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Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ corno parte dos requisitos necessários

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

UMA ANÁLISE DA CONFIABILlDADE HUM/\~JA DO ACIDENTE NA USINA DE

THREE MILE ISLAND 11 CONSIDERANDO AS METODOLOGlf\S THERP E

ATHEJ.\NA

Renato Alves da Fonseca

Março/2004

Orientador: Antonio Carlos Marques Alvim

Programa: Engenharia Nuclear

Esta tese tem por objetivo a pesquisa sobre Análise da Confiabilidade Humana

através do estudo dos métodos THERP (Technique for Human Error Predictíon) e

ATHEANA (A Technique for Human Error Ana!ysis), bem como, das tabelas e dos

casos apresentados no THERP Handbook desenvolver um estudo qualitativo e

quantitativo de um acidente nuclear já ocorrido. O acidente escolhido foi o de Three

Mile Island (TMI), Unidade 2, ocorrido em 28/03/1979, em uma Planta Nuclear tipo

PWR. A análise do acidente revela uma série de ações humanas incorretas que

resultaram na perda definitiva do reator, tendo como conseqüência o fechamento da

unidade 2.

O estudo do acidente tem por finalidade uma maior compreensão dos métodos

THERP e ATHEANA e de suas aplicações práticas. Dentro deste contexto é possível

compreender a influência da situação operacional de uma planta sobre as falhas

humanas e destas sobre os equipamentos de um sistema, no caso, uma usina

nuclear.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Considerações

O homem em desenvolvimento constante sempre elaborou processos produtivos,

desde a organização do primeiro plantio até a produção atual de complexos hardwares e

softwares, que comandam sistemas e equipamentos sofisticados em várias atividades.

. A imaginação e a inteligência humana sempre trabalharam para criar máquinas

que fossem perfeitas, gerando assim processos perfeitos, onde as falhas ou erros, não

fizessem parte da estrutura produtiva. Havia e há uma tendência de procurar substituir o

homem, como fator de produção, nas diversas modalidades da mesma.

.A robotização já é aplicada em grande escala nos processos industriais que

apresentam periculosidade, que exigem. precisão ou que demandam alta produtividade e

precisão. A grande verdade é que a tecnologia produtiva gostaria de substituir o elemento

humano, se possível, em todas as funções, acreditando assim minimizar ou até eliminar

riscos e maximizar a lucratividade.

A busca por processos perfeitos, sem falhas, é perseguida através dos tempos,

em princípio, visando ao próprio homem, quando os alquimistas, por exemplo,

acreditavam que conseguiriam o elixir da vida eterna e, como conseqüência destes

pensamentos utópicos, outras mentes partiram, por exemplo, para o ideal moto-contínuo.

Atualmente a busca se desenvolve na elaboração de sistemas e equipamentos

"complexamente" automáticos, que se auto-administrem, na tentativa de dispensar o

homem.

Voltando ao século passado, anos setenta, recordando e analisando o filme de

ficção científica "2001 Uma Odisséia no Espaço", no qual a interação homem/máquina

compromete pela complexidade da última, que se humaniza tanto, que fica

emocionalmente envolvida pelo poder, pode-se chegar às seguintes conclusões:

• O homem e a tecnologia estarão sempre lado a lado, o homem

aperfeiçoando a tecnologia, e a tecnologia transmitindo bem estar e

segurança ao homem;

• Os sistemas serão automatizados, sofisticados, complexos e criados pelo

homem, sendo assim os fatores humanos não serão eliminados, até a



evolução da humanidade adquirir patamares, em que o equilíbrio

emocional seja um elemento intrínseco ao ser humano.

Segundo Moller (1997), é preciso respeitar e compreender a natureza humana

presente em qualquer processo, dentro dos seguintes aspectos:

• Pode haver uma grande diferença entre aquilo que uma pessoa é capaz de

fazer e aquilo que ela realmente faz;

ti O desempenho de uma pessoa pode oscilar muito, em diferentes

situações;

• Pessoas diferentes têm desempenhos diferentes, quando estão fazendo o

melhor possível.

1.2 Caminhos da Confiabilidade

O desenvolvimento do estudo da confiabilidade visando a sistemas, equipamentos

e componentes, aplicado às possíveis falhas inerentes aos mesmos, trouxe um grande

avanço na minimização de riscos e conseqüentes perigos, provenientes dessas possíveis

falhas.

A confiabilidade, que tem por fundamento um cuidadoso estudo probabilístico,

admite as possibilidades de falhas intrínsecas aos sistemas, auxiliando no

aperfeiçoamento dos mesmos, desde a fase conceitual até a sua alienação. Um aspecto

importante da confiabilidade é que, quando estudada do ponto de vista de um modelo

matemático, apresenta, por meio da curva da banheira, uma humanização dos sistemas,

ao enfocar os mesmos em um desenvolvimento temporal, que passa pela infância, vida

útil, chegando ao envelhecimento. Admitindo estes aspectos "humanizados", a

confiabilidade de sistemas abre, de certa maneira, caminho para o estudo da

confiabílidade humana e, indo mais além, para um estudo integrado da confiabilidade

homem/máquina.

É necessário ressaltar também a importância da ergonomia que, com a qualidade

de seu projeto, exerce uma grande influência nos resultados da confiabilidade de

sistemas e da confiabilidade humana. O NUREG/CR - 1278 (1983), conhecido como

THERP Handbook, que estuda a confiabilidade humana (e como conseqüência a

confiabilidade de sistemas), trata a ergonomia como uma importante ferramenta para o

desenvolvimento da Análise da Confiabilidade Humana. Em vários capítulos os aspectos

2



ergonômicos são considerados, principalmente no capítulo 3, na parte que trata do lay-out

dos painéis de controle.

A análise da confiabilidade proporciona ao projetista ou analista uma visão dos

pontos críticos, onde se faz necessário um estudo ergonômico da situação. Por sua vez, a

análise ergonômica de um projeto melhora os resultados da confiabilidade, gerando

sistemas mais confiáveis. A confiabilidade de sistemas, a confiabilidade humana e a

ergonomia são ciências que podem ser tratadas separadamente, por questões

acadêmicas ou curriculares, mas, no campo da engenharia prática, estão fortemente ou

até totalmente relacionadas. O trio formado por estas ciências proporciona projetos de

qualidade, processos produtivos confiáveis, sistemas homem/máquina adequados e o

mais importante: plantas mais seguras que preservam os diversos equipamentos, o

pessoal que nela trabalha, a sociedade e o meio ambiente.

Do ponto de vista econômico, estas ciências maximizam os lucros de maneira

consciente por meio de:

• Alta produtividade pela disponibilidade do homem (índices baixos de

acidentes) e equipamentos (baixo tempo de indisponibilidade);

• Manutenções planejadas, que proporcionam uma alta disponibilidade da

planta, dos sistemas e equipamentos;

• Satisfação permanente junto aos clientes;

• Preservação ambiental continua, evitando paradas da planta por questões

técnicas ou legais nesta área.

1.3 Caminhos da Confiabilidade Humana

Desde os princípios dos tempos, mas, principalmente, após a revolução industrial,

os processos produtivos sempre se preocuparam com a capacidade de o homem gerar

componentes ou produtos, sem acidentes que comprometessem o próprio elemento

humano ou que causassem danos aos equipamentos (este fator sempre foi a maior

preocupação). Todo este quadro tinha como fundamento a maximização da produção,

objetivando concomitantemente os aspectos econômicos e lucrativos.

O desenvolvimento da ergonomia (fatores humanos) como ciência veio auxiliar a

melhoria da relação homem/máquina nos diversos segmentos industriais, envolvendo os

diversos tipos de plantas. É possivel dizer, dentro de certos limites, que se for aplicada,
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por exemplo, a teoria probabilística aos estudos ergonômicos, o resultado será a

confiabilidade humana em seu desenvolvimento básico. Independente desta consideração

pode-se dizer que o estudo da ergoilomia sensibilizou os pesquisadores para a

importância do homem na operacionalidade de uma planta. Esta preocupação se

expressa matematicamente com o aparecimento da Análise da Confiabilidade Humana e

de suas metodologias.

No capítulo 3, desta tese, referente ao estudo do Relatório WASH 1400, NUREG

75/014 (1975), pode-se verificar o desenvolvimento da confiabilidade humana através de

diversos segmentos (industriais e bélicos), porém, sem dúvida alguma, a energia nuclear

foi a grande alavanca na movimentação desta ciência. Os principais analistas da

confiabilidade humana sempre estiveram inicialmente ligados às plantas de energia

nuclear, de um modo ou de outro, não sendo exagero afirmar que os mesmos estão entre

os precursores da ciência em questão.

O grande passo dado pelos analistas da confiabilidade humana, principalmente

dentro da área nuclear, foi incluir os fatores psicológicos, como o estresse, influência do

meio ambiente, etc.; no estudo da confiabilidade, fatores estes igualmente considerados

na ergonomia. Esta visão do problema ressalta que os sistemas, para apresentarem um

bom desenvolvimento ou o desempenho esperado, precisam se preocupar com o estado

do pessoal que os operam, inclusive o estado psicológico que envolve o funcionário,

qualquer que seja seu grau de responsabilidade.

A confiabilidade humana quebra a visão mecanicista incorporada pela revolução

industrial, dando a importância e o respeito de que o homem precisa em qualquer

processo, abrangendo um vasto universo, que envolve as plantas industriais, as

empresas de serviço, as consultorias (nos diversos segmentos de gestão e até as áreas

específicas do conhecimento).

A gestão de qualidade, que muito se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial

e continua em evolução até hoje, é também um fator que muito interage com a

confiabilidade humana, pode-se até afirmar que· depende da mesma. Estudiosos da

qualidade em processos produtivos, como W. Edwards Deming, Philip Crosby, Joseph M.

Juran e outros, comprometidos com a excelência da qualidade, sempre consideraram o

homem como peça fundamental na gestão de qualquer processo que queira alcançar esta

excelência.
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É possível ainda dizer que a qualidade de um produto é traduzida na confiabilidade

que se deposita no mesmo, isto tem por efeito anterior, a confiabilidade nos sistemas que

produzem este produto e, por conseguinte, a confiabilidade nas pessoas envolvidas no

projeto e na produção do mesmo.

1.4 Objetivo e Motivação

O objetivo deste trabalho é estudar a influência da confiabilidade humana em um

acidente industrial. Para este trabalho, o acidente escolhido foi o ocorrido em Three Mile

Island, em 28 de março de 1979, que resultou no fechamento da Unidade-2.. Esta

ocorrência foi marcante na história da utilização da energia nuclear em uma planta

geradora de energia elétrica.

O elemento motivador do estudo é a ampla aplicação do mesmo, ou seja, no caso

em questão, foi focada uma planta de energia nuclear, mas os ensinamentos obtidos,

podem ser aplicados em qualquer planta industrial.

É interessante considerar que, no desenrolar dos capítulos, a análise da

confiabilidade humana vai demonstrando a inevitabilidade do acidente, principalmente,

quando as árvores de eventos são aplicadas.

Dentro do quadro motivação, a hipótese inovadora de agregar a situação pré

acidental no estudo da confiabilidade humana do acidente escolhido é um fator

estimulante no desenvolvimento deste trabalho. Na fase pré-acidental, é realizada a

análise da mesma, considerando os fatores necessários a uma modelagem operacional

da planta em estudo, com base nos tópicos do Modelo de Avaliação Probabilística de

Segurança, aplicando o método THERP (Technique for Human Errar Rate Prediction) com

suas respectivas tabelas de probabilidades de erro humano, apresentadas no capítulo 20,

do NUREG/CR-1278 (1983).

Esta hipótese será demonstrada pela sua incorporação às árvores de eventos do

acidente, observando, nas probabilidades aplicadas os fatores de planta que são

apresentados no capítulo relativo à análise pré-acidental.

1.5 Estrutura da Tese

O presente trabalho apresenta-se obedecendo aos fundamentos da metodologia

da pesquisa. Nos capítulos 2 a 7, estão as fundamentações teóricas necessárias para o

desenvolvimento do estudo. Nestes capítulos, faz-se uma revisão bibliográfica
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abrangendo os diversos temas envolvidos no trabalho. Os capítulos são assim

fundamentados:

O capítulo 2 enfoca um relato dos estudiosos e das entidades que auxiliaram no

desenvolvimento da confiabilidade humana e de sua análise, cujas obras são a base

desse trabalho;

O capítulo 3 discute o histórico relatório WASH-1400, com base no NUREG

75/014 (1975), que marca os primórdios da análise da confiabilidade humana.

O capítulo 4 aborda aspectos gerais da confiabilidade humana, relatando um

pouco do seu desenvolvimento, procurando enfatizar sua ligação com a erg?'nomia;

O capítulo 5 procura demonstrar a importância de desenvolver-se um bom modelo

lógico de Avaliação Probabilística de Erro. O modelo apóia-se no método THERP, indo

buscar complementos de estudos, em análise mais recente, no NUREG/CR-6350 (1996),

conhecido corno ATH EANA, (são utilizadas apenas as definiçÕes dos tópicos que são

comuns aos doís métodos, THERP e ATHEANA, que estão mais bem definidos neste

último);

O capítulo 6 trata conceitualmente do método THERP (Technique for Human Errar

Rate Prediction) , de modo mais detalhado, incluindo os passos necessários ao seu

desenvolvimento. O método, por sua vez, está intimamente ligado ao NUREG/CR-1278

(1983).

O capítulo 7 estuda os diversos niveis de dependência, apresentando sua

fórmulas e exemplos práticos, que permitem uma melhor compreensão da importância

dos fatores de recuperação. Está baseado no capitulo 10, do NUREG/CR-1278 (1983).

No capítulo 8, é apresentado um estudo de caso, que foi um acidente em uma

planta nuclear, ocorrido em Three Mije JsJand (TMI), Unídade 2, em 28 de março de 1979.

A análise do caso permitiu uma contribuição original ao trabalho, de modo que, realizando

uma pesquisa descritiva da situação da planta antes do acidente, foi possível verificar a

influência da condição pré-acidental no mesmo. Este capítulo faz um estudo da situação e

das condições operacionais da planta TMI-2, antes do acidente definitivo. Está baseado

no NUREG-0600 (1979), que estuda o acidente nas condições pré e pós-acidental.

É então realizado um experimento, através da utilização do próprio método

THERP (conjugado com o ATHEANA) na fase pré-acidental, o que tradicionalmente não

era feito, e essa experimentação gerou fatores que foram aplicados ao estudo da análise

da confiabilidade humana do acidente escolhido.
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o capítulo 9 faz um estudo das condições operacionais da planta Ti\!li-2, após o

evento iniciador, incluindo a seqüência de eventos e árvores de eventos. É baseado no

NUREG-0600 (1979), que estuda0 acidente nas condições pré e pós-acidental. Neste

capítulo é apresentado um estudo de caso que complementa o capítulo 8, sendo agora

analisada a situação pós-acidental. O experimento da situação pré-acidental levado a

efeito anteriormente tem sua conclusão neste capítulo, ou seja, a condição pré-acidental

interfere na condição pós-acidental.

O Capítulo 10 faz uma síntese dos objetivos do trabalho, dando enfoque aos

pontos mais importantes da confiabilidade humana, que ajudaram a transformar um

evento em um acidente. Recomenda também ao analista da confiabilidade humana as

principais qualidades que precisam ser desenvolvidas na Engenharia da Confiabilidade

Humana. Este capítulo, através das conclusões e recomendações, apresenta o desfecho

do trabalho, com base na metodologia aplicada.
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Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

Entre 1950 e 1970, segundo o NUREG/CR-1278 (1983), a confiabilidade humana

foi primeiramente interpretada pela analogia com a confiabilidade de equipamentos e

componentes. O agente humano era considerado como um componente, cuja

probabilidade de erro precisava ser medida. Era uma visão mecanicista.

Entretanto, alguns passos passaram a modificar esta visão, segundo o

NUREG/CR-1278 (1983), L. W. Rook em 1962, definiu a confiabilidade humana como "a

probabilidade, que um agente humano realize com sucesso sua missão, em um

determinado tempo e sob uma determinada circunstância". Pode-se verificar, a partir daí,

que o homem não é mais analisado como um componente. Os aspectos tempo e

circunstâncias são considerados como fatores que influenciam o sucesso de uma missão

(trabalho, tarefa). Isto equivale a admitir que as influências externas afetam o

comportamento humano na realização de suas ~arefas.

Nesta mesma época, segundo Swain (1963), a sigla THERP foi pela primeira vez

usada para designar um método de análise da confiabilidade humana que foi

desenvolvido pelo Sandia National Laboratories. Isto aconteceu em Novembro de 1962,

na sexta reunião anual da Sociedade de Fatores Humanos. É importante ressaltar que o

Dr. Alan D. Swain era o analista que trabalhava no desenvolvimento do método THERP,

no laboratório citado, sendo o autor principal.

O Doutor Swain foi um dos fundadores e estudiosos da Análise da Confiabilidade

Humana, começando com o desenvolvimento do THERP (Technique for Human Errar

Rate Prediction). Após a aplicação do THERP, na primeira e principal avaliação

probabilística de segurança de uma planta de energia nuclear, o relatório WASH-1400, ele

expandiu seu método de Análise de Confiabilidade Humana, no NUREG/CR-1278 (1983),

Handbook of Human Reliability Analysis. O Dr. Swain, após sua aposentadoria como

membro distinto da equipe técnica de funcionários do laboratório Sandia (Sandia National

Laboratories), em 1987, continuou seu trabalho como conferencista e consultor.

No decorrer do tempo, conforme citado no NUREG/CR-1278' (1983), outras

definições de confiabilidade humana começaram a aparecer, deixando claro que o

assunto começava a despertar a merecida atenção. Como exemplo de definições citadas,

segue:
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Meister (1966) define a cOrlfiabilidade humana como "a probabilidade de que um

trabalho ou tarefa será completada com sucesso pelo pessoal envolvido em algum

determinado estágio de operação de um sistema, dentro de um tempo minimo fixado".

Evans (1976) observa que a definição popular de confiabilidade humana é a

seguinte: "confiabilidade é a probabilidade de desempenhar com sucesso uma missão".

Em tempos mais modernos, Lafraia (2001) define confiabilidade humana como: "a

probabilidade que uma tarefa ou serviço (uma a9ão planejada) seja feita com sucesso

(alcançando os objetivos propostos) dentro de um tempo reservado para o mesmo".

As definições apresentadas, apesar do aspecto temporal, apresentam uma grande

semelhança e podem ser aceitas hoje como definições da confiabilidade humana.

Analisar a confiabilidade humana logo se tornou importante, surgindo a Análise da

Confiabilidade Humana que, segundo o NUREG/CR-1278 (1983), pode ser definida como:

"um método pelo qual a confiabilidade humana é estimada" e continua dizendo que a

aplicação mais comum da Análise. da Confiabilidade Humana, é a estimação de

determinadas ações humanas, no contexto de um sistema.

O método empregado no desenvolvimento do NUREG/CR-1278 (1983),é o

THERP (Teehníque for Human Errar Rate Predíetion) , que é descrito no capítulo 5, cujo

título é A Teehnique for Human RelíabíJity AnaJysis, no NUREG em questão. O

NUREG/CR-1278 (1983), aponta a existência de outros métodos, porém estes não são

relevantes no estudo desse trabalho, que tem por base de desenvolvimento o THERP.

Dentro da confiabilidade humana, uma grande contribuição à mesma é feita pela

NRC (Nuclear ReguJatory Commissíon) , através dos NUREG, emitidos por esta entidade

conhecida internacionalmente. Sendo assim se faz necessário citar os principais NUREG

envolvidos no estudo da confiabilidade, dentro de uma cronologia.

NUREG-75/014, WASH-1400, Reaetor Safety Study - An Assessment of Aecídent

Risks in U.S. Commereial Nuclear Power Plants (1975). Este NUREG possui importância

histórica no estudo da confiabilidade humana e da análise da confiabilidade humana,

nesta tese, o capítulo 3 é dedicàdo ao mesmo.

NUREG-0600, Jnvestigatíon into the March 1979 Three Mije JsJand aecídent by

offíee of inspeetion and enforcement (1979). Esclarece a situação da planta, abordando a

situação pré e pós-acidental. Neste trabalho os capítulos 8 e 9, que tratam do acidente

TMI-2, são desenvolvidos a partir das informações contidas no NUREG, que permite o

desenvolvimento da análise da confiabilidade humana.
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o NUREG-0660, NRC Action Plan Oeveloped as a Result of the T/vll-2 Accident,

Volume 1 e 2 (1980), o NUREG-0737, Clarification of TMI Action Plan Requirements

('1980), o NUREG-0696, Functional Criteria for Emergency Response Facilities (1981), o

NUREG-0700, Guidelines for Control Roam Reviews (1981), o NUREG-080'\, Evaluation

Criteria for the Oetailed Control Room Review (1981), o NUREG-0835, Human Factors

Acceptance Criteria for the Safety Parameter Oisplay System (1981) e o NUREG-0899,

Guidelines for the Preparation of Emergency Operating Procedures: Resolution of

Comments on NUREG-0799 (1982) dão sustentação ao desenvolvimento do NUREG/CR

1278 (1983), que é uma das bases destá tese. Assim todos os NUREG citados são de

importância para a confiabilidade humana e sua análise.

NUREG/CR-1278, Handbook of Human Reliability Analysis with Emphasis on

Nuclear Power Plant Applications (1983). Fundamental importância no desenvolvimento

deste trabalho, por contribuir para o desenvolvimento de todos os capítulos, direta ou

indiretamente, devido à sua c?nsistente parte teórica, seus exemplos práticos e estudo de

casos.

NUREG/CR-6350, ATHEANA-A Technique for Human Error Analisys J1996), É

utilizado neste trabalho para definir tópicos que são comuns aos dois métodos, THERP e

ATHEANA, que estão mais bem definidos nesse NUREG. O método ATHEANA é utilizado

na análise da confiabilidade humana. Seu desenvolvimento está, hoje, mais concentrado,

nos aspectos qualitativos da confiabilidade humana.

O relatório que muito contribui para a compreensão do acidente TMI-2, é o The

Report of the President's Commission on the Accident at Three Mile Island, (1979). Ele foi

utilizado neste trabalho na parte referente à seqüência de eventos, devido ao

detalhamento de alguns pontos importantes para a análise da confiabilidade humana do

acidente.

A análise da confiabilidade humana é uma ciência que cresce dentro da

Engenharia. O método THERP tem sido até agora muito empregado, devido à sua

consistência teórica e à aplicabilidade dos dados probabilísticos de erros humanos,

contidos em suas tabelas. Outros métodos existem, como o ATHEANA, que está

aprimorando seus estudos e, além do NUREG já citado anteriormente, outro foi publicado,

o NUREG-1624, Technical Basis and Implementation Guidelines for A Technique fot

Human Event Analysis-ATHEANA (2000).
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Capitule 3

o Rebltório 'flASH 1400

3.1 Considerações

As plantas nucleares foram pioneiras no estudo aprofundado da confiabilidade

humana em seus sistemas operacionais. A importância do relatório WJ\SH-1400 é sua

característica inovadora ao considerar os aspectos psicológicos, ao analisar os aspectos

ergonômicos, ao trabalhar sob o ponto de vista probabilístico e ao desenvolver uma tabela

com estimativas de probabilidades de erro humano.

Os estudos preliminares foram realizados através do relatório WASH-1400 

Reactor Safety Study - An Assessment of Accident Risks in U.S. Commercia/ Nuclear

Power P/ants, registrado pela U. S. Nuclear Regu/atory Commission pela sigla de

identificação NUREG-75/014 e publicado em outubro de 1975.

Nesta tese, o relatório em questão é sempre tratado pela sigla com que é

conhecido mundialmente, WA5H-1400. Dedicar um capítulo ao WASH-1400 é de

fundamental importância, por ser ele o principal embasamento da análise da

confiabilidade humana e por seu conteúdo pioneiro ter contribuído para analisar bancos

de dados de outros segmentos e adaptá-los à planta de uma usina nuclear

A prova da eficácia dos métodos abordados neste, a antevisão do acidente de

Three Mi/e /s/and, em 28 de março de 1979, quando falhas humanas, previstas pelo

WASH-1400, se concretizaram.

O relatório WASH 1400 é extenso, composto de vários volumes e, por esse

motivo, neste capítulo é tratado somente o item 6, Specia/ Topics, sub-item 6.1, que trata

da análise da confiabilidade humana (Human Re/iability Ana/ysis).

3.2 Introdução

O estudo da segurança de uma planta nuclear que, inicialmente resultou no

relatório WASH-1400, levou em consideração vários aspectos na elaboração do mesmo e

aqui são citados, conforme o NUREG-75/014 (1975).

• Os Sistemas de Segurança de uma usina nuclear são projetados para

prevenir e mitigar acidentes. São geralmente projetados para operar

automaticamente durante as situações iniciais das seqüências de eventos

que envolvem o acidente.
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• InfOímações sobre as condições do reator e de operação de Sistema de

Segurança, durante um acidente, são mostradas na sala de controle, e o

operador estará apto para acompanhar a seqüência de eventos. Porém,

nenhuma ação humana será exigida, visto que o acidente é conduzido

automaticamente pelo sistema de controle.

• Existem interações humanas com o sistema nas operações de rotina da

planta, nos. testes e nas manutenções. Além disso, a intervenção humana é

necessária no caso de um problema no funcionamento do sistema

automático. Conseqüentemente, a confiabilidade humana precisa ser

considerada na análise do Sistema de Segurança.

.. Não existe' um extensivo banco de dados atualizado para a confiabilidade

humana. Par conseguinte a análise da confiabilidade humana não só

envolve um significativo esforço na estimação da confiabilidade das

respostas humanas, em situações de emergências e em condições

normais, como também, a influência do estresse, da rotina e de outros

fatores, que alteram a taxa de erro de várias tarefas.

• É possivel obter dados para a confiabilidade humana em indústrias

envolvendo tarefas comparáveis com aquelas criadas em plantas de usinas

nucleares. Em outros casos, os dados são obtidos através da experiência

militar, porém com menor similaridade com as tarefas criadas em plantas

de usinas nucleares.

• Os totais de dados disponiveis são representativos, até certo grau, devido

a variabilidade do comportamento humano, que sempre precisa ser

considerado e analisado. Conseqüentemente, a análise da confiabilidade

humana aplicada a uma planta de uma usina nuclear é um pouco subjetiva.

Entretanto, os números obtidos são considerados por serem

suficientemente certos dentro do propósito da análise de risco, associando

se aos mesmos margens de erro (limites de incerteza) que tendem a

esconder as incertezas associadas.

• A análise da confiabilidade humana é desenvolvida para estimar a

influência dos erros humanos sobre a indisponibilidade de vários sistemas

de segurança e seus componentes.
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" Algumas aproximações são válidas e podem ser usadas para quantificar a

confiabilidade humana. A aproximação utilizada no estudo, devido às suas

características gerais, é o modelo THERP, desenvolvido pelos analistas do

Laboratório Sandia. O modelo THERP usa a tecnologia da

confiabilidade convencional, descrevendo eventos em termos dos

chamados Diagramas de Árvores de Probabilidades. Os diagramas são

simplesmente uma forma de árvore de decisão ou evento, onde cada

etapa, passo ou ramo, indica diferentes ações humanas possíveis,

diferentes ambientes possíveis, etc.

3.3 Consideração sobre a terminologia Taxa de Erro:

Ressalva importante precisa ser feita em relação à terminologia taxa de erro, que

é imprópria. O correto seria usar a expressão probabilidade de erro.

O uso da palavra taxa indica alguma coisa que varía com o tempo, o que não é o

caso em questão. Como exemplo, Lafraia (2001) define taxa de falhas (erros) como:

"Freqüência com que as falhas ocorrem, num .·certo intervalo de tempo, medida

pelo número de falhas para cada hora de operação ou número de operações do sistema

ou componente".

Número de Erros
Taxa de Erro Humano =

Duração Total da Tarefa

Número de Erros
Probabilidade de Erro =

Número de Oportunidades para Erro

A expressão taxa de erro é respeitada neste capitulo pelo valor histórico do

relatório, mas, matematicamente, o dado representa uma probabilidade de erro.

3.4 Desenvolvimento do WA5H-1400

No desenvolvimento do WASH-1400 duas origens foram consideradas como base

de dados:
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3.4.1 Origem industrial:

• Um banco de dados atualizado para taxas de erros humanos em

uma planta de uma usina nuclear não existia. As primeiras

informações coletadas pela empresa Danish-AEC (Associated

Equipment Company) sobre erros humanos foram associadas com

incidentes anormais em plantas de energia elétrica, porém os dados

geralmente não atendiam a forma exigida para uso na análise da

confiabilidade humana. Por esta razão, o estudo do WASH-1400,

implicou novas análises para comparar e validar os dados.

• As informações coletadas representavam dados do desempenho

humano sobre tarefas similares às executadas nas operações de

plantas de usinas nucleares, incluindo testes, manutenções e

tarefas de aferição. Dados sobre tarefas de operadores de usinas

nucleares foram compilados na Europa, como também, foram

considerados os relativos ao processo de operação de plantas

petroquímicas.

As principais fontes de dados foram:

.UKAEA (United Kingdon Afomic Energy Aufhority)

.Danish AE-C (Associated Equipment Company)

.ICI (Imperial Chemicallndusfries)

As origens acima, ainda que relevantes, deixavam a desejar pela necessidade

da existência de dados registrados. Os números, em sua maioria, representavam

estimativas de taxas de erros humanos, baseadas no julgamento de técnicos (analistas)

das organizações mencionadas. Alguns dados, provenientes de pesquisas

supervisionadas, também foram obtidos pela UKAEA e pela ICI.

3.4.2 Origem militar:

• Uma segunda origem de dados consistia nas taxas de erros humanos

provenientes da produção, da manutenção e dos testes dos armamentos.

Estas tarefas possuíam um menor grau de similaridade em relação às

usinas nucleares do que as vistas anteriormente.
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• Os dados foram coletados pelos analistas da confiabilidade humana do

Laboratório Sandia e, por meio deles, os analistas precisavam julgar sua

aplicabilidade para as tarefas de uma usina nuclear. O julgamento consistia

na avaliação das tarefas em função da percepção da similaridade, do

conhecimento e do aspecto motor (motricidade envolvida). Ainda era

possível, em razão do equipamento envolvido, que o desempenho de duas

tarefas diferentes fosse fisicamente distinto, embora os aspectos

psicológicos (emocionais e comportamentais) apresentassem similaridade.

3.5 LOCA - Loss of Coolant Accident

O LOCA, que consiste em um acidente com perda do líquido refrigerante, sempre

foi uma grande preocupação, devido à necessidade de obtenção de dados históricos,

para fundamentar o relatório WASH-1400. A confiabilidade do pessoal de uma usina

nuclear, após um LOCA precisava ser estimada. Não existindo um histórico precedente

para este evento, não havia então oportunidade de aferir a reação do pessoal de uma

planta nuclear em uma situação de altfssimo estresse, criada pela ocorrência do LOCA.

Na ausência de tal experiência, a melhor opção foi estudar o comportamento

humano em outras condições de emergência, com base de dados disponível.

Dois estudos mereceram atenção, ambos considerados clássicos na área de

fatores humanos.

3.5.1 Primeiro Estudo:

Um dos estudos foi o realizado pelo American Institutes for Research, com base

em incidentes críticos coletados nas tripulações de aviões; após elas sobreviverem a

emergências de vôo (perda do motor em decolagem, incêndio na cabine, etc.).

A taxa média de erro em um incidente crítico era de 0,16, o que representa 16%

do tempo da tripulação em ações críticas. Ficou claro desta maneira que as situações de

estresse causavam uma piora acentuada no cenário do acidente ou, no mínimo, não o

aliviavam.

3.5.2 Segundo Estudo:
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o outro estudo foi o conduzido pela Human Resources Research Organization.

Por ele, recrutas do exército ficavam sujeitos a simulações que retratavam momentos

críticos, corno das bombas de morteiro, caindo cada vez mais próximas de seus postos

de comando. Os recrutas que estavam expostos a estas emergências simuladas ficavam

tão envolvidos pela situação que eles acreditavam ser real a simulação. Um terço dos

novos recrutas fugia em pânico antes de executar a tarefa designada pelo treinamento,

que teria como resultado a suspensão do ataque de morteiros.

Esse estudo revelou o efeito devastador causado por um nível muito alto de

estresse e suas conseqüências no desempenho de uma ou mais tarefas.

As informações disponíveis formaram uma base de dados relevantes e a

estimativa de erro, em situações emergenciais, ficou entre 0,2 e 0,3.

3.5.3 Análise do Contexto

A taxa média de erro para o pessoal de uma usina nuclear, em uma situação de

alto estresse, como um LOCA, é considerada entre os últimos valores citados.

Esta estimativa é baseada pela suposição de que o estresse percebido em uma

situação de LOCA é comparável ao percebido nos dois casos anteriores, considerando

que esta estimativa pode até ser menor.

Os analistas de confiabilidade humana, ao analisarem estes estudos, conforme o

NUREG-75/014 (1975), julgaram que o estresse percebido não seria tão alto; sendo

assim, o intervalo de 0,2 a 0,3, pode ser considerado conservativo.

Analisando todo o contexto, foi possível concluir que, após o início de um LOCA a

confiabilidade humana seria baixa, não somente por causa do estresse envolvido, mas

também por causa da provável incredulidade do pessoal em responder à situação.

No meio do pessoal de operação, a probabilidade de ocorrência de um grande

LOCA era tida como baixa, todos assim acreditavam. Deste modo, por alguns momentos,

seria muito provável que o potencial resposta fosse desacreditar na indicação da

instrumentação do painel.

É estimado que esta inação poderia envolver um espaço de tempo de no mínimo

um minuto e que, se qualquer ação fosse tomada, dentro deste tempo, provavelmente

seria falha.

A relação entre o desempenho medído através da taxa de erro e o tempo

decorrido após um LOCA poderia ser assim avaliada:
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Tabela-1 Estimativa da taxa de erro humano após um grande LOCA

---_._-_..~~--~_.---

--------i
I

Tempo Decorri do

Cinco minutos após um grande LOCA

Trinta minutos após um grande LOCA

Várias horas após um grande LOCA

[2axa de Erro i

li ~:~1 ..~. J_.0,01
-----------------~

o modelo da curva de desempenho que representa, muito proximamente, a

relação acima, NUREG/CR-1278 (1975), é mostrado na Figura 1, deste capítulo.

Existe uma importante exceção para o modelo da curva de desempenho. Esta

exceção ocorreria, se os operadores fossem chamados para tomar algumas ações

corretivas, após um LOCA, e o tempo para tomar estas ações corretivas fosse

severamente restrito.

Uma teoria do comportamento humano que trata da influência "tempo - estresse",

diz que a taxa de erro normal, para cada ação corretiva realizada, dobra, quando um erro

tiver sido cometido na tentativa precedente de corrigir ou quando a ação precedente não

tiver alcançado o efeito corretivo esperado.

Como exemplo, foi considerada uma partida remota com taxa de erro de· 0,2.

Neste caso, apenas três tentativas de ação corretiva poderiam ser tomadas; a quarta

tentativa ultrapassaria a situação limitante de uma taxa de erro com valor 1.

• partida da bomba taxa de erro 0,2

• primeira ação corretiva taxa de erro 0,2

• segunda ação corretiva taxa de erro 0,4

• terceira ação corretiva taxa de erro 0,8 (situação limitante)

• quarta ação corretiva taxa de erro 1,6

Esta condição limitante corresponde a atos individuais, completamente

desorganizados.

3.6 Análise do Desempenho Humano

Um modelo particular utilizando uma distribuição lognormal, foi usado na análise

do desempenho humano, baseado, em parte, no Método de Monte Carlo (análise feita por

L.W. Rook, em 1962) e, em parte, no tempo tomado para resposta de um sinal de alarme

simulado, sobreposto às tarefas normais de uma usina de energia nuclear. Nestes
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estudos, a curva de desempenho humano foi construída, apresentando forma assimétrica,

com mais pontos de desempenho tendendo em direção à baixa taxa de erro e ao baixo

tempo de resposta.

Outros estudos produziram curvas com modelos que diferiam em detalhes, porém,

no geral, a curva de desempenho era assimétrica com tendência a altas taxas de erros e

tempos elevados de resposta.

12060301 5 10

I J

Probabilidade (HEP) Tempo
,- 1,0 Primeiro minuto

0,9 Até 5 minutos
0,1 Até 30 minutos

f-
0,01 Até 2 horas

Se o estresse ameaça continuar, considerar
uma HEP de 0,25, a partir dos 25 minutos.

-

_. -

Se o estresse ameaça continuar

- ----------------------+ -

Sistemas automáticos operando sem
problemas.

f-

, , I i...01
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>

:;::;
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E

:;::;
(J)

w

TEMPO (minutos após um grande LOCA)

Figura-1 Estimativa do desempenho humano após um grande LOCA

Tais estudos não foram considerados pelos analistas quanto à confiabilidade

humana em uma planta de energia nuclear.
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o modelo que ten: por base uma distribuição lognorma! é c

Techníque for Human Errar Rate Prediction, como veremos mais adiante.

p,:;!o THERP

3.7 Estimativas Gerais de Taxas de Erro

As estimativas gerais da taxa de erro humano foram deduzidas de dados

existentes em outras áreas, como já exposto anteriormente. Esses dados foram

modificados pelo julgamento independente dos analistas da confiabilidade humana que

estavam envolvidos nos estudos do WASH-1400.

Os critérios levados em consideração na época foram os seguintes:

• Nivel de experiência do pessoal da planta de uma usina nuclear.

• Empregos anteriores ocupados por este pessoal.

• Procedimentos de operação.

o O projeto dos controles, mostradores e de outros equipamentos de leitura,

ou equipamentos em geral, manipulados pelo pessQal. de operação.

As taxas de erro humano foram estimadas dentro de uma ordem aproximada

cfe magnitude, através dos dados que foram fornecidos por outras áreas. Dois

analistas faziam estimativas independentes, baseadas na descrição dos detalhes das

tarefas analisadas (incluindo instruções escritas e fotografias dos controles,

mostradores, válvulas e outros itens para serem lidos ou manipulados pelo pessoal da

operação).

Em todas as análises, as estimativas realizadas por analistas independentes

eram comparadas com uma situação de magnitude aproximada em uma planta

nucelar. Os limites de incerteza e as propagações de erros foram calculadas e

associadas às estimativas finais.

3.7.1 Estimativas Gerais de Taxa de Erro

• Taxa Estimada: 10-4

Tarefa: Seleção de um interruptor sem chave de operação, quando

erradamente foi selecionado um interruptor com chave de operação. Este valor não

inclui o erro de decisão, já que o operador interpreta mal a situação e acredita ser o

interruptor com chave a decisão correta.

• Taxa Estimada: 10-3
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Tarefa: Seleção de um interruptor (ou par de interfuptc)(es), quando

erradamente houve a seleção de um outro tipo de modelo.

Tarefa: Localização de um interruptor desejado (ou par de interruptores).

Erradamente foi localizado outro. Este valor não inclui o erro de decisão.

• Taxa Estimada: 3 x1 0-3

Tarefa: Erro humano de comissão em geral, como, por exemplo, etiquetas mal

interpretadas e, por esta razão, o interruptor é selecionado de fort)la errada.

• Taxa Estimada: 10-2

Tarefa: Erro humano de omissão quando não existe dispíay indicativo na sala

de controle, como por exemplo: falha para retornar a válvula em teste à sua posição

original, sendo a mesma operada manualmente. Na sala de controle, não há

sinalização indicativa da posição da válvula.

• Taxa Estimada: 3 x1 0.3

Tarefa: Erros de omissão, onde os itens omitid.os são encaixados erradamente

dentro de um procedimento, quando deveriam ter sido colocados tanto no final como

início deste.

• Taxa Estimada: 3 x 10.2

Tarefa: Erro de simples aritmética, considerando uma autoverificação, sendo

que o recálculo deveria ter sido feito em outro papel.

• Taxa Estimada: 1 / x

Tarefa: Um operador está escolhendo um interruptor (ou par de interruptores)

e, erradamente, ele seleciona um determinado interruptor (ou par de interruptores) que

parece similar. Considerar x o número de interruptores (ou par de interruptores)

similares, porém errados, se forem os escolhidos e que são adjacentes ao interruptor

desejado (ou par de interruptores).

O quociente 1/x é aplicado até 5 ou 6 interruptores adjacentes. Após esse

ponto, a taxa de erro seria mais baixa, porque o operador tenderia a fazer urna

pesquisa mais demorada. Até 5 ou 6 itens, o operador julga não estar errado e, sendo

assim, a tendência é pesquisar menos para tomar a deliberação.

• Taxa Estimada: 10.1

Tarefa: Um operador está escolhendo um interruptor de uma válvula moto

operada (MOV). Há falha na seleção, pois não percebe que a lâmpada do indicador
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está acesa mostrando que a MOV já se encontra na condição desejada. Mesmo

assim, ocorre a troca do status da ivl0V, sem o operador ter percebido que selecionou

o interruptor errado.

• Taxa Estimada: -. 1

Tarefa: A mesma condição acima, exceto que a situação de escolha errada do

interruptor não pode acontecer.

• Taxa Estimada: - 1

Tarefa: Se um operador falha, ao operar corretamente, uma de duas válvulas

vizinhas que estão acopladas, ou um de dois interruptores na mesma situação em um

passo do procedimento, ele também falha para operar corretamente a outra válvula ou

o outro interruptor.

• Taxa Estimada: 10.1

Tarefa: O monitor ou o inspetor falha ao reconhecer um erro iniciado pelo

operador.

Obs: Como o feedback do erro vai ser alertado no painel, através de alarmes,

esta alta taxa de erro não seria aplicada.

• Taxa Extimada: 10.1

Tarefa: Pessoal de diferentes turnos de trabalho falha, ao verificar as

condições de hardware, exceto as exigidas pela lista de verificação ou pelas diretivas

escritas.

• Taxa Estimada: 5 x 10.1

Tarefa: O monitor falha ao detectar a posição errada de uma ou mais válvulas,

durante uma inspeção de verificação geral, assu'mindo que a lista de verificação não é

usada.

• Taxa Estimada: 0,2/0,3

Tarefa: Taxa geral de erros em altos níveis de estresse, quando atividades

perigosas estão ocorrendo rapidamente.

• Taxa Estimada:2 (n .1).X

Tarefa: Verificar modelo tempo - estresse visto anteriormente.

• Taxa Estimada: -1

Tarefa: Falha na ação de um operador, nos primeiros 60 segundos após o

início de uma condição extrema de alto estresse, como exemplo, um grande LOCA.
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• Taxa Estimada: 9 x 10-1

Tarefa: Falha na ação de um operador, nos primeiros 5 minutos após o início

de uma condição extrema de alto estresse, como exemplo, um grande LOCA.

• Taxa Estimada: 10-1

Tarefa: Falha na ação de um operador, nos primeiros 30 minutos após o início

de uma condição extrema de alto estresse, como exemplo, um grande LOCA.

• Taxa Estimada: 10-2

Tarefa: Falha na ação de um operador, nas primeiras várias horas após o início

de uma condição extrema de alto estresse, como· exemplo, um grande LOCA.

• Taxa Estimada: X

Tarefa: Falha na ação de um operador, 7 dias àpós um grande LOCA. Neste caso,

existe uma completa recuperação, sendo possível considerar a taxa de erro para qualqu!3r

tarefa como inerente à mesma, ou seja, x. Observação: No relatório WASH-1400, esta

tabela que foi apresentada é a Tabela 111-13. No THERP Technique for Human Errar Rate

Prediction veremos a evolução da tabela anterior, através de um grande número de

tabelas bem mais específicas e esclarecedoras.

3.8 Comentários Gerais

Os analistas esforçaram-se neste trabalho para evitar a superestimação da

confiabilidade humana, que seria a subestimação das taxas de erro.

Simultaneamente, eles se esforçaram para evitar deliberadamente a superestimação

das taxas de erro, a fim de somente produzir estimativas conservativas. De qualquer

modo, em situações pós-acidente, como após um LOCA, o mais apropriado é evitar

avaliações otimistas da confiabilidade humana.

Algumas das estimativas de erro foram baseadas diretamente em dados

coletados de tarefas idênticas ou altamente similares às executadas nos reatores

nucleares. Em outros casos, uma aproximação analítica foi necessária para ligar os

dados existentes com as taxas de erros humanos. Nesta condição, as tarefas de uma

planta de energia nuclear foram subdivididas dentro de etapas individuais, envolvendo

aspectos do procedimento emocional, conceitual, sensorial e motor.

Estas etapas individuais trazem a necessidade de uma análise particular

dentro de cada tarefa, e os três aspectos desta análise são:
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lO As entradas (inputs) para o operador, como exemplo, mostradores

(displays) em painéis de controle, etiquetas, configuração do manual de

válvulas (incluindo a presença ou ausência de cadeados), instruções

escritas e outros sinais.

• O pensamento e a conseqüente decisão tomada pelo operador são

influenciados pela interação com seu estado emocional, como exemplo,

ansiedade e preocupação .após um grande LOCA.

• As respostas que o operador cria por meio de interruptores, das

grandes válvulas, das ordens orais, das informações escritas, etc.

Finalmente, as estimativas das taxas de erro, para unidades do comportamento

individual, foram combinadas dentro das estimativas das taxas de erro para grandes

unidades do comportamento, correspondendoàs tarefas ou ao grupo de taref;3s de uma

usina nuclear. Nesta operação, as estimativas das taxas de erro, para pequenas unidades

do comportamento, foram sendo modificadas com o tempo, considerando suas

interdependências, a fim de evitar baixas estimativas de erro para as tarefas envolvidas.

As taxas de erros foram sendo modificadas quando era conveniente,' como

exemplo, pelos efeitos da redundância do pessoal disponível, que nada mais é que a

verificação do desempenho de um homem por outro. Em alguns casos, a taxa de falha

total estimada de uma tarefa inclui também a recuperação de um erro produzido, que foi

possível devido à redundância de pessoal, ficando, nesses casos, as taxas iguais ou

menores que 10.6
.

A experiência com a análise da confiabilidade humana e a observação do

"impossível de acontecer" têm conduzido um maior número de analistas neste campo

a olhar com desconfiança qualquer taxa de erro menor que 10.5
.

Conseqüentemente, na análise do relatório WASH-1400, estimativas de erros

humanos, menores que 10'5, não foram usadas, e este critério se mantém até hoje. As

estimativas das taxas de erros das tarefas foram incorporadas às árvores de falha

pelos analistas.
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Capítulo 4

Aspectos da Confiabilidade Humana

4.1 Considerações

A revolução industrial trouxe para a humanidade, observando-se certos aspectos,

um grande desenvolvimento. A máquina a vapor e os primeiros processos produtivos são

os primórdios da tecnologia atuai. Essa caminhada até os dias de hoje, aponta uma

constante preocupação ligada sempre. ao funcionamento dos sistemas, qual seja, o grau

de confiança no seu desempenho através do tempo e que envolve fatores como:

durabilidade, disponibilidade, manutenibilidade, etc.

Todos estes aspectos podem ser resumidos na confiabilidade dos sistemas,

traduzindo o que deles realmente pode-se esperar. Lafraia (2001) define confiabilidade de

um componente ou sistema como: "Probabilidade de que um compoDente ou sistema

cumpra sua função com sucesso, por um período de tempo previsto, sob condições de

operação especificadas". .

Na confiabilidade temos uma curva muito importante a considerar, que é a curva

da banheira, sobre a qual Lafraia (2001) também faz a seguinte consideraçãó:"A curva da

banheira apresenta, de maneira geral, as fases da vida de um componente".

Nesta curva, apresentada na figura 2, é possível ver que um componente

apresenta três períodos de vida característicos, a saber: mortalidade infantil, período de

vida útil e período de desgaste.

Taxa de
Falhas

Falhas
Prematuras

ou ---..
Mortalidade

Infantil

Falhas por Desgaste

ou Ei\Cim nto

Período de Vida Útil

Taxa de Falha
Constante

Tempo

Figura-2 Curva da Banheira de um componente
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É importante observar na figura 2, que o período de tempo previsto nada mais é

que o período de vida útil, durante o qual a taxa de falha é constante (distribuição

exponencial)

Um sistema, porém, não funciona sozinho, por mais sofisticado que seja o

hardware e o software que o comandam. A intervenção humana se faz presente, trazendo

consigo uma tendência a falhas.

Erros humanos acontecem por diversas causas, das mais simples, como uma

noite mal dormida, até problemas mais complexos, como os de ordem psicológica,

afetando o comportamento e o emocional.

O ser humano traz dentro de si uma instabilidade emotiva em vários graus, o que

influencia também a confiabilidade de um sistema, de um componente, etc.

É preciso, ao analisar a confiabilídade de um sistema, analisar, também, a

confiabilidade humana que está envolvida com o mesmo.

Lafraia (2001) diz que: "pode-se definir a confiabilidade humana simplesmente

como a probabilidade de que uma tarefa ou serviço (Uma ação planejada) seja feito com

sucesso (alcançando os objetivos propostos) dentro do tempo reservado para o mesmo".

A tradicional curva da banheira que traduz muito bem a confiabilidade de um

sistema, já não pode representar a confiabilidade humana. Em um sistema a taxa de

falhas pode ser definida, como, a freqüência com que as falhas ocorrem, num certo

intervalo de tempo. Além disso, no período de vida útil pode ser considerada constante.

Já no ser humano, não há como determinar com certa exatidão a freqüência com que as

falhas ocorrem, num determinado período de tempo, pois o estado psicológico do homem

varia e até certo ponto é imprevisível. Sendo assim no período de vida útil (produtiva) do

homem, não é possível considerar, uma taxa de falha constante.

O comportamento é o resultado de vários fatores que agem sobre o homem

influenciando sua parte psicológica e, por conseguinte, o seu estado emocional.

A humanidade é, com raras exceções, uma verdadeira gangorra, que sobe e

desce de acordo com as pressões externas (exemplo: trabalho, ação da chefia, situação

do país) e internas (exemplo: família, sentimentos interiores, vida pessoal em geral)

assim, temos uma alternância de comportamento durante o nosso tempo útil de vida.

O homem então, não apresenta uma taxa de falha previsível, muito menos

constante, visto que um certo grau de instabilidade faz parte da característica humana,

como é mostrado, na figura 3.
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,~ abordagerli feita na figura 3 demonstra a complexiclade de estimar

probabilidades de erros humanos, para tarefas realizadas com intervenção do homem,

mas mesmo assim, as dificuldades surgidas não foram obstáculos para que as tentativas

neste caminho continuassem.

Envelhecimento

Período de Vida Útil

Gangorra Emocional
'----------------------.

Tempo

Taxa de·
Defeitos

Mortalidade
Infantil --H~

Figura-3 Curva da Banheira aplicada por qnalogia ao ser humano

Já foi visto o pioneirismo do WASH-1400, nos anos setenta, e outro exemplo são

os resultados dos estudos de algumas tarefas, realizados pelos analistas Sanders e

McCormick, em 1987, que já utilizavam o termo confiabilidade, como é mostrado, na

tabela 2, Lida (1998).

Tabela-2 Confiabilidade humana do desempenho de uma tarefa

I Descrição da Tarefa Confiabilidade

IAcionar o controle correto de um painel contendo vários controles
0,997I

I semelhantes, identificados apenas por letreiros.

!Executar corretamente
.- ----

as instruções transmitidas por

I procedimentos escritos.
0,950

I Usar corretamente uma lista de verificação. 0,500
I

Ler e registrar corretamente informações quantitativas de:
--

• mostradores analógicos 0,997

• mostradores digitais (4 dígitos) 0,999

• registradores contínuos 0,994
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Os resultados obtidos através do cálculo probabilístico, como os alcançados por

Sanders e McCormick, sofrem muitas críticas devido a vários aspectos que podem

influenciar as estimativas, tanto para baixo como para cima e que são revestidos de uma

certa subjetividade, sendo que os mais relevantes são os seguintes, Lida (1998):

• O grau de experiência do operador em relação ao funcionamento da

planta.

• A hora do dia, ou o dia em que a tarefa é realizada.

É possível considerar ainda outros aspectos como:

• Os modos de decisões, se tomadas em grupo ou individualmente.

• O relacionamento da supervisão com os operadores.

• A complexidade do ser humano no que diz respeito ao seu

comportamento, que é muito variável no decorrer do tempo.

• A confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos da planta.

Com inúmeros pontos que precisam ser estudados e levando em conta toda a

complexidade humana, fica claro que o cálculo probabilístico do erro humano em uma

tarefa tem de ser fundamentado em uma análise profunda da mesma. É necessário

entender a tarefa, bem como efetuar um modelo que represente todos os passos

relevantes na realização dela, considerando também os fatores do desempenho humano

inerentes a cada passo.

Atendendo a esta necessidade, surgiu a Análise da Confiabilidade Humana, que

veio se desenvolvendo e que pode ser definida com base no NUREG/CR-6350 (1996),

como sendo "a avaliação do potencial e dos mecanismos do erro humano que podem

afetar a segurança da planta",

Ampliando a definição para torná-Ia mais abrangente é possível escrevê-Ia como

"a avaliação do potencial e dos mecanismos do erro humano que podem afetar a

segurança da planta, do contingente humano da mesma, da população em geral e do

meio ambiente".

Avançando dentro da Análise da Confiabilidade Humana, é possível perceber uma

interação da mesma com a Ergonomia ou com Fatores Humanos. A definição de

Ergonomia, com base na Reunião do Conselho Científico da Internationa! Ergonomics

Association (2000), é a seguinte:
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"É a disciplina científica que trata da compreensão das interações entre os seres

humanos e outros elementos de um sistema, é a profissão que aplica teorias, princípios,

dados e métodos, a projetos que visam otimizar o bem-estar humano e a performance

global dos sistemas."

As definições mostram que os objetivos a serem atingidos são os mesmos, pois

onde há a preocupação com o bem-estar humano e com a sua integração aos sistemas,

há.por conseqüência uma busca pela melhoria do desempenho humano, que é o ponto

mais importante na análise da confiabilidade humana. Pode-se dizer que aplicar o cálculo

probabilístico a Ergonomia é ter como resultado a Análise da Confiabilidade Humana.

4.2 Relação entre a Análise da Confiabilidade Humana e a Ergonomia

A análise da confiabilidade. humana e a ergonomia podem ser claramente

comparadas pela semelhança de seus objetivos, nas seguintes relações simplificadas:

4.2.1 Primeira Relação

Análise da Confiabilidade Humana "
Kumamoto (1996)

A análise e compreensão das tarefas

humanas.(Passo 4 do THERP, que estuda a

Ergonomia
Lida (1998)

A primeira etapa do projeto de um posto de

trabalho é fazer uma análise detalhada da

análise das tarefas. Este passo será detalhado tarefa.

no capítulo 6, desta tese).

4.2.2 Segunda Relação

I Análise da Confiabilidade Humana
~ Kumamoto 1996
I ~~f~r~~ções relativas às tarefas

I humanas.(Passos 1 a 3 do THERP, que

I

·estuda a relação entre as tarefas e os eventos,

bem como, as condições limites nas quais as

i

l

tarefas são desempenhadas. Estes passos

serão detalhados no capítulo 6, desta tese.)

I

I

Ergonomia
Lida 1998

Informações com base na descrição das
tarefas, envolvendo os seguintes tópicos:

• Objetivo
• Operador (características humanas)

• Características técnicas

• Aplicações

• Condições operacionais

• Condições ambientais

___.--=--~Condições Organizac~~n_~~ __~__-.J

28



----- ----- -l

i
----

4.2.3 Terceira Relação:
- ~~~ --~-~--~---~----~~-~~-----------~----- -- -- - --~~T--~--~· --- ------------~---------- ----

Análise da Confiabilidade Humana I Ergonomia
i-- Kumamoto (199~~~_-------J Lida (19~-ªl

I Os fatores que influenciam a i A organização do trabalho, envolvendo os

performance humana, no desenrolar do I seguintes tópicos:

processo.(Passo 7 do método THERP, que • Humanização do trabalho

estuda os fatores delimitadores do desempenho

humano_ Este passo será detalhado no capítulo

7. desta tese_)

• Estresse no trabalho

• Seleção e treinamento

• Alocação do trabalho em equipe

• Trabalho noturno

É possível dizer que a ergonomia é uma parte qualitativa da relação homem

máquinaque auxilia a análise de confiabilidade humana a determinar dados quantitativos

das probabilidades de erro humano (inconfiabilidade), que fornecem, por conseqüência, a

confiabilidade da mesma relação_ A figura 4 procura representar as interações entre a

confiabilidade humana e a ergon9mia de uma forma ampla.

Ergonomia
Probabilidades

de
Erro

Humano

Análise de
Confiabilidade

Humana

~~
Figura-4 Relação entre a ergonomla e a análise da confiabilidade humana

A Análise da Confiabilidade Humana é de grande auxílio na detecção das falhas

de desempenhos humanos que agem sobre sistemas, causando a indisponibilidade dos

mesmos. A análise do comportamento de um equipamento é importante, mas só se

completa com a verificação do comportamento humano envolvido na operação do

mesmo. As probabilidades encontradas, ainda com um certo grau de subjetividade, são

dados altamente relevantes, servindo como indicadores de pontos aos quais a fase de
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projeto precisa dar mais atenção, mostrando onde a manutenção deve atuar mais,

alertando onde os fatores humanos ainda não foram bem trabalhados e, ao mesmo

tempo, retirando o hiato existente entre a ergonomia e o cálculo probabiiístico, tratando a

interface homem/ máquina de maneira mais objetiva.
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Capítulo 5

Avaliação Probabilística de Segurança

5.1 Considerações

O NUREG/CR-G350 (199G), apoiado na Análise de Confiabilidade Humana

(Human Reliability Analysis-HRA) afirma que a mesma sempre foi um elemento

importante na Avaliação Probabilística de Segurança (Probabilistic Risk Assessmenf

PRA); todavia, os resultados apresentados através desta avaliação não levavam em

consideração importantes aspectos do desempenho humano.

Essa situação foi constatada pela primeira inspeção (análise) envolvendo a

Avaliação Probabilística de Segurança em uma usina de energia nuclear. Essa análise foi

feita através dos estudos que resultaram no relatório Wash-1400, que identificou na época

cinco limitações fundamentais no método usado para estimação dos fatores humanos.

As limitações encontradas foram as seguintes:

• Dados insuficientes para realmente analisar o comportamento. humano,

principalmente em condições de extremo estresse.

• Metodofogia relativa ao tratamento das limitações do tempo de resposta do

operador (timescacle) não adequada.

• Omissão da possibilidade de que os operadores podem concorrer para o

agravamento de um acidente, principalmente, em condições emergenciais.

• Omissão da possibilidade de que os operadores podem desempenhar ações

de recuperação, em caso de um evento, impedindo que um acidente aconteça

ou minimizando o mesmo.

• Incertezas, quanto ao modo de agir das pessoas (comportamento, aspectos

emocionais, etc.) em condições de acidentes.

Para um melhor entendimento da importância dos itens acima, vai ser feita, uma

resumida análise do acidente de Three Mile Is/and, com base no NUREG-OGOO (1979).

5.2 Acidente de Three MiJe Is/and (TMI) _ Unidade 2

5.2.1 Informações principais

A tabela 3 apresenta resumidamente as informações sobre a unidade TMI-2.
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Inicio da Operação Comercial 30/12/1978 _.1
lAcidente 28/03/1979 ~

Tabela-3 Informações resumidas da unidade Trv'11··2

1- Tipo daPIa-nta Nuclear~~~~---~-~- '-Água -Pressuriz-ada~(Press-unze~WaterI

I ==Ji Reactor _ PWR)

Capacidade Geradora 916 Mwe

5.2.2 Análise das falhas humanas no acidente:

• Os operadores não perceberam que as válvulas de isolamento EF-V12A e EF

V12B estavam fechadas, impedindo que a água da alimentação de emergência

alcançasse os geradores de vapor.

.Os operadores só perceberam que a válvula estava fechada 8 minutos após o

. evento iniciador.

• Com o aumento da pressão no sistema primário, a válvula de segurança do

pressurizador abriu, para manter a pressão e temperatura dentro dos limites

"operacionais e deveria se fechar após atingir o patamar de equil íbrio. Isto não

aconteceu. Houve, então, uma avaliação incorreta dos operadores, por

acreditarem que a válvula de segurança do pressurizador, que se abrira 8

segundos após o evento iniciador, já se encontrava fechada. A avaliação ficou

restrita à sinalização do painel, que indicava uma condição que foi

erroneamente interpretada.

• Os operadores só perceberam que a válvula de alívio estava aberta 2h 18 min

após o evento iniciador.

• Devido à existência de grande quantidade de bolhas de vapor no circuito

primário, os operadores interpretaram, primeiramente, que o núcleo estava

coberto e, em seguida, que o sistema estava sólido. O operador avaliando a

situação enganosa desligou o sistema de injeção de emergência.

Todos estes acontecimentos, resumidamente aqui colocados, tiveram como

conseqüência a perda da planta, pelo derretimento parcial do núcleo do reator. Foi a partir

desse acidente, conforme comentado no NUREG/CR-6350 (1996), que houve o despertar

para a importância do relatório WASH-1400 e da relevância do desempenho humano em
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um acidente, como fator agravante do mesmo. A Avaliação Probabilística de Segurança

de uma usina de energia nuclear precisava ser revista.

O f\JUREG/CR-6350 (1996), também diz que esta revisão, na época, foi feita em

parte, porém não na profundidade necessária em relação ao estudo da confiabilidade

humana, tanto é que a NRC, em '1984, cinco anos após o acidente TMI, revisou

novamente a tecnologia da Avaliação Probabilística de Segurança no NUREG-1050.

Reconheceu na ocasião, a existência de várias deficiências em relação a Análise de

Confiabilidade Humana, que eram relevantes e precisavam ser revistas.

Nos días atuais, as pesquisas contínuam, pois as falhas huma.rias necessitam

ainda de profundas análises, para construirem-se modelos adequados e determinarem-se

as probabilidades de erro de forma realista.

5.3 Modelo de Avaliação Probabilística de Segurança

O NUREG/CR-6350 (1996), afirma que existe uma considerável variedade de

caminhos na análise da Avaliação Probabilística de Segurança visando construir sua

estrutura com modelos lógicos. Todos os caminhos têm em comum, para efeito de

estudo, o modelo lógico indutivo, conhecido como árvore de eventos e o modelo lógico

dedutivo, conhecido como árvore de falha.

Os modelos são construídos para identificar os cenários que moldam as plantas,

em um acidente, como a perda do núcleo de um reator pelo derretimento do mesmo.

Incluídos na estrutura do modelo lógico estão os eventos de falha humana.

Resumindo Lewis (1987), é possível dizer que a árvore de evento é utilizada na

identificação dos vários cenários resultantes da ocorrência de um dado evento, o qual é

chamado evento iniciador, no sentido causa - efeito. A árvore de falha é utilizada na

identificação das causas que levam à ocorrência de um evento indesejado, o qual é

chamado evento topo, no sentido efeito - causa.

O NUREG/CR-635ü (1996), continua, seu desenvolvimento, alertando que estes

modelos lógicos são usados para identificar as relações nas falhas, entre os aspectos

temporais e causais, entretanto apresentam um inconveniente que, no desenrolar da

seqüência do acidente, geralmente não definem com precisão os aspectos relativos aos

fatores humanos. São usados mesmo assim, por serem ainda os modelos mais

aproximados. Além desta limitação, outras são apresentadas na abordagem clássica da

Avaliação Probabilística de Segurança, são elas:
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• Os eventos de falhas humanas apresentados não trazem claramente definidas

as possíveis influências do desempenho do operador nos mesmos.

fi As falhas de instrumentação que podem causar impactos na resposta do

operador não são bem explicitadas.

• Algumas condições da planta podem não ser caracterizadas, no que diz

respeito à sua influência sobre o desempenho do operador.

• Não levam em consideração algumas questões que podem influenciar no

contexto de ação forçada de erro que, por sua vez, induzem o operador ao erro

de comissão.

Os modelos são usados para possibilitar as estimativas das freqüências dos

cenários, convertendo o modelo lógico em um modelo probabilístico. Para alcançar este

objetivo, é necessário fornecerem-se as estimativas das probabilidades dos eventos

envolvidos nos cenários, incluindo os eventos de falha humana.

O diagrama do modelo de Avaliação Probabilística de Segurança está na figura 5

e analisá-lo é condição básica para efetuar a modelagem de eventos em um acidente.

O estudo realizado daqui para frente é todo baseado no NUREG/CR-635ü (1996),

que aborda de maneira clara o modelo em questão. É importante observar que esta

análise é base também para um melhor entendimento do método THERP, que será

estudado mais adiante, através do NUREG/CR-1278 (1983), que descreve a Análise de

Confiabilidade Humana dentro do contexto da Avaliação Probabilística de Segurança.

Neste ponto cabe observar que a utilização do NUREG/CR-635ü (1996), que trata

do método ATHEANA é muito importante, devido ao mesmo fazer considerações sobre o

modelo probabilístico de segurança e também por levar em consideração a situação da

planta anterior ao evento iniciador, ou seja, a situação pré-acidental. Sendo assim, a

metodologia ATHEANA é incorporada qualitativamente à metodologia THERP, que

através de suas tabelas, quantifica as probabilidades de erro humano. É possível dizer

que fica assim estabelecida uma metodologia intermediária, entre o THERP e a

ATHEANA.

É importante perceber que a característica desta análise, com base no

NUREG/CR-635ü (1996), é um estudo sobre um acidente já ocorrido, que será analisado

mais adiante na situação pré e pós-acidental.
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Figura-5 Modelo de Avaliação Probabilística de Segurança
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5.3.1 Condições da Planta (Plant Conditions)

A estrutura dos parâmetros que traduzem as Condições da Planta representa

aqueles fatores que podem ter uma influência sobre o desempenho dos operadores.

Estes fatores incluem, por exemplo:

5.3.1.1 A Condição da Planta:

Representa a situação em que a planta está operando, ou seja, se todos os

parâmetros necessários ao bom desempenho dos equipamentos estão dentro da

conformidade exigida. Este fator influencia a performance dos operadores, como exemplo

a situação dos sistemas e componentes, a situação da instrumentação e controle, a

disponibilidade, a confiabilidade, etc.

5.3.1.2 Parâmetros de Processo:

Verifica se todos os gradientes inerentes ao bom funcionamento da planta estão

dentro dos limites exigidos, como exemplo a reatividade do núcleo, o nível de potência, a

temperatura, a pressão e o inventário do sistema de refrigeração do reator, etc.

5.3.1.3 Condições fora do padrão (Off-nominal) e ou condições dinâmicas, as

quais resultam em raros procedimentos e correções da planta:

Representam situações anormais que deveriam ter sido corrigidas e não o foram

ou acontecimentos resultantes da falta de atenção ou até do desleixo durante a realização

de uma ou mais tarefas. Como exemplo a história de alarmes falsos associados a

indicações dos sistemas ou componentes envolvidos na resposta a um acidente. Um

alarme falso pode ser acionado sistematicamente por um problema na instrumentação; a

manutenção, por sua vez, pede prazo para efetuar-se o reparo; o operador, para não ser

incomodado, desliga o alarme; acontece, então, uma situação anormal e a sinalização

esta inoperante para indicar a mesma; a operação de desligamento, com a

instrumentação e os alarmes operando fora da normalidade; com os controles

automáticos e as funções de segurança não habilitadas; a flange cega, erradamente

instalada na linha, impedindo a circulação da água de refrigeração, causando assim a

perda do inventário do líquido refrigerante do sistema. Evento ocorrido na Unidade 3 _

Oconee, em março de 1991.
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As Condições da Planta, pelos exemplos acima, podem influenciar todos os tipos

de atividades existentes na mesma (operação, controle, manutenção, etc.),

caracterizando as circunstâncias nas quais as atividades são desempenhadas e suas

inferências na Confiabilidade Humana.

As Condições da Planta também estão ligadas ao modelo de Avaliação da

Probabilidade de Segurança, sendo elas usadas para o desenvolvimento de definições de

cenários associados dos diferentes eventos iniciadores.

Assim sendo, as Condições da Planta que são resumidas, mais adiante, nas

definições de cenários podem ser consid.eradas como as condições-limite para os eventos

de falha humana.

Quando um cenário não pode ser. definido, ou seja, quando ocorre uma situação

imprevista, as condições limites devem ser orientadas pelo próprio método da Análise de

Confiabilidade Humana.

5.3.2 Fatores Delimitadores do Desempenho Humano (Performance Shaping

Factors _ PSF)

Representam as influências dos erros humanos e seus tipos de mecanismos,

durante uma situação de operação, teste ou atividades de manutenção.

A modelagem de fatores de desempenho tem como elementos principais os

identificados no Processo de Investigação do Desempenho Humano, NUREG/CR- 5455,

Human Performance Investigation Process (1993) e são relativos ao procedimento,

treinamento, comunicação, supervisão, pessoal, interface homem- máquina, fatores

organizacionais, bem como, estresse e condições ambientais.

Exemplos de Fatores Delimitadores do Desempenho Humano, tendo como base

os seguintes procedimentos:

• Um procedimento cujo teor é incorreto, como exemplo uma seqüência errada

de passos (etapas) em uma operação.

• Um procedimento cujo teor é incompleto, como exemplo uma situação não

prevista.

• Um procedimento cujo teor é incerto, como exemplo uma situação de objetivo

ambiguo.
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As três situações acima podem influenciar os mecanismos de erro, ocorrendo

falhas na determinação de uma situação ou no planejamento de uma resposta, deixando

a planta desprotegida dentro de um evento

A relação de influência entre os Fatores Delimitadores do Desempenho Humano e

os Mecanismos de Erro é mostrada na tabela 4.

Tabela-4 Relação de influência entre os Fatores Delimitadores do Desempenho

Humano e os Mecanismos de Erro
"

I Mecanismo de Erro
Fatores Delimitadores do Desempenho

Humano
!

I Falha na Detecção
Carga de Trabalho, Estresse, Interface

I Falha na Avaliação da Situação .
homem/máquina, Condição Ambiental.
Procedimentos, Treinamento,Comunicação.

! Falha no Planejamento da Resposta Procedimentos, Treinamento, Supervisão.

I Falha na Implementação da Resposta
Procedimentos, Comunicação, Interface
~omem/máguina. ~

A figura 5, apresenta a relação dos Fatores Delimitadores do Desempenho

Humano, com os Mecanismos de Erro.

5.3.3 Contexto Forçado de Erro (Error - Forcing Context-EFC)

Representa o efeito combinado dos Fatores Delimitadores do Desempenho

Humano com as Condições da Planta, criando uma situação na qual o erro humano

encontra campo favorável à sua concretização.

5.3.4 Mecanismos de Erro (Error Mechanisms)

Representam as características cognitivas do processo de informação humano

que influenciam o desempenho dos operadores, podendo ter como resultado uma ação

insegura.

Os Mecanismos de Erro podem aparecer nas seguintes situações:

• Detecção

• Avaliação da situação

• Planejamento da resposta

• Implementação da resposta

Exemplo de Mecanismos de Erro:
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Um operador pode falhar na tarefa de abrir uma válvula por várias razões:

• Ele pode, inadvertidamente, pular uma etapa de um procedimento que seja

necessário para abrir a válvula (fa!ha na implementação da resposta).

• E!e pode interpretar mala número da válvula escrita no procedimento ou na

etiqueta de identificação da mesma (invertendo os dígitos) e abrir a válvula

(falha na implementação da resposta, relacionada com o fator atenção).

• O modelo mental que o operador tem da condição da planta pode ser errado,

escolhendo indevidamente um procedimento (falha na avaliação da situação).

• O operador pàde realizar uma etapa do procedimento fora de sua seqüência

escrita, porque ele percebeu que é o melhor método para realizar a sua tarefa,

porém falha ·ao abrir a válvula dentro do tempo necessário (falha de

planejamento).

Os mecanismos de erro não são intrinsicamente .modelos defeituosos do

comportamento humano: são ações inapropriadas para um determinado contexto.

Dentro deste conceito, vários mecanismos de erro podem ser associados com

atalhos de que se utilizam os operadores em ocorrências padiculares, devido ao vasto

conhecimento da planta. Neste contexto, pode acontecer que as ações realizadas sejam

anuladas ou mascaradas pela combinação das condições da planta com os fatores

delimitadores do desempenho humano, criando assim um contexto de ação forçada de

erro, resultando certamente em ações inseguras.

Falhas na avaliação da situação ou no planejamento da resposta são tipicamente

associadas à má interpretação dos acontecimentos, enquanto falhas na detecção ou na

implementação da resposta são tipicamente associadas a erros e negligência.

5.3.5 Ações Inseguras (Unsafe Actions)

Representam as ações inapropriadamente realizadas ou não realizadas, quando

eram necessárias, pelo pessoal da planta, resultando na degradação da condição de

segurança da mesma.

O risco de impacto dos mecanismos de erro é potencialmente proporcional aos

riscos de impacto das diferentes ações perigosas, induzidas pelo primeiro.

As ações inseguras não significam que o pessoal envolvido tenha sido a causa

original do problema. Conseqüentemente, esta distinção evita uma conclusão imediata
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das responsabilidades e avalia as ocorrências com base na análise do evento

operacional.

As pessoas podem muitas vezes iniciar um evento, ao realizar ações que já eram

inseguras, devido às circunstâncias e condições pré-existentes.

5.3.6 Erro Humano (Human Error)

O erro humano, segundo Senders e Moray (1991), pode ser caracterizado como

uma divergência entre o desempenho real da ação e o desempenho que a ação devia ter

tido, ou seja, o desempenho ideal. Esta divergência tem como conseqüência a tolerância

necessária ao bom funcionamento de um sistema com o qual o homem interage. Se isto

não acontecer, ocorre o erro humano. Neste caso, a falha pode ocasionar um evento que

venha comprometer a integridade da planta.

Na Avaliação Probabilística de Segurança, a expressão erro humano tem sido

normalmente usada como referência para "falhas de causa humana" de um sistema ou

funçao, tendo seu foco sobre a conseqüência do erro. No procedimento científico, o foco

se volta para a causa implícita do erro.

A análise de confiabilidade humana trabalha na estrutura do erro humano

considerando esses dois aspectos (a causa e a conseqüência) que podem ser

observados, por exemplo, nas ações inseguras.

5.3.7 Evento de Falha Humana (Human Failure Event-HFE)

Os eventos de falha humana são modelados na análise de confiabilidade humana

para representar a falha de um sistema, componente ou função, resultante de uma ou

várias ações inseguras. Esta situação de falha afeta a integridade da planta no que diz

respeito à sua condição operacional, dentro dos padrões de segurança.

O evento proveniente de um erro humano, dentro de uma perspectiva analítica da

confiabilidade humana, pode ser classificado como erro de comissão ou erro de omissão.

5.3.7.1 Erro de Comissão (Error of Comission-EOC):

Pode ser definido como a execução um procedimento que não deveria ser

executado. Geralmente representa a falha de um operador, ao concluir uma função de

segurança ou ao iniciar um sistema. Em ambos os casos, a tarefa foi realizada de

maneira imprópria, inclusive, sob o ponto de vista dos procedimentos de segurança.
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Exemplos de Erro de Comissão:
• O operador pode perder ou desviar recursos da planta (suprimento de água)

deixando aberta à válvula de segurança do pressurizador.

• Mudança na condição da planta quando os procedimentos que são designados

para prevenir danos ao equipamento são desprezados ou inabilitados.

• Desvio de sinais ao iniciar o equipamento automaticamente.

• . Desligamento de equipamentos em funcionamento. No acidente TMI,

desligaram o sistema de injeção de emergência e no acidente de Chernobyl,

desligaram os sistemas de alarme.

5:3~7.2 Erro de Omissão (Error of Omission-EOO)

Pode ser definido como a omissão de um procedimento que deveria ser realizado

e não o foi. Normalmente, representa a falha de um operador ao iniciar uma função de

segurança ou na mudança da condição de operação de um equipamento.

Exemplos de Erro de Omissão:

• Falha do operador na partida de urt:.a bomba de um sistema de segurança.

• Falha do operador, ao desligar uma bomba, para acionar a redundância da

mesma.

• No acidente de TMI, a não verificação da condição operacional da válvula de

segurança do pressurizador.

• No acidente de TMI, a demora em reconhecer a verdadeira extensão do que

estava acontecendo (omissão de conhecimento).

5.3.8 Definição de Cenário (Scenario Definition)

As definições de cenário dão as descrições mínimas do estado da planta, que são

necessárias para desenvolver o modelo da Avaliação Probabilística de Segurança e

definir os eventos de falhas humanas apropriadamente.

Elementos descritos na definição de cenário:

• Eventos iniciadores, como exemplo transientes, perdas do fluido refrigerante, a

não partida de uma bomba, etc.

• Modo de operar,como exemplo os procedimentos realizados pelos operadores.

• Situações ou condições das funções, dos sistemas, dos componentes.
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.. ~~fvel do calor de decaimento numa situação de parada do rea!:c)(

O nível de detalhamento para os quais são definidos os cenários podem variar e incluir

o seguinte:

o Nível Funcional _ detalhamento, através da análise de pequenas árvores de

seqüência de eventos.

• Nível Sistêmico detalhamento, através da análise de grandes árvores de

seqüência de eventos..

• Nível do Estado do COl1"!ponente _ conjunto de cortes mínimos.

Os dois primeiros níveis detalham a definição de cenário de maneira mais simples

que corresponde à análise de árvores da seqüência de eventos, as quais identificam uma

função ou um sistema ou a situação de um conjunto de sistemas. O terceiro nível, o mais

detalhado, é o conjunto de cortes mínimos, que caracterizam o cenário do acidente, em

termos dos estados dos componentes. Qualquer que seja o nível de detalhe, os cenários

são definidos pela combinação de um evento iniciador e de eventos que representam

vários modos de falha do equipamento, considerando também as interações humanas

necessárias para responder ao evento iniciador.

Considerando o propósito de uma análise para definir um cenário, é mais usual

decompor a descrição das falhas de uma função ou sistema em níveis menores, que são

chamados de eventos básicos. O conjunto de eventos básicos inclui os eventos que

representam os diferentes modos de falhas de componentes e sub-componentes, que são

necessários ao bom funcionamento da função ou sistema. Incluídos neste conjunto, estão

também os eventos que representam indisponibilidades da função ou sistema por falhas

humanas.

A análise da confiabilidade humana leva em consideração todas as etapas do

modelo da Avaliação Probabilística de Segurança, cujos pontos principais foram definidos

com base no NUREG/CR-6350 (1996). Dois trabalhos recentemente publicados no

periódico Relíabilíty Engíneeríng & System Safety também auxiliaram na compreensão

dos pontos aqui colocados: Forester et ai (2003) estudam o método ATHEANA no

aspecto de sua quantificação e Bot (2003) modela o acidente de Three Mlle Is/and, cuja

base teórica está abordada neste capítulo. É importante não esquecer que o THERP

normalmente analisa as situações pós-acidentais e que nesta tese, como já foi dito, será

também analisada a situação pré-acidental, com ajuda da metodologia ATHEANA.
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Capítulo 6

A Metodologia THERP

6.1 Considerações

O método THERP (Technique for Human Errar Rate Prediction) está intimamente

ligada ao NUREG/CR-1278 (1983), Handbook of Human Reliability Analysis with

Emphasis on Nuclear Power Plant Applications (1983).

O NUREG/CR-1278'(1983), é a base principal deste capítulo. Devemos também

considerar que este método. ainda é a principal fonte de consulta no desenvolvimento da

confiabilidade humana e' suas tabelas, com as probabilidades de erros humanos

abrangendo várias situações, constituem um banco de dados muito utilizado.

6.2 Relação do WASH 1400 com o THERP HandboQk

O capítulo 1 do NUREG/CR-1278 (1983), faz comparações entre o relatório

WASH-1400 e THERP Handbook, mostrando o desenrolar do processo, bem como as

vantagens do método em estudo sobre o relatório.

Os técnicos do Sandia National Laboratories eram envolvidos na análise de

confiabilidade realizada no WASH 1400. Os autores do THERP Handbook (A. D. Swain e

H. E. Guttmann) eram os analistas de confiabilidade humana no estudo do relatório.

A avaliação de confiabilidade humana aparece em vários volumes do WASH 1400,

e a seção 6.1, Ánálise da Confiabilidade Humana, descreve em termos gerais como as

estimativas das probabilidades de erro humano, para várias tarefas do sistema de

segurança, eram deduzidas e incorporadas dentro do sistema de árvore de falhas.

6.2.1 Considerações do relatório WASH-1400 e do THERP Handbook

No WASH 1400, estão presentes apenas os sumários da análise de erro humano,

dificultando algumas vezes os leitores no entendimento de como as várias probabilidades

de erro humano (HEP) foram desenvolvidas.

Para utilizar os princípios da confiabilidade humana de maneira mais satisfatória,

em projetos de plantas e nas operações das mesmas, são necessárias mais informações

do que as fornecidas pelo WASH-1400.
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o THERP Handbook define os conceitos envolvidos, os dados empregados e os

cálculos usados na análise de erros humanos, aplicando estimações de confiabilidade e

disponibilidade nos sistemas de uma planta nuclear.

O método e as estimativas das probabilidades de erro humano (HEP), aplicadas

no THERP Handbook, são para uma planta nuclear qualquer e não somente para plantas

com reatores a água leve como no WASH-1400.

6.2.2 Linguagem matemática no Método THERP

A mesma observação feita, no capítulo 1, sobre o termo taxa empregado no

relatório WASH-1400, é feita no THERP, cuja sigla quer dizer Technique for Human Errar

Rate Prediction que' emprega também o termo taxa (Rate), quando o mais adequado seria

Technique for Human Errar Probability Prediction, re?ultando então a sigla como THEPP.

Vamos respeitar a sigla THERP pelo valor histórico e pela tradiçao mundial do

nome T.HERP Handbook.

6.3 Limitações do THERP Handbook

O NUREG/CR-1278 (1983, capítulo 1) coloca que o desempenho humano é difícil

de predizer devido à sua variabilidade. Cada operador de reator é único; por conseguinte,

difere de todos os outros operadores, que mostram freqüentemente alternâncias em seus

comportamentos, no dia a dia, de momento em momento.

6.4 Definições

O capítulo 2 do NUREG/CR-1278 (1983), define confiabílidade e disponibilidade do

seguinte modo:

• Confiabilidade

É a probabilidade de desempenhar com sucesso uma missão.

• Disponibilidade

É a probabilidade de estar um sistema ou componente disponível para uso

quando necessário.

6.5 Procedimento do THERP na Análise da Confiabilidade Humana

O capítulo 5 do NUREG/CR-1278 (1983), descreve os passos necessários dentro

do método THERP, para um bom desenvolvimento da análise da confiabilidade humana
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que, por sua vez, se desenvolve em quatro fases distintas, que estão ligadas a um ou

mais passos.

6.5.1 Fases da Análise da Confiabilidade Humana

6.5.1.1 Primeira fase: Familiarização

• Levantamento da informação;

• Visita à planta;

• Revisão dos procedimentos/informações dos analistas de sistema.

6.5.1.2 Segunda fase: Avaliação Qualitativa

• Determinar as exigências de d~sempenho;

• Avaliar a situação de desempenho;

• Especificar os objetivos de desempenho;

• Identificar o potencial de erro humano;

• Modelar o desempenho humano.

6.5.1.3 Terceira fase: Avaliação Quantitativa

• Determinar as probabilidades de erro humano;

• Identificar fatores/interações que afetam o desempenho humano;

• Quantificar os efeitos dos fatores/interações;

• Verificar as probabilidades de recuperação de erros;

• Calcular a contribuição do erro humano e incluí-lo na probabilidade de

falha do sistema.

6.5.1.4 Quarta fase: Incorporação

• Empreender análise de sensibilidade do desempenho;

• Fornecer os resultados das fases acima aos analistas de sistema.

6.5.2 Passos dentro do método THERP
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Passo 4

Realizar Conferências e Reuniões e Levantar

Informações Avaliação

Analisar as Tarefas Qualitativa

Desenvolver as Arvores de Evento com base na Fase 2 I
Passo 5

f--~ --l. A_n_ál_is_e_d_e_c__o_n_fi_a_b_il-,-id_a_d_e_H_u_m_a_n_a --L .__~

I Passo 1 I Visitar a Planta rFamiliarização-

ras-s-0-2--if-_Revisar Informações com os Analistas de Sistema ~ Fase 1

i

~ass03

Passo 6 Determinar as Probabilidades de Erro Humano

Passo 7

Passo 8

Passo 9

Passo 10

Estimar os Efeitos Relativos aos Fatores

Delimitadores .do Desempenho Humano

Avaliar as Dependências

Determinar as Probabilidades de Sucesso ou Falha

Determinar os Efeitos dos Fatores de Recuperação

Avaliação

Quantitativa

Fase 3

Passo 11

Passo 12

Realizar uma Análise de Sensibilidade, se

necessário

Fornecer as informações aos Analistas de Sistema

Incorporação

Fase 4

Kumamoto (1996) faz considerações sobre os passos apresentados no quadro

acima, possibilitando um melhor entendimento na aplicabilidade da análise da

confiabilidade humana e demonstrando a importância da mesma em uma planta de uma

usina nuclear.

Passos 1, 2 e 3: Visitar a Planta, Revisar Informações com os Analistas de

Sistema e complementar informações através de Conferências e Reuniões.

Os três primeiros passos do procedimento podem fornecer informações sobre os

seguintes aspectos:

• Eventos relacionados com falhas causadas por erros humanos ou a própria

árvore de eventos;

• Tarefas relacionadas aos eventos;
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.• Condições limites sobre as quais as tarefas são realizadas. (iayout geral

da planta, tempos necessários, pessoal envolvido,sistemas administrativos,

etc).

Passo 4: Analisar as Tarefas

Este passo analisa as tarefas, esclarecendo o desenvolvimento de cada tarefa

humana e decompondo a mesma em uma seqüência de atividades unitárias que

possibilitam seu desempenho.

Existe uma tarefa básica que, para ser realizada, necessita de outras tantas

pequenas tarefas, que podem ser chamadas de sub-tarefas. Para cada sub-tarefa os

seguintes pontos precisam ser esclarecidos:

• A parte do equipamento em questão;

• Ação humana. requerida;

• Potencial humano de erro;

• Localização dos controles, mostradores (displays) e afins.

Passo 5: Desenvolver as Árvores de Evento com base na Análise de

Confiabilidade Humana

O tamanho da Árvore de Evento pode ser grande, se muitas atividades unitárias

(sub-tarefas) estão envolvidas; entretanto, seu tamanho pode ser reduzido, se a Árvore

de Evento for truncada com a utilização de alguns procedimentos de simplificação, tais

como:

• Combinando eventos dependentes:

Algumas vezes, a ocorrência de um evento determina uma seqüência de

eventos.

Por exemplo, ocorre uma falha de omissão, ao fechar a primeira válvula de

um sistema qualquer. Isto normalmente implica que ocorram falhas de

omissão, ao fechar as válvulas restantes do mesmo sistema, se as válvulas

em questão formam um grupo que operacionaliza certa função no sistema.

Nesse ponto ocorre uma simplificação, pois se a primeira válvula falhar, as

demais também podem ser consideradas falhas; se a primeira válvula

registrar sucesso, as demais também registram sucesso.

• Desprezando pequenas probabilidades:
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Se a ocorrência de erro humano, em um ramo da árvore de eventos,

apresenta uma pequena probabilidade, a mesma pode ser desprezada, ou

seja, não precisa ser levada em consideração. O ramo em questão e todos

os seus sucessores podem ser removidos da árvore. O NUREG/CR-1278

(1983), apresenta um exemplo bem desenvolvido desse procedimento de

simplificação.

• Nó de sucesso ou falha:

Se um determinado caminho em uma árvore de evento é identificado como

um nó de sucesso ou de falha da tarefa analisada, promover o

desenvolvimento da árvore de evento para aquele nó é desnecessário. O

NUREG/CR-1278 (1983), apresenta um exemplo bem desenvolvido desse

procedimento de simplificação.

• Desprezando os fatores de recuperação:

Se uma atividade unitária (sub-tarefa) está sendo realizada e ocorre um

erro após a execução da atividade e o processo recomeça, tal recuperação

constitui' conceitualmente um círculo (Ioop) na árvore de eventos,

aumentando o tamanho e a complexidade da árvore.

Ocorre também que a probabilidade de falha estimada em determinadas

seqüências da árvore de evento pode ser baixa, sem considerar os efeitos

dos fatores de recuperação, mostrando, assim, que a seqüência não será

uma modalidade de falha dominante (com alta probabilidade de erro

humano). Neste caso, a recuperação pode ser encarada como uma

informação adicional. O NUREG/CR-1278 (1983), apresenta um exemplo

bem desenvolvido desse procedimento de simplificação. o capítulo 5

Passo 6: Determinar as Probabilidades de Erro Humano

Avaliação das estimativas das probabilidades de erro humano (HEP), através uma

base de dados ou através das estimativas consideradas nas tabelas do NUREG/CR-1278

(1983).As probabilidades estimadas normalmente são desenvolvidas considerando-se

algumas limitações citadas a seguir:

• A planta está operando sob condições normais, ou seja, não existe

emergência ou outro estado que produza estresse anormal no operador;
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• o operador não necessita usar roupa protetora. Se a roupa protetora é

necessária, obrigatoriamente se assume que o operador vai se empenhar

para terminar a tarefa rapidamente, porque o ambiente de trabalho é

comprometido. Isto aumenta a probabilidade de erro humano;

• O nível (grau de exigência) do controle administrativo é aproximadamente

igual ao nível médio de uma grande planta industrial;

• As tarefas são executadas por operadores licenciados, pelo pessoaJ

qualificado da planta;

• O ambiente de trabalho é considerado entre o adequado e o ideal.

Passo 7: Estimar os Efeitos Relativos aos Fatores Delimitadores do

Desempenho Humano

Na modelagem dos efeitos relativos aos Fatores Delimitadores do Desempenho

Humano, alguns fatores afetam a totalidade da tarefa, enquanto outros, causam somente

determinados tipos de erros. O NUREG/CR-1278 (1983), apresenta. os fatores

delimitadores do desempenho humano, que são resumidos na tabela 5.

Tabela-5 Fatores Delimitadores do Desempenho Humano

Estes fatores são gerais

para um ou mais tipos de

trabalhos, em qualquer

profissão.

-Aspectos arquitetônicos

-Qualidade do ambiente

-Horas de trabalho

-Estrutura organizacional

Estes fatores são uma

importante ferramenta

para a maioria das tarefas.

-Procedimentos exigidos

-Comunicação

-Métodos de Trabalho

-Avisos e Advertências
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Estes fatores são específicos

para tarefas em um

determinado trabalho.

-Interpretação

-Complexidade

-Criticalidade das tarefas

-Interface homem/máquina

-Freqüência

-Repetitividade

-Exigências antecipatórias

-Relação dos controles



--------1Segundo: Fatores Delimitadores pelo Estresse

, Estresse Psicológico J---~ Estresse Fisiológico

I --
I Esses fatores afetam diretamente o Esses fatores afetam diretamente o

mental, causando estresse. físico, causando estresse.
-- ---

-Rapidez da tarefa -Duração do estresse

-Carga da tarefa -Fadiga

-Duração estresse -Temperaturas extremas

-Desempenho do trabalho -Radiação

-Monotonia -Vibração

-Conflitos -Oxigênio insuficiente

Tel'êeiro: Fatores DelimitadoresJntetnos
--

Fatores Orgânicos
--

Características das pessoas, resultantes de influências internas e externas.

"

-Estado emocional

-Motivação e atitudes

-ExperiênciaITreinamento prévio

-Condições físicas

-Atitudes baseadas na influência familiar ou de pessoas de fora

-Grupos com que se identifica

-Estresse (mental ou tensão corporal)

r-~---

I

I

Passo 8: Avaliar as Dependências

Ver capítulo 8, onde, devido à importância do assunto, foi desenvolvido um estudo

das dependências em todas as suas características principais.

Passo 9: Determinar Probabilidades de Sucesso ou Falha

Nos eventos básicos, calcular as probabilidades de sucesso ou de falha.

Passo 10: Determinar os Efeitos dos Fatores de Recuperação

Os fatores de recuperação aqui considerados são aqueles que possuem

probabilidades de falhas relativamente grandes, contribuindo para a ocorrência dos

eventos.

Passo 11: Executar uma Análise de Sensibilidade, se necessário
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A análise de sensibilidade fica na percepção do analista.

Passo 12: Fornecer Informações aos Analistas das Árvores de Falha

Alimentar com informações os analistas das árvores de falha.

6.5.3 Análise do Método THERP

Analisando agora, os doze passos do método THERP, juntamente com o modelo

de Avaliação Probabilística de Segurança, estudado no capítulo 5 do NUREG/CR-1278

(1983), é possível propor uma nova visão nos passos do método em questão.

Esta nova forma de trabalhar com o THERP reforça os seguintes' pontos:

• Os Fatores Delímitadores do Desempenho Humano;

• As Ações Inseguras;

• As condições de Ações Forçadas de Erro;

• Os Fatores de Recuperação.

Os pontos acima são estudados nos passos inic.iais da análíse, obrigando a

qualquer estudioso da análise de confiabilidade humana a se deter nos mesmos,

possibilitando, assim, uma melhor compreensão da situação da planta.

Se este caminho for tomado, o método THERP poderá atuar na situação pré

acidental, ou seja, no contexto operacional da planta antes do acidente (o THERP

tradicionalmente atua na fase pós-acidente) e na situação pós-acidental.

Assim as probabilidades de erro humano na fase pré-acidental, serão incorporadas

nas árvores de evento da fase pós-acidental, contribuindo para a probabilidade total de

erro humano.

Esta proposição foi aplicada no acidente TMI (no capítulo 8 desta tese),

considerando as probabilidades de erros humano (HEP) das tabelas do THERP

Handbook e também as considerações contidas nelas.

6.5.4 Passos dentro de uma nova visão do método THERP

Considerando a análise anterior, uma nova visão dentro dos passos do método

THERP pode ser apresentada, o que possibilita uma análise qualitativa e quantitativa da

situação pós-acidental e pré-acidental.

51



------r--

Passo 1 I Visitar a Planta Familiarizaçãol
Fase 1 -l

--
Passo 3 Analisar as tarefas e os fatores delimitadores do

desempenho humano.
Avaliação

Passo 4 Identificar a~ ações inseguras e as condições das
ações forçadas de erro Qualitativa

Passo 5 Analisar os fatores de recuperação Fase 2

Passo 6 Desenvolver as Arvores de Evento com base na
Análise de Confiabilidade Humana

Passo 7 Determinar as Probabilidades das ações forçadas
de erro Avaliação

Passo 8 Determinar as probabilidades de erro humano
Quantitativa

Passo 9 Avaliar as Dependências Fase 3
Passo 10 Determinar as Probabilidades de Sucesso ou Falha

Passo 11 Realizar uma Análise de Sensibilidade,se Incorporação
necessário

Passo 12 Fornecer informações aos Analistas de Sistema Fase 4

6.6 Análise das tabelas do THERP Handbook

NUREG/CR-1278 (1983, capítulo 20), reúne todas as tabelas utilizadas no THERP

Handbook. É possível fazer uma síntese deste capítulo 20, através uma análise resumida

da função de cada tabela; na maioria delas, o próprio título já traduz sua aplicabilidade e,

quando isto não acontecer, uma explicação suplementar e objetiva acompanha a síntese.

Tabela 20-1:

Modelo inicial de seleção de probabilidades de erro humano (HEP). e fatores de

erro (EF), para diagnóstico dentro de um intervalo de tempo "T", pelo pessoal da sala de

controle, quando eventos anormais são anunciados em um intervalo de tempo!1T (c1osely

in time).

A expressão "close/y in time" corresponde a um intervalo de tempo !1T, para o

diagnóstico de eventos anormais. Nesta tabela, o !1T considerado entre eventos (primeiro

e segundo evento) é de 10 minutos. Ver também a tabela 20-3.
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No acidente TMI, dois eventos em seqüência de tempos próximos, fizeram-se

presentes, um no secundário e outro no primário. Aplicando a condição da tabela, fica

fácil verificar a gravidade inicial do acidente.

Tabela 20-2:

Modelo inicial de seleção de probabilidades de erro humano (HEP) e fatores de

erro (EF), para ações previstas, que obedecem a procedimentos básicos, pelo pessoal da

sala de controle, após o diagnóstico de um evento anormal.

Esta tabela leva em conta duas situações:

Primeira: Falha ao desempenhar as ações previstas obedientes a regras básicas,

corretamente, quando os procedimentos escritos estão disponíveis e são usados.

Segunda: Falha ao desempenhar as ações previstas obedientes a regras básicas,

corretamente, quando não estão disponíveis os procedimentos escritos ou quando não

são usados.

Tabela 20-3:

Análoga à tabela 20-1, considerando uma situação em que ocorrem três eventos

anormais.

Tabela 20-4:

Número de operadores e supervisores (suporte técnico da planta) disponiveis para

lidar com um evento anormal e seus respectivos níveis de dependência: hipóteses

considerando a Análise Probabilistica de Segurança.

As hipóteses consideradas são triviais, podem ser modificadas de planta para

planta e por condições que envolvem situações específicas.

Tabela 20-5:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), por item

(ou unidade dentro de uma mesma percepção), na preparação de material escrito.

Como exemplo de material escrito, pode-se citar a elaboração de procedimentos

de segurança ou operacionais.

Tabela 20-6:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), relativos a

falhas do controle administrativo.

Esta tabela está ligada á política do controle administrativo de uma planta.

Entende-se por política da planta o conjunto de exigências operacionais que geralmente a

administração da planta espera que sejam seguidas.
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Tabela 20-7:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), de erros

de omissão, por item de instrução, quando o uso de procedimentos escritos é

especificado.

Tabela 20-8:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), na

verificação de itens relativos a instruções orais, que não são anotadas.

Esta tabela foi desenvolvida partindo do pressuposto de que, até cinco itens de

instruções passadas oralmente, o receptor não anota as mesmas. Se as instruções orais

forem anotadas, usar:

Tabela 20-5 para erros na preparação de procedimentos escritos e tabela 20-7

para erros no seu uso.

Tabela 20-9:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), na

seleção de mostradores (displays) não anunciados (sem alarme), para leituras

quantitativas e qualitativas.

Tabela 20-10:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), para erros

de comissão, na leitura e gravação de informações quantitativas e de mostradores

(displays) não anunciados (sem alarme).

*Annunciator" ou "annunciated display':

Qualquer mostrador (display) que possua um sinal de aviso (alarme), quando

ocorre uma mudança de condição (status), e esta nova situação é anunciada (alerta) por

este sinal, tal mostrador (display) é popularmente chamado de annunciator, que é a

abreviação de annunciated display.

Tabela 20-11:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), para erros

de comissão, na verificação da leitura dos mostradores (displays).

Tabela 20-12:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), para erros

de comissão, na operação de controles manuais.

Tabela 20-13:
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Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), para erros

de seleção, de válvulas operadas no próprio local.

Válvulas que, para serem abertas, fechadas ou reguladas, se faz necessário que o

técnico ou operador atue no local onde a válvula está instalada.

Tabela 20-14:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), na

detecção da posição em que foram .fixadas (exemplo: aberta ou fechada) as válvulas que

são operadas no próprio local.

Tabela 20-15:

Os quatro niveis de etiquetagem ou travamento dos sistemas.

Sistemas de etiquetagem são uma forma especial de controle administrativo, no

qual o uso de etiquetas e seu gerenciamento é um dos mais importantes. métodos para

assegurar o conhecimento das mudanças no status dos equipamentos.

Estas mudanças são relativas à execução de tarefas de teste ou de manutenção,

quando é fundamental uma restauração do equipamento ao seu status inicial.

Tabela 20-16:

Modificações nas probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de

erro (EF), pelo efeito dos níveis de estresse e experiência.

Tabela 20-17:

Equações para probabilidades condicionais de sucesso ou falha de uma

determinada tarefa "N",dado o sucesso ou falha da tarefa anterior "N-1 ", considerando

diferentes níveis de dependência. Ver capítulo 8 (dependência).

Tabela 20-18:

Probabilidade condicional de sucesso ou falha de uma determinada tarefa "N"

pelos cinco niveis de dependência, dada a falha da tarefa precedente "N-1".

Tabela 20-19:

Probabilidade condicional de sucesso ou falha de uma determinada tarefa "N"

pelos cinco níveis de dependência, dado o sucesso da tarefa precedente "N-1".

As tabelas 20-18 e 20-19 são aplicações das equações apresentadas na tabela

20-17.

É importante observar a base de cálculo para cada tabela: na tabela 20-18, a base

de cálculo são os valores da coluna "F"; na tabela 20-19, a base de cálculo, são os

valores da coluna "s ".
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Tabela 20-20:

Diretrizes gerais para a estimação dos limites de incerteza das probabilidades de

erro humano (HEP) avaliadas.

Tabela 20-21:

Probabilidades condicionais aproximadas de erro humano e seus limites de

incerteza, para níveis de dependência entre tarefas, dada a falha de uma tarefa em

relação a tarefa precedente.

Tabela 20-22:

Probabilidades estimadas de que a verificação será falha para detectar erros

cometidos por outros.

Após tarefas de teste ou manutenção, a política administrativa da planta solicita

uma inspeção, por exemplo, na posição de determinadas vá~vulas, e esta inspeção falha

em detectar a posição errada em que as válvulas foram deixadas.

Tabela 20-23:

Modelo de resposta para anunciador: probabilidades de erro humano estimadas

para múltiplos anunciadores,que alarmam dentro de um intervalo de tempo b.T

aproximado (c/ose/yin time).

Neste caso, a expressão c/ose/y in time refere-se aos casos nos quais dois ou

mais annunciators alarmam (avisam) dentro de vários segundos ou dentro de um período

de tempo, de modo que os operadores os percebem, como um grupo de sinais, aos quais

devem seletivamente responder.

Tabela 20-24:

Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF) para

legendas que são anunciadas (alertam o operador) através de luzes,

Tabela 20-25:

Probabilidades estimadas de falha, ao detectar o desvio de um mostrador (disp/ay)

não anunciado (sem alarme)a cada verificação, quando o mostrador (disp/ay) é verificado

de hora em hora.

"Um mostrador (disp/ay)" refere-se a um único mostrador (disp/ay) ou a um grupo

de mostradores (disp/ays), com uma completa dependência entre eles, isto é, são vistos

como uma unidade.

Tabela 20-26:
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Probabilidade de falha estimada ao detectar ao menos um desvio em até cinco

mostradores (displays) não anunciados (sem alarme), como uma função da probabilidade

básica de erro humano para o desvio de um único mostrador (display),durante um período

de verificação.

Tabela 20-27:

Probabilidade estimada de que uma inspeção local, através da planta (o inspetor

caminha através da planta), será falha, ao detectar a indicação do desvio de um

determinado equipamento, sem o auxílio da sala de controle, em um período de 30 dias.

O estudo das tabelas requer um aprofundamento em cada capítulo, porém a

grande qualidade do método THERP, NUREG/CR-1278 (1983), é permitir que o

entendimento de cada tabela seja percebido através dos títulos das mesmas. Esta

condição também acontece no estudo do próprio manual, pois, no decorrer de cada

capítulo, as situações apresentadas através de exemplos permitem uma visão clara dos

problemas que envolvem a confiabilidade humana. O THERP Handbook é bem

estruturado, precisando apenas ser mais didático na ordenação dos assuntos.

O método THERP apresenta um ponto de de'staque, que é a análise das

dependências, que auxilia em muito a compreensão das relações entre tarefas. Este

assunto será tratado no próximo capítulo.
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Capítulo 7

Dependência

7.1 Considerações

Uma questão importante na análise da confiabilidade humana é o grau de

dependência entre as tarefas realizadas, ou seja, como a probabilidade de falha ou

sucesso de uma tarefa pode ser influenciada pela falha ou sucesso da tarefa anterior e

como está influencia a probabilidade de falha da tarefa subseqüente. Todo o

desenvolvimento deste capítulo, com exceção dos exemplos, está baseado no

NUREG/CR-1278 (1983), que estuda os critérios de dependência com profundidade.

7.2 Independência e Dependência

7.2.1 Independência

Duas tarefas possuem um grau de dependência zero ou independência entre elas,

se a probabilidade de falha ou sucesso de uma tarefa não influenciar a probabilidade de
,"

falha ou sucesso de outra tarefa. Como exemplo, a tarefa 1 tem uma probabilidade de

falha (A) e de sucesso (a) e a tarefa 2 tem uma probabilidade de falha (8) e de sucesso

(b). As tarefas 1 e 2 são independentes se:

A probabilidade de sucesso (b) da tarefa 2, independe do que aconteceu na tarefa

1, falha ou sucesso ou se a probabilidade de falha (8) da tarefa 2, independe do que

aconteceu na tarefa 1, falha ou sucesso.

7.2.2 Dependência

Duas tarefas possuem um grau de dependência entre elas se a probabilidade de

falha ou sucesso de uma tarefa influencia a probabilidade de falha ou sucesso de uma

outra tarefa. Como exemplo, a tarefa 1 tem uma probabilidade de falha (A) e de sucesso

(a) e a tarefa 2 tem uma probabilidade de falha (8) e de sucesso (b).

As tarefas 1 e 2 são dependentes se:

A probabilidade de sucesso (b) da tarefa 2, depende do que aconteceu na tarefa 1,

falha ou sucesso ou se a probabilidade de falha (8) da tarefa 2, depende do que

aconteceu na tarefa 1, falha ou sucesso.

As dependências entre tarefas podem ser de dois tipos, como é visto a seguir.
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7.3 Dependência Direta e Dependência Indireta

7.3.1 Dependência Direta

A dependência· direta existe, quando o resultado de uma tarefa influencia

diretamente o resultado de uma outra tarefa.

Exemplos:

A falha de uma tarefa causa um estado de extrema ansiedade, aumentando assim

a p:obabilidade de falha da tarefa subseqüente; a falha de uma tarefa faz aparecer um

sinal de alerta, fazendo com que a execução da tarefa subseqüente seja realizada

cuidadosamente. Isto acontece em uma planta nuclear, quando ocorre a tentativa de

recuperar um sistema.

7.3.2 Dependência Indireta

A dependência indireta existe, quando algum fator delimitador do desempenho

humano ou um conjunto de fatores influencia o relacionamento entre tarefas, de tal modo

que o nível de dependência entre as mesmas se altera.

Exemplo:

Um fator delimitador do desempenho humano é o estresse (o alto nível de

estresse tende a incrementar a probabilidade de erro em todas as tarefas que estão

sendo executadas e nas decorrentes das mesmas); em outra situação prática, os

operadores de uma sala de controle, em uma condição de alto nível de estresse, podem

ter uma tendência muito forte de aceitar todas as sugestões do supervisor de turno e esta

situação cria uma grande dependência entre os operadores e o supervisor, (essa

dependência que foi criada pelo estresse, que é causa comum, agindo sobre todos os

membros da sala de controle).

O termo dependência indireta foi preferido em relação ao termo dependência de

causa comum, devido ao fato que no ser humano a dependência existe, porém pode não

estar ligada sempre a uma mesma causa. Isto se deve a variabilidade de comportamento

existente no homem.

7.4 Dependência Negativa

A dependência negativa implica um relacionamento negativo entre as tarefas.
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Como exemplo, a tarefa 1 tem uma probabilidade de falha (A) e de sucesso (a) e a

tarefa 2 tem uma probabilidade de falha (B) e de sucesso (b).

As tarefas 1 e 2 apresentam dependência negativa se:

A falha sobre a tarefa 1 reduz a probabilidade de falha sobre a tarefa 2, ou se o

sucesso sobre a tarefa 1 aumenta a probabilidade de falha sobre a tarefa 2.

Não ocorrendo nenhuma das condições acima descritas, é correto afirmar, que o

modelo é de dependência positiva (sendo esta a situação que normalmente ocorre no

estudo da análise da confiabilidade humana).

7.5 Níveis de Dependência

Existem dois níveis de dependência extremos que determinam o limite inferior e

superior da escala de depetldência, são eles:

• Independência ou Dependência Zero que têm a sigla "ZD" (zero

dependence), ver figura 5..

• Dependência Completa que tem a sigla "CO" (complete dependence), ver

figura 5.

ZD =O CO =1

i__---:f
ESCALA DE DEPENDÊNCIA

Figura-6 Níveis Extremos de Dependência

Dentro destes limites ficam as probabilidades condicionais assumindo valores

contínuos de O (zero) a 1 (um).

Facilitando o estudo e permitindo uma melhor compreensão dos níveis de

dependência, três pontos discretos são fixados sobre a escala de dependência, são eles:

• Baixa Dependência que tem a sigla "LO" ( Low Dependence), ver figura 7.

• Dependência Moderada que tem a sigla "MO" (Moderate Dependence), ver

figura 7.

• Alta Dependência que tem a sigla "HD" (High Dependence), ver figura 7.
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ZD LD MD HD CD

Ll 1 1 1
... .-

ZERO Dependência UM

Figura-7 Níveis Gerais de Dependência

Algumas considerações sobre os níveis de dependência precisam ser feitas para

um melhor entendimento do comportamento humano dentro dos mesmos.

• Independência ou Dependência Zero:

É aplicada no caso em que o desempenho ou não desempenho de uma tarefa não

causa nenhum efeito no desempenho ou não desempenho da tarefa subseqüente.

Nas tarefas humanas não é comum encontrar-se a situação de independência e

para assumir-se a mesma, uma análise criteriosa se faz necessária.

Exemplo:

Uma situação na qual a independência pode ser assumida entre as tarefas,

considerando um erro de comissão, é quando um operador faz a verificação por leitura de

vários instrumentos, em uma condição normal de operação, sendo que o procedimento

periódico de verificação dos mostradores (dísplays) é rotina durante cada turno de

trabalho. Neste contexto, a probabilidade de erro de leitura sobre algum instrumento é

estimada em 0,003; se existe um instrumento similar sobre o painel de controle mostrando

uma leitura diferente, a probabilidade de erro em relação a esta última também é 0,003.

A probabilidade de erro na primeira leitura não influencia a probabilidade de erro

na segunda.

A independência pode também ser assumida quando estimamos probabilidades

de erros para tarefas realizadas passo a passo com base em procedimentos escritos.

Esta condição pode ser aplicada para erros de comissão e omissão.
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A independência não pode ser considerada nos seguintes casos que envolvem

erros de comissão:

• Os medidores estão localizados lado a lado.

• Em condições normais de operação, os ponteiros dos medidores lado a

lado ficam em posições paralelas.

• Os medidores situados lado a lado têm suas leituras verificadas em

seqüência.

Em tais situações, é possível assumir uma alta ou completa dependência entre as

verificações na leitura.

Considerando o comportamento humano, ao analisar-se a condição de

independência, é preciso também considerar os seguintes fatores humanos:

• Profissionais experientes em uma área, ou com muitos anos de trabalho no

mesmo setor, tendem a não considerar os procedimentos escritos, acham

que só precisam recorrer às lembranças gravadas na memória..

• Profissionais que trabalham em equipe tendem a desenvolver um clima de

confiança mútua, através do tempo, principalmente entre os que se

afinizam no relacionamento. Isto vale para operadores, supervisores,

chefias e níveis gerenciais.

• Profissionais, após muitos anos de trabalho, tendem a incorporar as

deficiências humanas, operacionais e de projeto como parte do seu dia-a

dia.

Estes fatores geram uma dependência entre os profissionais e,

conseqüentemente, sobre as tarefas realizadas, comprometendo o desempenho

individual e de equipe. Os analistas da confiabilidade humana precisam tratar estas

situações com atenção e também considerar que a convivência com procedimentos fora

dos padrões gera no ser humano uma certa acomodação ao contexto. O conceito de

independência é muito mais claro em equipamentos, componentes e sistemas.

• Baixa Dependência:

A baixa dependência é o primeiro ponto discreto, após a dependência zero. Na

confiabilidade humana, há uma disposição de considerar entre as tarefas realizadas, a

existência de uma baixa dependência, pelos pontos analisados anteriormente.
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Exemplo:

Dois operadores de uma sala de controle são recentemente familiarizados um com

o outro, sendo assim, ainda não desenvolveram um regime de confiança mútua. Neste

caso, pode-se considerar um baixo nivel de dependência entre suas tarefas.

Outra situação é aquela em que o supervisor de um turno trabalha com

operadores experientes na sala de controle e ocorre uma alteração em um dado

parâmetro. O supervisor, como é inerente à sua função, vai verificar os proce.dimentos

dos operadores, mas, como os mesmos são experientes, há uma predisposição no

supervisor, por menor que seja, a dar credibilidade às ações tomadas pela operação.

Deve ser levado em conta um baixo nível de dependência entre a supervisão e a

operação.

• Dependência Moderada:

A dependência moderada é considerada quando existe um claro relacionamento

entre uma tarefa e a tarefa subseqüente.

Exemplo:

Existem procedimentos em que a interação entre o supervisor de turno e os

operadores é esperada, pelo tipo de procedimento que exige a tarefa, sendo assim é

possivel aplicar a dependência moderada.

• Alta Dependência:

Na alta dependência, além de existir um claro relacionamento entre as tarefas, há

a condição em que o desempenho de uma tarefa influencia diretamente o desempenho da

tarefa subseqüente.

Exemplo:

Em uma equipe existe uma pessoa que exerce uma forte liderança ou que é

reconhecida por sua capacidade profissional. Dentro deste contexto, existe uma forte

tendência de a opinião desta pessoa, sobre uma tarefa que esta sendo executada,

influenciar todo o conjunto humano envolvido da mesma. A alta dependência deve ser

considerada neste caso.

Outra situação considera a tendência do ser humano em propagar o mesmo erro,

quando executa a mesma tarefa em componentes, equipamentos ou sistemas separados,

como a apresentada a seguir:
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Um sistema, que só é usado em situações de emergência, é composto por duas

linhas separadas. Cada linha é formada pOí uma válvula e por urna oomba. Uma

manutenção preventiva é realizada nas duas bombas do sistema e é necessário fechar as

duas válvulas. Depois de realizada a manutenção nas bombas, as duas válvulas precisam

retornar à sua posição originai, ou seja, devem ser abertas. O pessoal da manutenção

esquece de abrir uma das válvulas, então é provável, que a outra válvula também fique

fechada pelo mesmo motivo: o esquecimento. É um típico exemplo de alta dependência.

No acidente de Three Mile Island _ Unidade 2, que ocasionou a perda do reator,

um dos pontos importantes, foi os operadores não perceberem qu.e as válvulas de

isolamento EF-V-12A e EF-V-12B do sistema da água de alimentação de emergência,

estavam fechadas, impedindo que a água de alimentação de emergência alcançasse os

geradores de vapor.

Dias antes havia sido realizada uma verificação (teste) no sistema de emergência

e as duas válvulas foram esquecidas fechadas.

• Dependência Completa:

A dependência completa ocorre quando o erro, ao desempenhar uma tarefa,

implica também em erro ao desempenhar a tarefa subseqüente.

Exemplo:

Numa sala de controle de uma planta nuclear, existem interruptores

emparelhados, ou seja, estão em pares e, nos procedimentos escritos, eles são

considerados como uma unidade. Então, se o operador pula a etapa do procedimento que

aciona um desses interruptores, os dois interruptores não serão acionados. Melhor

explicando:

Está escrito no passo a passo dos procedimentos: Open MOV - 860 A and B. Se

esta instrução não é considerada, os interruptores das válvulas moto operadas A e B não

são comandados. Existe uma dependência total entre as tarefas de acionar cada um

deles.

7.6 Comentário

É possível reparar que, pela análise dos níveis de dependência, há uma forte

relação entre a Confiabilidade Humana e a Ergonomia ou Fatores Humanos.
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A questão de um bom projeto ergonômico traz um fator de alívio sobre as

probabilidades de erro humano que, por sua vez, influenciam a confiabilidade dos

componentes, equipamentos, sistemas e das próprias plantas.

7.7 Equações de Dependência

As equações dos cinco níveis de dependência são amplamente usadas na Análise

de Confiabilidade Humana e estão na figura 8.

CO B = 1 Completa Dependência

1 +HEP
HD B= Alta Dependência

2

1 + 6 (HEP)
MD B= Moderada Dependência

7

1 + 19 (HEP)
LD B= Baixa Dependência

20

ZD B= HEP Dependência Zero

Figura-8 Equações de Dependência

Na figura 8, B representa a probabilidade de erro humano calculada em função do

nível de dependência.

Se uma tarefa X é independente (dependência zero) da anterior Y e possui uma

probabilidade de erro humano (HEP) igual a 0,001, então B, que é a probabilidade de erro

humano da tarefa X, considerando o nível de dependência em questão, será também

igual a 0,001 (B=HEP). A tarefa X não é influenciada pela tarefa Y, portanto sua

probabilidade de erro humano não se altera.
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Se uma tarefa X é totalmente dependente (completa dependência) da anterior Y e

esta última falha, então B, que é a probabilidade de erro humano da tarefa X,

considerando o nível de dependência em questão, será igual a 1 (B=1). A tarefa X é

totalmente influenciada pela tarefa Y, portanto se a tarefa Y falhar, a tarefa X será

obrigatoriamente falha.

Se uma tarefa X apresenta uma alta dependência em relação a anterior Y e possui

uma probabilidade de erro humano (HEP) igual a 0,00.1, então B, que é a probabilidade

de erro humano da tarefa X, considerando o nível de dependência em questão, será igual

a 0,5005 (8=0,5005, basta aplicar a equação de alta dependência). A tarefa X é

influenciada fortemente pela tarefa Y, portanto sua probabilidade de erro humano se

altera, segundo a equação da figura 8.

Assim é o procedimento para os demais níveis de dependência.

Antes de finalmente chegarem as .equações da figura 8, os analistas passaram

por algumas tentativas, para tentar definir matematicamente as dependências. As

tentativas estão desenvolvidas a seguir e, são comentadas através do seguinte exemplo:

Temos duas tarefas A e B (subseqüente a A) com a mesma probabilidade de erro

humano (HEP) de 0,001.

A segunda tarefa possui uma baixa dependência com relação à primeira. Qual a

probabilidade de B, considerando o nível de dependência?

Calculando pela equação relativa à baixa dependência:

B (LO) =
1 + 19 (HEP)

20
=

1 + 19.0,001

20
=0,05095 - 0,05

Considerando a falha de B, dado que A falhou, tem-se a seguinte probabilidade de

erro humano (HEP):

0,001 x 0,05 = 0,00005

7.8 Tentativas dos analistas

Os analistas da confiabilidade humana antes de chegarem à conclusão sobre as

equações da figura 8, que quantifica os vários níveis de dependência, passaram por

várias outras tentativas de quantificação, que são apresentadas a seguir:
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A primeira tentativa para definir os valores das dependências foi feita através de

uma escala logarítmica na base 10 (dez), do seguinte modo:

ZD = 10x

LD = 103/4 x

MD = 10112 x

HD = 101/4 x

CD = 10°

Os valores dos expoentes de 10 representam posições na escala de cada nível de

dependência.

ZD=10x LD=103/4 x MD=101/2 ·x HD=101/4 x CD=100

1 1 1 1 1
No problema do exemplo, tem-se que considerar um nível de independência "ZO"

entre as tarefas A e B. A probabilidade de B é igual a 0,001, e pode-se achar o valor de x:

ZO B=10x = 0,001, logo, x = log10 0,001, onde x= -3

Com o valor de x, calcula-se o valor da tarefa B nos demais níveis:

ZO B= 10 x= 10-3= 0,001 (que é a probabilidade nominal da tarefa)

LO B=103/4
.

x = 103/
4

-3 = 10-2.25 = 0,006

MO B=10 1/2 x= 101/2 -3 = 10-1,5 = 0,03

HO B=101/4 x= 101/4 -3 = 10-0,75 = 0,18

CO B= 10° = 1

Os valores encontrados não condizem com a distribuição gráfica apresentada e,

considerando a falha de B, dado que A falhou, encontra-se a seguinte probabilidade de

erro humano condicional:

.Probabilidade de erro humano na tarefa A = 0,001

.Probabilidade de erro humano na tarefa B, subseqüente à tarefa A, com uma

condição de baixa dependência (LO) = 0,006

.Probabilidade de erro humano total, falha de B, dado que A falhou, é assim

calculada: 0,001 x 0,006 = 0,000006 = 6 x 10.6
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A confiabilidade humana, conforme o relatório WASH-1400, não deve trabalhar

com probabilidades de erro humano menores do que 10.5
; portanto, esta primeira tentativa

nos fornece valores com os quais não podemos trabalhar.

A segunda tentativa, para definir os valores das dependências, foi realizada

através de uma escala linear, onde os níveis de dependência foram relacionados com o

intervalo entre lO e CO, do seguinte modo:

~ d=1..... ...
Escala Linear

LO MO HO

~ ~ ~
ZD=O 0,25

(1/4).d
0,50

(1/2).d
. 0,75
. (3/4).d

CD=1

Sendo assim, as probabilidades de B em relação aos níveis de dependência,

considerando o mesmo exemplo, se comportam do seguinte modo:

lO = ° B = 0,001 (que é a probabilidade nominal da tarefa)

LO=(1/4).d B=0,25

MO = (1 / 2).d B = 0,50

HO = (3 /4).d B = 0,75

CO =1 B =1

Considerando a falha de B em todos os níveis condicionais, dado que A falhou,

temos a seguinte probabilidade de erro humano total:

Nível lO probabilidade = 0,001 x 0,001 = 10-6

Nível LO probabilidade = 0,001 x 0,25 = 2,5 x 10-4

Nível MO probabilidade = 0,001 x 0,50 = 5 x 10-4

Nível HO probabilidade = 0,001 x 0,75 = 0,00075 - 0,0008

Nível CO probabilidade = 0,001 x 1 = 0,001

Considerando a escala linear, os niveis "lO e LO" estão muito longe um do outro,

segundo ordens de grandeza 10-6 e 10-4
. Já os niveis "HO e CO" estão muito próximos, é

permitido aproximar 0,0008 para 0,001. Esta situação não condiz com o representado

graficamente na escala linear.

Com base nas equações de dependência, temos as probabilidades de B em

relação aos níveis de dependência resultam em:
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ZO

LO

MO

HO

CO

B =0,001 (que é a probabilidade nominal da tarefa)

B =0,05

B = 0,14

B =0,5

B =1

Considerando a falha de B em todos os níveis condicionais dado, que A falhou,

temos a seguinte probabilidade de erro humano total:

Nível ZO probabilidade = 0,001 x 0,001 = 10-6

Nível LO probabilidade = 0,001 x 0,05 = 0,00005

Nível MO probabilidade = 0,001 x 0,14 = 0,00014

Nível HO probabilidade = 0,001 x 0,5 = 0,0005

Nível CO probabilidade =0,001 x 1 =0,001

Esta sítuação condíz com o representado graficamente na figura 7, que representa

a distribuição dos níveis de dependência, conforme as equações referentes aos mesmos.

Para pequenos valores « 0,01) das probabilidades de erro humano, os níveis de

dependência HO, MO e LO convergem para:

Nível LO B =0,05; Nível MO B =0,15; Nível HO B =0,5

Aplicando o conceito de limite, é possível verificar as convergências:

1+19(HEP) 1

lim HEP. o B (LO) = lim HE~ o ----- -
20 20

= 0,05

1 + 6 (HEP) 1
lim HEP. o B (MO) = lim HE~ o ----- -

7 7
= 0,143 - 0,15

1 + (HEP) 1
lim HEP. oB (HO) = lim HE~ o

2 2
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o gráfico da figura 9, apresentado por Kumamoto (1985) mostra esta situação,

observar a linha vertical que parte de 0,01

0.001 0.01

Basic human·error probability (BHEP) Qf B

1/7 ~----------::.:.:._t----.

1/2 I:-----------~..,--------

0.01 -

1120 !=--.....~--------I

Probabilidade Básica de Erro Humano (HEP)

Figura-9 Valores das Dependências para Probabilidades de Erro Humano menor

que 0,01

7.9 Exemplos Práticos

Aplicando os conhecimentos de dependências, dos limites de incerteza e de outros

conceitos conhecidos da área de confiabilidade de sistemas que podem ser aplicados na

confiabilidade humana, fica fácil compreender os seguintes exemplos:

7.9.1 Exemplo retirado do IAEA-TECOOC-592 (1991)

Considere um sistema paralelo, figura 10, de dois trens consistindo das válvulas V1

e V2 e das bombas P1 e P2. Estas duas válvulas podem ser fechadas durante a

manutenção mensal das bombas ou em uma manutenção não prevista. Assuma que

ambos os trens são sujeitos à manutenção não prevista, quando a bomba falha.

Avalie a probabilidade de erro humano em que o sistema falha, na condição "um

de dois", pela falha humana de esquecer uma válvula fechada.
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Figura-10 Sistema Paralelo

Assumaque a probabilidade de erro humano (HEP) para deixar a válvula fechada

é de 0,01, condição A (NUREG/CR-1278 (1983), Tabela 20 - 6,Probabilidades de erro

humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), relativos à falhas do controle

administrativo).

Assuma que a probabilidade de erro humano (HEP), na sala de controle para

detectar as falhas é de 0,1 condição B (NUREG/CR-1278 (1983),Tabela 20 - 22,

Probabilidades estimadas de que a verificação será falha para detectar erros cometidos

por outros).

Existe uma baixa dependência entre estas duas propabilidades de falha, sendo

assim, deduz-se que:

A probabilidade condicional de a sala de controle falhar (condição B), dada a

falha da válvula estar fechada (condição A), considerando uma baixa dependência é:

• A probabilidade de erro humano da sala de controle falhar sozinha é 0,1.

Então:

(B) HEP =

1 + 19 (HEP)

-----=

20

1+19xO,1

20

=0,145 - 0,15

Deste modo, a probabilidade de erro humano da válvula V1 continuar fechada

imediatamente após a manutenção é:

0,01 x 0,15 = 0,0015

Existem três chances para constatar a condição de fluxo na válvula antes da

próxima manutenção, porque ocorrem verificações semanais.Tem-se uma probabilidade
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de erro humano de O,01,que é a probabilidade de erro na verificação que possibilita

retornar o sistema à sua configuração original. Analisando a figura 11, constata-se a

evolução da probabilidade da falha humana semana a semana.

,0015

015+-- Indisoonibilidade aoós manutencão 0.0

O,Ol.Po = 0,01 x 0,0015

O,OOOl.Po = 0,01 x 0,01 x 0,0015

O,OOOOOl.Po =O,OlxO,OlxO,Olx O

... _-- Manutenção

"

Po

log P

Temoo (semanas)

Figura-11 Probabilidade da Falha Humana semana a semana

A média da probabilidade de erro humano para a válvula V1 continuar fechada

entre as duas manutenções, pode ser calculada, como a seguir:

0,0015 x (1 + 0,01 + 0,0001 + 0,000001)

4
0,0004

Existe uma alta dependência entre os dois trens, Esta condição faz com que

também haja uma relação de alta dependência da válvula V2 em relação à válvula V1 .

Então a probabilidade de erro humano da válvula V2 ficar fechada, que é também

de 0,0004, considerando uma alta dependência, passa a ser:

1 + (HEP) 1 + 0,0004

(V2) HEP = 0,5002 0,5

2 2

A probabilidade de erro humano de ambas as válvulas ficarem na posição fechada

é:
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0,0004 x 0,5 = 0,0002

Calculando os limites de incerteza incerteza:

Há uma probabilidade média de erro humano das duas válvulas ficarem fechadas

de 0,0002.

Assim, a mediana da mesma será a probabilidade de erro humano nominal:

Sendo Ilx = Xo . exp (S2/ 2) pode-se dizer que Xo = ~lx / exp (S2 / 2). É sabido que Ilx

=0,0002 e s = (1/1,645). In 10 = 1,4.

Onde Xo = 0,0002/ exp (1,42/2) = 0,000075 = 7,5 x 10-5

No NUREG/CR-1278 (1983), Tabela 20-20, Diretrizes gerais para a estimação dos

limites de incerteza das probabilidades de erro humano (HEP) avaliadas, item 1, temos

EF = 10.

Dividindo e multiplicanqo a mediana por 10, acha-se o limite inferior e superior das

incertezas, que são:

7,5 X 10.6 e 7,5 x 10.4

7.9.2 Exemplo apresentado por Kumamoto (1985)

Considere-se a árvore de eventos, figura 12, onde estão representadas várias

tarefas com suas probabilidades de erro e sucesso, como base do exemplo em questão.

Será analisada apenas a primeira tarefa, incluindo os critérios e cálculos

empregados.

Alguns parâmetros são estabelecidos para a análise:

• As tarefas são executadas por dois operadores (redundância humana) com

um alto grau de dependência entre os mesmos.

• As tarefas possuem níveis (fator) de estresse distintos.

• Há interpretações para as dependências entre tarefas.

Os parâmetros anteriormente citados e suas relações de influência sobre

as probabilidades de erro humano (HEP) iniciais estão na tabela 6. A base de

cálculo da tarefa A, está logo após a tabela e esclarece de maneira objetiva, como

achar as probabilidades de erro humano (HEP) modificadas pelo estresse e pela

relação de dependência.

73



Arvore de Eventos

b
0,98455

c
0,9975

d
0,97375

e "
0,9898

f
0,9898

9
0,9924

h
0,999

i
0,999

A
0,0102

Importante:
As letras maiúsculas representam
as probabilidades de falha.
As letras minúsculas representam
as probabilidades de sucesso.

Figura-12 Árvore de Falha do exemplo apresentado por Kumamoto
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As probabilidades de falha e sucesso colocadas na árvore de evento, da página

anterior, com base nos parâmetros iniciais do exemplo, podem ser comparadas com as

probabilidades de erro humano (HEP) iniciais.

Tabela-6 Probabilidade de Erro Humano do exemplo apresentado por Kumamoto
~

HEP1

HEP modificada!
i HEP Modificada
I Tarefa (iniciais) pelo

pela Alta
Tarefas

I
Estresse Dependência

HD

Monitoração 0,01 (0,005 a 0,05) 0,02 0,0102 Ala
Omitida Fator de

Estresse 2
Monitoração 0,99 0,98 0,9898

I Cumprida

I
Erro Leitu~a 0,006 (0,002 a 0,02) 0,03 0,01545 B/b

Pressão Fator de
Estresse 5

I Acerto Leitura 0,994 0,97 0,98455
Pressão

Erro Leitura 0,001 (0,0005 a 0,005 0,0025 C/c
Temperatura " 0,005) Fator de

Estresse 5
I Acerto Leitura 0,999 0,995 0,9975

Temperatura
Erro Leitura 0,01 (0,005 a 0,05) 0,05 0,0263 D/d

Curva Fator de
Estresse 5

Acerto Leitu ra 0,99 0,95 0,9737
Curva

Omissão 0,01 (0,005 a 0,05) 0,02 0,0102 E/e
inicialização Fator de

cooldown Estresse 2
I Acerto 0,99 0,98 0,9898

inicialização
cooldown
Omissão 0,01 (0,005 a 0,05) 0,02 0,0102 F/f

resposta BWST Fator de
Estresse 2

Acerto 0,99 0,98 0,9898
resposta BWST

Erro 0,003 (0,001 a 0,01) 0,015 0,0076 G/g
Leitura BWST Fator de

Estresse 5
Acerto 0,997 0,985 0,9924

Leitura BWST

--
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Erro Seleção II 0,001 (0,0005 a-I 0,002
MüV's 1405 0,005) \1 Fator de

1406 l---cc----::~-- Estresse 2
Acerto Seleção i °999 I O998, ,

MüV's 1405 i I \

! 1406
I

I
i Erro Reversão 0,001 (0,0005 a 0,002 0,001 l/i

I MOV's 1405 0,005) Fator de
1406 Estresse 2

Acerto 0,999 0,998 0,999
Reversão

MOV's 1405
1406

Tomando como exemplo de cálculo a tarefa A.

Probabilidade de erro humano (HEP}inicial

Probabilidade de sucesso (1 - 0,01) inicial

= 0,01

= 0,99

Considerando o fator de estresse 2, THERP Handbook (Tabela 20 - 16

_Modificações das probabilidades de erro humano (HEP) estimadas, para efeitos de

estresssee níveis de experiência), há as seguintes alterações:

Probabilidade de erro modificada (0,01 x 2) =0,02

Probabilidade de sucesso modificada (1-0,02) =0,98

Considerando a alta dependência entre os operadores, existe a seguinte

probabilidade de o segundo operador errar:

1 + (HEP) 1 + 0,02

HEP =----=---- = 0,501

2 2

A probabilidade dos dois operadores errarem é a probabilidade de erro do primeiro

vezes a probabilidade de erro do segundo.

0,02 x 0,501 =0,0102

A probabilidade de sucesso dos dois operadores é calculada da seguinte forma.

1 - 0,0102 = 0,9898

Assim é possível efetuarem-se os cálculos para todas as demais tarefas.
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Capítulo 8

Acidente de Three Mile Island (TMI) Unidade-2

Análise Pré-Acidental

8.1 Considerações

O acidente de Three Mile Island, ocorrido em 28 de março de 1979, que resultou

no fechamento na Unidade-2, merece um destaque especial: de um lado, por ser uma

central nuclear e, de outro, por mostrar na prátíca uma inter-relação de fatores técnicos e

humanos que culminaram em um acidente de proporções aparentemente ·controladas. A

palavra "aparentemente" é usada no sentido de que, em muitos momentos, a tensão e o

estresse acima do limite deixaram a planta numa situação de grande descontrole.

O WASH-1400 com todas as suas considerações anteviu o acidente TMI-2 e o

estudo dos fatores humanos abordados no relatório confirmaram a sua importância.

Dentro deste quadro começou a se desenvolver nas plantas de energia nuclear a

preocupação com a análise da confiabilidade humana, cujos conceitos estão em

constante evolução até os dias de hoje.

A análise do acidente TMI-2 é realizada para um melhor entendimento, em duas

etapas: a pré-acidental e a pós-acidental.

É importante considerar que a falha humana não é apenas o erro do momento;

não é só a situação difícil que se apresenta, fazendo o operador trabalhar sob tensão e

falhar; não é só considerar que a falha é inerente ao homem. A análise pré-acidental

demonstra que as condições de uma planta podem, de maneira lenta e gradativa, levar o

pessoal que lida com a mesma a condições forçadas de erro, que induzem o conjunto

humano (no caso, a equipe de serviço) à falha. É necessário considerar também, os

fatores delimitadores do desempenho humano relativos à fase pré-acidental, poís este

contexto pode transformar um incidente (distúrbios que não acarretam maiores

conseqüências), em um acidente (distúrbios que afetam significativamente a operação da

planta).

Esse comentário inicial tem por finalidade chamar a atenção para um aspecto

importante: considerar percentuais altos para a inconfiabilidade humana não resolve. A

questão é estudar a planta, verificar o grau de confiabilidade da mesma e analisar pontos

como: critérios de manutenção, tecnologia empregada, qualidade dos equipamentos,

relacionamentos interpessoais, etc.
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Há uma tendência de colocar o homem da linha de frente do processo como falha

principal em um acidente, criando, de certa maneira, um modelo determinístico. A análise

pré-acidental, nesse acidente, apresenta um desenrolar de fatos que demonstram que tal

visão é incorreta.

Neste capítulo, é utilizado o NUREG-0600 (Investigation into the March, 1979

Three Mile Island accident by office of inspection and enforcement, 1979) que estuda o

acidente nas condições pré e pós-acidentais e o relatório The Reports of the President's

Commission on The Accident At Three Mile Island (1979).

. O método empregado é uma aproximação (situação' intermediaria) entre a

metodologia THERP, com base no NUREG/CR-1278 (1983), conhecido como THERP

Handbook e a metodologia ATHEANA, com base no NUREG/CR-6350 (1996).

8.2 Características Príncipais da Unidade 2 .

Tabela-7 Características principais da Unidade TMI-2

Tipo de Reator Água Pressurizada (Pressurized Water Reactor

_PWR)

Potência Térmica de Projeto* 2772 Mwt

Potência Térmica de Operação 2701 Mwt

Potência Elétrica de Operação 916 Mwe

Nível de Potência Operacional 97% (importante)*

Fabricante Babcock & Wilcox
f--

Firma de Engenharia Burns & Roe

Varetas de Combustível 36.816

Elemento Combustível 177 (208 varetas por elemento)
f-. ---~---

Tubos com instrumentação 52

Varetas de Controle 69

Geradores de Vapor 2 (tubos retos)
._~~- ---

*Na análise do Sistema do Condensado, será possível verificar que o nível de

potência operacional não podia alcançar os 100%, caso isto acontecesse a planta ficaria

comprometida.
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8.3 Linha do Tempo

Tabela-8 Linha do Tempo acidente TMI-2

(Início da Construção 04/11/69 I

I
Licença para Operação 08/02178 i

Criticalidade 28/03/78

Operação Comercial 30/12/78

Acidente 28/03/79

8.4 Condições de operação após a verificação "diária em 27 de março de 1979

Tabela-9 Condições da Planta TMI-2 em 28/03/79

Nível no tanque de armazenagem de água borada

Temperatura no tanque de armazenagem de água borada

Pressão no prédio do reator

Temperatura no prédio do reator

Temperatura na sala de controle

55 ft

0,1 psig

Bomba do poço do prédio do reator ligada. A bomba rotineiramente bombeava

aproximadamente 800 galões por dia.

Pressão no acumulador

Nível no acumulador

Nível no tanque de armazenagem do condensado

Pressão

Temperatura Perna Quente

Temperatura Perna Fria

Temperatura Média

Fluxo (quatro bombas de refrigeração do reator)

Nível do Pressurizador

Potência

Potência Térmica no Núcleo

Grupo de Varetas de Controle

1-5

79

595/600 psig

13,1 ft

21,5 ft

2155 psig

137 x 105 Ib/hr

220 in

97%

2701 Mwt
-----t--------------

% retirado

100%



6 95%

7 95%

8 27%

$~çl.J I.",a. J~
....

Sistema Principal de Agua de Alimentação

Duas bombas A B

Fluxo 5.798 x 106 1b/hr 5.727x106 Ib/hr

Temperatura 462,7 DF 462,7 DF

I

Pressão 1045 psig 993 psig

Sistema do Condensado

2 de 3 bombas de condensado

2 de 3 bombas de reforçadoras do condensado

2 de 3 bombas de drenagem do aquecedor

Fluxo total do Desmineralizador (sete compartimentos) 8.303Ib/hr
"

Vácuo no condensador 28 in Hg

Sistema Principal de Vapor

Dois geradores de vapor (tubos retos) A B

Temperatura 595 DF 594 DF

Pressão 910 psig 889,6 psig

Nível 257 in 264 in

Sistema de Agua de Circulação

Temperatura de entrada 66 DF

Temperatura de saída 95 DF

8.5 Falhas apresentadas pela Unidade-2 na situação pré-acidental

Existiam falhas no Sistema Primário e no Sistema Secundário, que podem ser

assim divididas:

8.5.1 Sistema Primário

• Falha no Sistema de Refrigeração do Reator

8.5.2 Sistema Secundário

• Falha no Sistema do Condensado
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• Falha no Sistema de Ar

• Falha no Sistema Elétrico

A gravidade das falhas apresentadas estava provavelmente relacionada com o

projeto, com as obras de engenharia e coma engenharia de manutenção da usina TMI-2.

É preciso analisar as falhas separadamente, a fim de que as conclusões coloquem as

responsabilidades humanas pós-acidentais nas devidas proporções.

8.6 Falha no Sistema de Refrigeração do Reator "\

A concentração de boro no sistema de refrigeração do reator era de 1026 ppm às

3:30 h da madrugada de 28 de março de 1979 e o nível de radioatividade era de 0,397

IJCi/ml, dentro dos parâmetros dos procedimentos normais de operação.

O controle da válvula do spray do pressurizador estava no modo manual; a

abertura do spray estava estrangulada (regulada em uma determinada posição), com os

aquecedores ligados, para equalizar a concentração de boro no pressurizador, com a

concentração de boro no Sistema de Refrigeração do Reator. Toda a operação em

conformidade com os procedimentos normais de operação.

Essa ação era realizada para neutralizar o aumento da concentração de boro no

pressurizador, que tinha como causa um escapamento (constante) por uma válvula de

alívio ou por uma ou mais válvulas de segurança do mesmo.

8.6.1 Vazamento no Sistema de Refrigeração do Reator_Situação do

Pressurizador

Uma ou mais válvulas (não se sabia ao certo quantas) de alívio

(e/eetromagnetieal/y relief valve - EMOV) e/ou segurança do pressurizador (eode safety

valves) estava(-m) escapando (vazando) para dentro do Tanque de Drenagem do

Refrigerante do Reator (reaetor eoolant drain tank - RCOT), a taxa aproximada de 6 gpm,

como foi verificado pelo procedimento de teste do inventário do Sistema de Refrigeração

do Reator.

O sistema primário, apesar de selado, admite a perda de uma certa quantidade de

refrigerante, principalmente pelos selos das bombas de refrigeração. Este é o motivo pelo

qual uma pequena parte do inventário do refrigerante passa continuamente pelo Sistema

de Controle Químico e Volumétrico, para haver uma constante compensação da

concentração de boro, no inventário do Sistema de Refrigeração do Reator. Os 6 gpm
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estavam dentro do nível de perda admissível, e os cálculos efetuados pelo pessoal da

planta apontavam para este valor.

Esse escapamento constante fazia com que a concentração de boro aumentasse

continuamente no pressurizador; já na linha de descarga da válvula (ou das válvulas) de

alívio e/ou segurança pela qual o vazamento era exaurido, a temperatura estava entre

180°F e 200°F aproximadamente. Os procedimentos de operação e os de emergência

diziam que esta temperatura não poderia ultrapassar os 130 °F.

Uma bomba do tanque de drenagem do refrigerante do reator estava sendo

operada continuamente em processo manual, para resfriar o inventário de água no

tanque e transferir a água do vazamento para o Tanque de Sangria do Refrigerante do

Reator (Reaelor Coolant Bleed Tank - RCBT).

Considerando essa situação que a planta apresentavé?, torna-se importante

ressaltar dois aspectos:

As entrevista~ realizadas e a revisão dos registros revelaram que essa condição

existia desde o outono de 1978, conforme o NUREG-0600 (1979, pag.I-1-2) e que a

influência deste escapamento constante e prolongado sobre a válvula do pressurizador

durante o acidente, não pôde ser avaliado na época, conforme o NUREG-0600

(1979,pag.I-1-2). Esta impossibilidade de avaliação está ligada com a indeterminação de

quantas válvulas vazavam e o que representava este vazamento,

O vazamento estava presente na condição operacional da planta há mais de

quatro meses, pelo menos. Pode ser que o escape tivesse como origem o projeto do

equipamento ou uma falha da própria manutenção. Em qualquer dos casos, fica

caracterizada uma certa negligência no modo de administrar a planta.

8.6.2 Vazamento no Sistema de Refrigeração do Reator_Situação do Cálculo

do Vazamento

Aproximadamente 2600 galões de água eram transferidos a cada turno de 8 horas,

do tanque de drenagem do refrigerante do reator para o tanque intermediário do Sistema

de Controle Químico e Volumétrico (Makeup Tank - MUT), através do Tanque de Sangria

do Refrigerante do Reator. Esta era a situação até o turno anterior ao do acidente, e essa

condição estava anotada no livro de registro da sala de controle.

Durante as primeiras quatro horas e meia do turno no qual o acidente ocorreu,

cerca de 1800 galões foram transferidos. Esta nova condição revela que a água
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transferida para o tanque intermediário do Sistema de Controle Químico e Volumétrico

tinha aumentado para 3600 galões por turno, um incremento substancial na taxa de

vazamento.

o comportamento do vazamento do Sistema de Refrigeração do Reator, para o

período de 22/03/78 a 28/03/78, foi analisado, para verificar se alguma outra situação

poderia ser estabelecida antes do acidente.

. Os seguintes dados, que são uma cópia do procedimento de inventário 2301-301,

foram então obtidos:

Tabela-10 Cálculo da Taxa de Vazamento pelo pessoal da Planta

Datas Taxa bruta de vazamento Taxa líquida de vazamento não
(ÇJpm) identificado (qpm)

22/03/79 6,73 0,581
24/03/79 6,55 0,160

f-. -------

25/03/79 6,60 0,432
28/03/79 6,94 0,010

O órgão licenciador calculava as taxas de vazamento em termos do equivalente de

água em gpm, tomando como base as condições operacionais do Sistema de

Refrigeração do Reator (580°F e 2150 psig), que seria uma avaliação conservadora,

quando o resultado fosse comparado com as exigências das especificações técnicas. Por

sua vez, as especificações técnicas não se pronunciavam sobre esta base específica de

comparação. A revisão nos procedimentos com base no relatório TCN 2-70-070

(TCN_Temporary Change Notices) , revelaram que havia uma falha neste procedimento

básico, resultante de cálculos errôneos para a taxa de vazamento.

A revisão através do TCN 2-70-070 mostrou que as mudanças, para o cálculo do

inventário do Tanque de Drenagem do Refrigerante do Reator (reac~or coolant drain tank

- RCOT), eram ajustadas às condições do Sistema de Refrigeração do Reator.

Entretanto, na linha 16 da folha de dados 1 (usada quando o computador está disponível)

e na linha 29 da folha de dados 2 (usada quando os cálculos são realizados

manualmente) adiciona incorretamente a soma da água do tanque intermediário do

Sistema de Controle Químico e Volumétrico (Makeup Tank - MUT), sem ajustar os

valores dos galões obtidos ao equivalente, considerando as condições operacionais (580

°F e 2150 psig) do Sistema de Refrigeração do Reator.
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Os resultados foram recalcuíados com base em todas as considerações expostas

anteriormente, e novos dados foram obtidos:

Tabela-11 Recálculo da Taxa de Vazamento pelos Analistas

Datas
Taxa bruta de vazamento Taxa líquida de vazamento não

(qpm) identificado (qpm)
--

22/03/79 8.05 1,90
24/03/79 7,91 1,52

-_.------~

25/03/79 8,60 2,44
28/03/79 8,94 2,01

As espe'cificações técnicas e os procedimentos de segurança determinavam que a

taxa líquida de vazamento (não identificado no Sistema de Refrigeração do Reator), não

podia ultrapassar 1 gpm. Os cálculos refeitos mostravam que o limite de 19pm já tinha

sido ultrapassado, que os cálculos normalmente. realizados pelo pessoal da planta não

eram conservativos como se pensava e que, no dia do acidente, a taxa era o dobro da

permitida. Mesmo assim, os analistas colocaram que este fator não era um complicador

em potencial.

É possível verificar que a situação do cálculo'da taxa de vazamento, que para o

pessoal da planta estava dentro dos parâmetros, comprometia a estrutura da planta e

proporcionava uma falsa condição de tranqüilidade, pois, aparentemente, o conjunto

operacional trabalhava dentro dos limites de segurança. O que não era verdade.

8.7 Falha no Sistema do Condensado

Às cinco da tarde do dia anterior ao dia do acidente (28/03/79), os operadores

estavam trabalhando para transferir a resina exaurida de um dos compartimentos do

desmineralizador para o Sistema de Regeneração de Resina. O procedimento de

transferência utilizava o ar comprimido da estação de serviço de ar para afofar a resina e

a água desmineralizada para enviar a resina do compartimento para o sistema de

regeneração, conforme figura 13.

A resina, porém, tornou-se um bloco na linha de transferência. Neste ponto, os

operadores da planta verificaram que a pressão da água no desmineralizador, devido à

pressão de descarga das duas bombas da água desmineralizada ou das bombas do

condensado, aproximou-se dos 160 psig.
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Condensador

Desmineralizador

v ~

Sistema de Regeneração
de Resina

Figura-13 Esquema do SiStema de Regeneração da Resina

Nesta condição, a pressão de 160 psig excedia a pressão do ar comprimido da

estação de serviço de ar que era de cerca de 100 psig. Neste contexto, a água, por

diferença de pressão, entrou no sistema de ar.

Dentro do sistema, a água passou através da válvula de retenção e continuou

através da abertura da conexão em cruz, que fica entre a estação do Sistema de Ar de

Serviço e a estação do Sistema de Ar de Instrumentos.

Esta última estação atua no sistema de controle das válvulas de isolamento do

desmineralizador, conforme figura 14.

A válvula de retenção também não conseguiu fechar devido à resina (componente

sólido), que, presente na linha, impedia o fechamento, conforme figura 15.

Este problema provavelmente ocasionou o fechamento de todas as válvulas de

saida do desmineralizador.

A entrada de água no sistema de ar, já tinha ocorrido pelo menos duas vezes

antes.

8S



Estação do Sistema
de Ar dos

Instrumentos

L

Condensador
Desmineralizador

Válvula de
Retenção

L

Conexão
em cruz

Estação
do Sistema

de Arde
Serviço

Sistema
de Controle das Válvulas de

Isolamento

Figura-14 Esquema do Sistema de Ar de Serviço e do Sistema de Ar de

Instrumentos
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válvula impedida de

fechar.

Figura-15 Esquema da Válvula de Retenção
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o fechamento causou a imediata perda de pressão no fluxo de água que ia para

as bombas reforçadoras (P2) da pressão do condensado, que sustentavam as bombas

principais de alimentação (P3 ), que sem o devido fluxo desligaram, deixando assim de

enviar água para os geradores de vapor, conforme a figura 13. Essa ocorrência provocou,

conseqüentemente, o desligamento da turbina.

Durante a investigação realizada, os seguintes fatos sobre o Sistema Ar dos

Instrumentos, foram relatados:

• Desde cedo houve um interesse do órgão licenciador, com relação à

capacidade do sistema de ar. Esta preocupação foi reconhecida, tanto na

fase de construção, como na fase que precedeu a operação do TMI-2.

• A solução do problema da capacidade do sistema de ar foi resolvida,

ligando, em cruz, a estação do Sistema de Ar de Serviço à estação do

Sistema de Ar de Instrumentos. Esta maneira de operar os dois sistemas

foi considerada normal.

• Discussões com o pessoal do órgão licenciador, indicavam que existia uma

mudança pendente, que seria isolar a parte relativa à estação do Sistema

de Ar de Serviço, o que isolaria também, a estação do Sistema de Ar dos

Instrumentos.

Esta mudança e o desenvolvimento da mesma não foram acompanhados em

detalhes. No dia 28/03/79, a modificação solicitada pelo órgão Iicenciador não tinha sido

executada, o modo pelo qual o suprimento de ar operava, era o sistema de conexão em

cruz, sem possibilidade de isolamento do ar de serviço.

Outro fato também relevante foi a situação do projeto do Sistema de Condensado

e sua limitação operacional:

• Durante as entrevistas com o pessoal da planta, foi revelado que os

operadores estavam extremamente preocupados pelo fato de que o

condensador e outros sistemas de alimentação, mesmo em condições

normais de operação, alcançavam o limite de projeto, quando a planta era

solicitada em sua potência total.

• Fato importante com base no The Reports of the President's Commission

on The Accident At Three Mile Island (1979), fala sobre a válvula de desvio

do desmineralizador que devia atuar, quando as válvulas de saída
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fecharam. Isto não aconteceu. A válvula de desvio (by-pass) não abriu

automaticamente, e os operadores não conseguiram abri-Ia pela sala de

controle. Acredita-se que esta ocorrência foi também causada pela

diferença de pressão dentro do desmineralizador. O relatório ainda diz que

provavelmente a válvula foi aberta manualmente, 59 minutos após o evento

iniciador.

8.8 Falha no Sistema Elétrico

A situação pré-acidente do TMI-2 era realmente complexa, preocupante, basta

analisar a verificação técnica do engenheiro do órgão licenciador.

• O engenheiro verificou que a fiação que ia do interruptor do solenóide

para os controles das válvulas do desmineralizador não estava de

acordo com os esquemas elétricos utilizados na construção da planta,

pelo menos em dois compartimentos do desmineralizador. Esta situação

podia afetar a condição das válvulas, devido à possível falha no

fornecimento de energia.

• Indicou também que havia um erro da fiação relacionado ao interruptor

automático/manual da bomba reforçadora de pressão do condensado

2A, de tal modo que, quando esta desligasse, a bomba do condensado

1A, que trabalhava no mesmo circuito (trem), também desligaria. Este

erro de ligação permaneceu no trem A. Já no trem B, a bomba de

condensado continuava em linha, mesmo que a bomba reforçadora de

pressão do condensado desligasse.

No momento do acidente, o trem A estava com sua ligação falha; a bomba

reforçadora 2A desligou, e a bomba do condensado 1A desligou em seqüência, deixando

apenas a bomba do condensado 1B funcionando. Todo este conjunto de falhas é

decorrente da situação pré-acidental em que operava a planta.

É importante considerar que os operadores trabalhavam em relação ao continuado

vazamento da válvula (ou válvulas), acertando constantemente os parâmetros de

operação. Em relação ao sistema de ar, trabalhavam com certa cautela, visto que a falha

relatada já tinha ocorrido duas vezes. O sistema de condensado não estava preparado
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para o rendimento máximo (100%) da planta. As ligações elétricas apresentavam

problemas na lógica de suas ligações.

O pessoal da planta, por mais experiente que fosse, estava envolvido por

situações técnicas e operacionais que, no mínimo, causavam um considerável grau de

sobrecarga operacional.

8.9 Situação Pré-Acidental de Three Mile Island

Na situação pré-acidental, como já dito anteriormente, a metodologia ATHEANA é

incorporada no seu estudo qualitativo à metodologia THERP (hipótese inovadora). O

THERP através de suas tabelas que apresentam as probabilidades de erro humano,

proporciona um tratamento quantitativo à situação pré-acidental. Fica assim estabeleCida

uma mE?todologia intermediária entre o THERP e a ATHEANA.

A análise é desenvolvida procurando mostrar que a ferramenta THERP é um

instrumento valioso, ainda atual e com aplicabilidade na análise de uma planta e que nada

impede de usá-Ia agregada a outras ferramentas, como no caso, a ATHEANA.

8.9.1 Condições da Planta (Plant Conditions)

8.9.1.1 Configuração da Planta

A configuração da planta não era confortável, indicando problemas no Sistema de

Refrigeração do Reator (sistema primário), no Sistema do Condensado em sua base de

projeto (sistema secundário), no Sistema de Ar em sua base de projeto (sistema

secundário) e no Sistema Elétrico que acionava as bombas reforçadoras da pressão do

condensado (sistema secundário).

Nos sistemas envolvidos, o projeto revelava graves falhas, porém sob aspecto

humano, as seguintes falhas também afetaram a configuração da planta:

A convivência dia a dia com o escapamento pela válvula (ou válvulas) do

pressurizador, inserindo esta situação no contexto operacional da planta; a negligência da

alta administração da planta, que deveria ter paralisado a operação da mesma, para

efetuar a manutenção necessária ou exigir do fabricante uma solução para o vazamento;

a não complementação de mudanças técnicas verificadas pelo órgão licenciador, que

serviram para agravar a operacionalidade da planta, como exemplo, as alterações que
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deviam ser e não foram feitas no sistema de ar e o acerto das ligações eiétricas mal

projetadas, ou conectadas erradamente, na montagem da planta.

A configuração da planta estava comprometida no dia-a-dia. Os problemas

técnicos da unidade TMI-2 foram aceitos pelos operadores, supervisores e gerentes,

como sendo, o contexto operacional da planta.

8.9.1.2 Parâmetros de Processo

Alguns parâmetros estavam comprometendo a operação da planta, dentro dos

padrões de segurança. A situação mais grave era a temperatura na exaustão da válvula

(ou válvulas) do pressurizador, que estava em torno de 180 °F/200 °F, ultrapassando o

limite estipulado pelos procedimentos de segurança, que era de 130°F.

Esta temperatura acima do permitido por um longo período degradava, sem dúvida

alguma, a válvula (ou válvulas) no aspecto da resistência dos materiais usados na

fabricação da mesma. Outra consideração que deve ser feita é que o vazamento pela

válvula de alívio ou pelas válvulas de segurança que operavam o sistema, através de um

processo contínuo de condução de calor, deixou toda a região do sistema de exaustão

exposta a um gradiente de temperatura. Devido a todo este cenário, os analistas ficaram

em dúvida quanto ao número de válvulas que vazavam, porque no início, o escapamento

poderia ter começado por uma única válvula, mas, com o decorrer do tempo e a

degradação do sistema de exaustão, poderia ter-se aberto outra válvula.

O outro parâmetro que estava comprometido era o inventário do sistema de

refrigeração do reator que, devido ao escape pela válvula, apresentava uma perda de

2.600 galões de refrigerante, por turno. Esta situação causava uma necessidade

constante de controle na pressão, na temperatura e na concentração de boro no

pressurizador. Os cálculos, devidamente corrigidos pelos analistas, mostraram que o

escapamento ultrapassava os limites de segurança.

Os parâmetros que norteavam o desempenho dos operadores e da administração

da planta eram falhos, pois os desvios constantes nos gradientes, como exemplo, pressão

e temperatura, foram também incorporados à operação diária da planta.

8.9.1.3 Condições fora do padrão
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As condições de escapamento pela válvula do pressurizador e da alta

temperatura, na exaustão da válvula, representavam situações que contrariavam os

procedimentos de segurança e, sendo assim, alarmes se faziam presentes na sala de

controle. Este quadro reforça uma certa negligência que envolvia a parte humana da

planta, que se habituou a esta condição, desprezando todos os padrões de segurança,

inclusive, de certa maneira a própria preservação.

Pelas condições da planta TMI-2, é poss~vel verificar que.8 mesma estava no

limite, e os eventos de falha humana aconteceriam. Isso seria uma questão de tempo. Os

responsáveis pelo TMI-2 poderiam estar aguardando uma ocasião· mais apropriada para

realizar a manutenção programada.

8.9.2 Fatores Delimitadores do Desempenho Humano (Performance Shaping

Factors _ PSF)

8.9.2.1 Fatores Externos/Características Situacionais

Houve uma falha na estrutura organizacional pelo fato de a mesma ter convivido

durante meses com o vazamento no sistema de refrigeração do reator. Esta situação

denota um certo grau de negligência por parte da organização administrativa da planta,

principalmente no nível gerencial técnico e operacional. A administração faz parte da

estrutura organizacional que convivia também com as limitações do projeto do

condensador.

8.9.2.2 Fatores Externos/Instruções dos Trabalhos e Tarefas

As plantas nucleares sempre se preocuparam com a segurança. À medida que se

avança nos estudos sobre a indústria nuclear, fica patente a contribuição da mesma no

desenvolvimento da confiabilidade de sistemas e humana. Dentro deste enfoque, a

unidade TMI-2 deveria possuir procedimentos definidos, com base nos parâmetros de

segurança da planta e um perfil de trabalho, que assegurasse o cumprimento destes.

O quadro pré-acidental apresentava uma situação onde os procedimentos, normas

e condições de trabalho não eram respeitados, ou o pessoal da usina não estava

suficientemente treinado e conscientizado em relação aos fatores básicos de operação e

de segurança.
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Esta conclusão tem por base situações simples, como por exemplo, os alarmes de

temperatura deveriam ter alertado os operadores constantemente, e não foram encarados

com a seriedade necessária pela operação.

É possível que a visão dos anos 70 e 80, quando a tecnologia estava acima do

homem, tenha implantado um clima de extrema confiança de que o sistema não falharia e

que seria possível esperar o momento mais propício para realizar uma manutenção.

Um ponto importante é quanto à qualificação do pessoal da planta, no NU REG

0600 (1979, página 1-1-29 até 1-1-32), e onde fica claro que todos eram experientes na

operação de usinas nucleares.

8.9.2.3 Fatores Externos! Características das Tarefas e Equipamentos

A condição crítica das tarefas exige do pessoal de operação uma interpretação

correta das mesmas; uma antecipação ao que vai acontecer, com base no que esta

ocorrendo; uma ação rápida e segura com base. em um profundo conhecimento da planta.

No TMI-2, ficou claro que o desempenho humano, tanto na situação pré-acidental, como

na situação pós-acidental contribuíram em muito para o agravamento do acidente. Esta

situação pode ser explicada, se for considerado o estresse diário causado pelos

constantes acertos efetuados na planta (e que se faziam necessários) para resguardar a

configuração da mesma.

8.9.2.4 Estresse

Os operadores, durante entrevistas, declararam existir um certo grau de

preocupação em relação à limitação de projeto do condensador. Sendo assim, um nível

de estresse existia. Através das declarações, é possível supor que a convivência com a

anormalidade operacional da planta fosse imposta pela gerência, ou seja, a negligência

era administrativa e não operacional.

Os problemas que o desmineralizador apresentava no sistema de ar quando

precisava regenerar a resina, era outro agravante, pois já tinha acontecido duas vezes

antes água e resina entrarem no sistema de ar, o que não poderia acontecer. Com

certeza, quando era necessário regenerar a resina, um clima de ansiedade se implantava.

A convivência com as anormalidades, sem dúvida alguma, gerava um estado de estresse

psicológico e fisiológico nos operadores, devido à insegurança operacional da planta.
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8.9.2.5 Fatores Internos/Fatores Orgânicos

Todo o cenário pré-acidente devia gerar grandes dúvidas nos operadores. A

motivação para trabalhar no dia-a-dia, numa situação desta, deveria estar comprometida.

Conviver com situações fora do padrão, por um longo período, afeta o lado emocional e

traz como conseqüência perturbações no estado físico.

8.9.3 Contexto de Forçado de Erro

Analisando a combinação dos Fatores Delimitadores do Desempenho Humano

com as Condições da Planta, fica claro que foi criada uma situação na qual o erro humano

iria ocorrer, era uma questão de tempo. A planta "induziu" o pessoal de operação a

conviver com a sua configuração operacional errada. A capacidade de adaptação do ser

humano aceitou essa condição como padrão.

8.9.4 Mecanismos de Erro

O mecanismo de erro que mais influenciou a fase pré-acidente foi a avaliação

imperfeita da situação. Deduz-se que os incidentes não eram tratados dentro de sua"

gravidade. Normalmente a avaliação inadequada está ligada a procedimentos incorretos,

ou pouco claros, à falta de treinamento ou à deficiência na comunicação.

Existiu também uma falha de detecção na situação das válvulas da água de

alimentação de emergência, que ficaram fechadas após os testes, fator agravante na

instalação definitiva do acidente. O outro ponto foi a não detecção de que os cálculos

realizados na taxa bruta de perda do refrigerante no Sistema de Refrigeração do Reator

estavam inadequados. A falha na detecção normalmente está ligada a fatores como:

carga de trabalho (acertos constantes na planta), estresse e interface homem/máquina

insatisfatória.

Todos os fatores considerados nos mecanismos de erro estiveram presentes na

parte pré-acidental.

8.9.5 Ações Inseguras

Na situação pré-acidente as ações inseguras estão relacionadas principalmente

com aquelas ações que não foram tomadas pelo pessoal da planta, quando se faziam

necessárias. Os exemplos mais importantes são: não terem solicitado a parada da usina

para eliminar o vazamento pela válvula do pressurizador e não exigirem do fabricante o
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acerto do projeto do sistema do condensador.Talvez a avaliação imperfeita da situação

tenha ocasionado a convivência com os erros de projeto da planta, que é uma ação

totalmente inadequada e perigosa.

Estes fatores não envolvem o pessoal da planta como causa original do problema,

mas deixam claro que nenhuma ação foi tomada para eliminar o mesmo, ou alguma

situação impeditiva acontecia.

8.9.6 Evento de Falha Humana

A situação de falha afetou a integridade da planta, no que diz respeito à sua

condição operacional dentro dos padrões de segurança. A melhor classificação para os

erros humanos ocorridos na fase pré-acidente foi o erro de omissão, visto que vários

procedimentos deveriam ter sido implementados e não o foram. A omissão ~ uma forma

de negligência ou de desconhecimento do que realmente aqueles incidentes

representavam na segurança d.e uma planta nuclear.

8.10 Fatores Pré-Acidentais

Os fatores pré-acidente estão ligados às Condições da Planta e aos Fatores

Delimitadores do Desempenho Humano, anteriores ao momento em que um erro humano

causa um evento, que tem como conseqüência o início de um incidente, ou pior, de um

acidente. Os fatores são geradores de falhas humanas que, até certo ponto, aconteceram,

devido à situação operacional e de segurança da planta, que leva o pessoal da mesma ao

erro,

É importante analisar o quadro que se apresenta antes do evento iniciador,

determinando sua real influência nos acontecimentos, verificando a planta nos principais

aspectos que determinam a estabilidade ou instabilidade da mesma. A análise a seguir é

uma sugestão que pode complementar o estudo pré-acidental de uma planta, através da

metodologia THERP, podendo ser chamada de fatores pré-acidentais (fatores que vão

alterar a probabilidade de erro humano da planta, em função das condições operacionais

que a mesma apresenta). A proposição é baseada no estudo e na análise das condições

essenciais ao bom funcionamento de uma planta. Cada condição é subdividida em itens,

dentro dos quais um retrato da situação da planta será feito, possibilitando, assim,

determinar os Fatores da Condição da Planta. As condições são as seguintes:
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8.10.4 Condição da Ergonomia (interface Homem/Máquina)

Planta com projeto ergonômico adequado.

Planta com projeto ergonômico precisando de ajustes.

Planta com projeto ergonômico precisando de reestruturação.

Planta sem projeto ergonômico adequado.

8.10.5 Condição da Ergonomia (Procedimentos, Tarefas e Treinamento)

Planta bem definiqa no que diz respeito à definição de procedimentos, tarefas e

treinamento, tanto na parte operacional como na segurança.

Planta precisando de ajustes no que diz respeito à definição de procedimentos,

tarefas e treinamento, tanto na parte operacional como na segurança.

Planta precisando de reestruturação no que diz respeito à definição de

procedimentos, tarefas e treinamento, tanto na parte operacional como na segurança.

Planta sem definição no que diz respeito aos procedimentos, tarefas e

treinamento, tÇlnto na parte operacional como na segurança.

8.10.6 Condição do Processo Produtivo:

Contínuo com linhas de produção programadas e um úni"i::o produto.

Contínuo com linhas de produção programadas e vários produtos.

Intermitente com linhas de produção programadas e um único produto.

Intermitente com linhas de produção programadas e vários produtos.

No aguardo da demanda.

8.10.7 Condição dos Equipamentos:

Equipamentos de acordo com o projeto e com os padrões de qualidade exigidos.

Equipamentos de acordo com o projeto e sem os padrões de qualidade exigidos.

Equipamentos adaptados para satisfazer o projeto e sem os padrões de qualidade

exigidos.

Equipamentos em desacordo com o projeto e com os padrões de qualidade

exigidos.

8.10.8 Condição da Gestão de Recursos Humanos

A planta possui um bom nível na gestão dos recursos humanos. Os

relacionamentos pessoais e profissionais, bem como a capacitação técnica, atendem às

exigências.
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A planta possui um nível apenas satisfatório na gestão dos recursos humanos. Os

relacionamentos pessoais e profissionais atendem ao exigido, mas a capacitação técnica

precisa ser revista.

A planta possui um nível abaixo do satisfatório na gestão dos recursos humanos,

precisando de uma reestruturação. Os relacionamentos pessoais e profissionais não são

bem conduzidos, e acapacitação técnica precisa ser revista.

A planta necessita de uma modificação na sua política de gestão de recursos

humanos.

8.11 Fatores da Condição da Planta

Analisando·todos os aspectos que determinam a estabilidade ou instabilidade da

planta, é possível classificar a mesma em diversos níveis, com seus respectivos fatores,

através da relação do desempenho com o nível de estresse.

A figura 16, mostra a distribuição dos níveis, facilitando o entendimento.

Análise do Estresse com a Condição da Planta -]

5 _._---+-. 6

ALTO

o
J:
:2:0
w>
0..-
:2:tü
wu..
(JJw
w
o 1---+2

Condição da Planta J

BAIXO '-- _L. --.•

MUITO
BAIXO

•IDEAL MODERADAMENTE EXTREMAMENTE
ALTO ALTO

NíVEL DE ESTRESSE
Figura-16 Condição da planta e seu desempenho relacionado ao estresse
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8.11.1 Classificação dos Níveis

Tabela-12 Classificação dos níveis de estresse com os fatores de condição da

planta

I Nível (1)

ranta adequada às condições operacionais e dentro dos padrões de segurança.

Fator. =1 Operadores Experientes I Fator = 1 Novatos
f-----

Nível (2)
I----------~-------- ---------------------------------

Planta exige pequenos ajustes operacionais que, se não realizados, comprometem a

longo prazo a segurança.

Fator'= 1 Operadores Experientes I Fator = 2 Novatos

Nível (3)
I

I Planta exige correções operacionais que, se não realizadas, comprometem relativamente

a segurança. Sem necessidade de parada.

Fator = 2 Operadores Experientes J Fator = 4 Novatos

Nível (4)

Fator = 10 Novatos

Planta exige reestruturação em sua base de projeto, segurança comprometida. Com

necessidade de parada programada em curtíssimo espaço de tempo.Grande risco de

acidente.

HEP = 0:25 Operadores Experientes 1 H_E_P_=__0,_5_0_N_o__v__a_to_s
i

Nível (6)
-- --

Planta exige parada imediata, para verificar totalmente sua base de projeto. Risco

iminente de acidente.

HEP = 0,50 Operadores Experientes I

Nível (7)

Planta sem condição de funcionamento.

HEP = 1,00 Novatos

-------------------,---------------------------1

HEP = 1,00 Operadores Experientes ou Novatos
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Os Fatores da Condição da Planta foram desenvolvidos como uma extensão da

Tabela 20-16, cujo título é "Modificações nas probabilidades de erro humano (HEP)

estimadas e fatores de erro (EF), pelo efeito dos níveis de estresse e experiência", do

THERP Handbook, do NUREG/CR-1278 (1983).

No acidente TMI-2, o fator da condição da planta, analisando o quadro pré

acidental, é arbitrado:

Nível (4L Planta necessitando de reestruturação operacional que compromete em

muito a segurança. Com necessidade de pequena parada.

Isto quer dizer que qualquer probabilidade de erro humano (HEP), na situação pré

acidental e pós-acidental, terá corno fator multiplicador 5, se o operador for experiente, ou

ro, se o operador for novato.

O prisma desta proposta ~ incluir a influência da configuração operacional da

planta, na probabilidade da falha humana, levando em consideração, principalmente, a

condição da planta e o contexto de ação forçada de erro, que influenciam diretamente o

desempenho humano.

8.11.2 Interações Homem/Máquina

As interações homem/máquina estão representadas na figura 17, abaixo,

possibilitando uma visualização, do que acontecia na planta em análise.

LIDA (1998), apresenta a figura 17 que, com algumas modificações, passou a

representar bem a situação do TMI-2, onde o conjugado problema e omissão foram

criando um contexto forçado de erro que, aliada ao estresse, foi ampliando a ação dos

fatores delimitadores do desempenho humano.

A planta de energia nuclear TMI-2, através dos seus diversos subsistemas e seus

dispositivos de controle e informação, fornecia o seu contexto operacional à sala de

controle. Devido a tantos problemas que apresentava a usina, as informações enviadas à

sala de controle deviam ser indicadores de desvios grandes ou pequenos, que

necessitavam constantemente de ajustes. As informações coletadas representavam o

desempenho do processo de geração de energia. Se a situação fosse normal, os

parâmetros coletados seriam alvo de ajustes finos, o que é normal em um processo

produtivo. Na planta TMI-2 os desvios eram constantes e se não ajustados poderiam

comprometer a segurança da mesma, por este motivo na figura 17 é colocado a planta

passando problemas à operação.
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Problema
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J

----------------~

Figura-17 Interaçoes Homem/Máquina

o pessoal de operação permitiu (ou não se deram conta da gravidade dos fatos ou

eram pressionados) que os problemas se transformassem em rotina e talvez tenha

incorporado os mesmos, através de uma percepção de que aquela era a realidade da

planta e do dia-a-dia. Esta situação que demandava ajustes como uma ação de resposta,

é de certa maneira uma omissão perante as falhas da planta, como mostra a figura 17.

Outra consideração é sobre as condições de trabalho que afetavam os operadores

em cada turno e no dia-a-dia, porquanto o ambiente operacional era de pelo menos

ansiedade, gerada pelos ajustes continuados do sistema primário e pela limitação do

projeto do condensador, no sistema secundário. Ansiedade em estado permanente gera

estresse, estresse gera desgaste emocional, e este último gera embotamento na

avaliação das condições operacionais, principalmente em situações de emergências,

como exemplo, as perdas do poder de análise e diagnose em situações críticas.

A condição da planta tem uma grande importância na relação homem/máquina,

pois define a qualidade do projeto da mesma e sua influência sobre os operadores que

nela atuam. A relação planta/operador, dentro da fronteira do sistema, que no caso é a
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usina TMI-2, permite analisar a condição de trabalho dos operadores, o cor11portamento

da usina e direciona a análise de falhas.

Exemplo:

Se a relação é de constantes ajustes, é necessário analisar as falhas dos

equipamentos; se a relação é de equipamentos fora dos parâmetros originais, é

necessário analisar o treinamento da operação e da manutenção; se a relação é de

descaso ou falta de iniciativa, é necessário analisar a gestão de recursos humanos.

8.12 Estudo de Caso considerando a fase Pré-Acidental

O estudo de caso, conforme dito anteriormente, é o acidente de Three Mile Island

(TMI), ocorrido em 28 de março de 1979, que resultou no fechamento da Unidade-2.

Este acidente é um marco na história da Análise da Confiabilidade Humana e na

análise da confiabilidade humana como um todo, confirmando os estudos realizados no

relatório WASH-1400.

8.12.1 Árvore de Evento na condição pré-acidental

Na condição pré-acidental da unidade TMI-2, existia uma falha humana, as

válvulas EF-V-12A e EF-V-12B haviam sido deixadas fechadas por esquecimento, após

um teste efetuado no sistema da água de alimentação de emergência.

Caso o sistema fosse solicitado, devido a um incidente operacional na planta, o

mesmo ficaria inoperante, a menos que as válvulas fossem abertas.

A figura 18 mostra o esquema das válvulas, no sistema.

O cálculo da probabilidade de erro humano (deixar as duas válvulas fechadas)

pode ser feito do seguinte modo:

A realização do teste, no sistema da água de alimentação de emergência, pode

ser considerado como uma tarefa, que se pode denominar, Tarefa A.

A probabilidade de erro humano (HEP) nesta tarefa, está configurada no

NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-6, página 20-22, item 1 e que tem como título

"Probabilidades de erro humano (HEP) estimadas e fatores de erro (EF), relativos a falhas

do controle administrativo".
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Esquema Básico

Bombas Principais A
de Alimentação U
2x55% a vapor

Bombas de Alimentação de Emergência
1 x 100% a vapor e 2 x 50% elétricas

Figura-18 Esquema do sistema da água de alimentação de emergência

A verificação de rotina relativa à tarefa A, quando seria visto se as válvulas, após o

teste, tinham retornado à posição original (abertas), pode ser considerada como uma

outra tarefa, que se pode denominar Tarefa B.

A probabilidade de erro humano (HEP), nesta tarefa, esta configurada no

NUREG/CR-1278 (1983), na Tabela 20-22, página 20-38, item 1 e tem como título

"Probabilidades estimadas de que a verificação será falha, para detectar erros cometidos

por outros".

Dentro dos parâmetros acima, a Tarefa A tem uma probabilidade de erro humano

(HEP) de 0,01, um fator de erro (EF) igual a 5.

O erro humano cometido na Tarefa A é o esquecimento de abrir as válvulas após o

teste do sistema.

A Tarefa B tem uma probabilidade de erro humano (HEP) de 0,1, um fator de erro

(EF) igual a 5.

O erro humano cometido na Tarefa B é a não constatação, durante a inspeção de

rotina, de que as válvulas haviam sido deixadas fechadas.
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8.12.1.1 Níveis de Dependência

É preciso, para calcular a probabilidade de erro humano, considerar os níveis de

dependência entre as tarefas A e B e, para isso, algumas considerações são necessárias:

Admitir um baixo nível de dependência entre a Tarefa A e a Tarefa B. As mesmas

são realizadas por departamentos diferentes, mesmo assim, o baixo nível de dependência

é uma medida conservativa sempre adotada.

Admitir um alto nível de dependência entre as duas válvulas. É muito provável

haver uma falha na segunda válvula, dado que ocorreu uma falha na primeira.

A figura 19 e a figura 20, mostram a árvore de eventos e os cálculos das

probabilidades de erro humano, considerando as dependências e tecendo alguns

comentários sobre os cálculos.

O cálculo da probabilidade de erro humano (HEP) para a válvula EF-V-12A falhar

(ser esquecida fechada), considerando as tarefas A e B e o nível de baixa dependência

. entre as mesmas, está na figura 19.

As letras maiúsculas representam as probabilidades de falha, e as minúsculas, as

sucesso.

A tarefa B é um fator de recuperação, pois, se durante a inspeção for verificado

que as válvulas foram esquecidas fechadas, o inspetor retornará as mesmas à sua

condição inicial, abrindo-as.

A probabilidade de erro humano (HEP) da tarefa B, que é de 0,1, vai ser alterada

pelo seu nível de dependência, através da fórmula de baixa dependência:

B = [1 + 19 (HEP)] / 20

A probabilidade de erro humano de deixar a válvula EF-V-12A fechada é de

0,00145, figura 19, que é a mesma probabilidade de deixar a EF-V12B fechada, caso

existisse entre elas um nível de dependência zero (independência).

Na situação em questão, elas estão acopladas ao mesmo sistema, então é

considerado que entre as válvulas exista uma alta dependência, conforme figura 20.
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Arvore de Eventos

IS=0,991 IS=0,008551

B = [1 + 19 x (0,1)] 120 = 0,'145

[EF-V-12A I

Sucesso= 0,99 + 0,00855 = 0,99855
Falha =1 - 0,99855 =0,00145

Figura-19 Árvore de eventos relativa à válvula EF-V-12A

o cálculo da probabilidade de erro humano (HEP) para a válvula EF-V-12B falhar

(também ser esquecida fechada), considerando que a válvula EF-V-12A falhou (foi

esquecida fechada) e que existe uma alta dependência entre as mesmas, está na figura

20.

As letras maiúsculas representam as probabilidades de falha e as minúsculas, as

de sucesso.

As probabilidades de falha (A) e de sucesso (a), no primeiro nível, são relativas à

válvula EF-V-12A; as probabilidades de falha (8) e sucesso (b), no segundo nível, são

relativas à válvula EF-V-128, sendo que os valores estão alterados, devido à alta

dependência entre as válvulas.

A probabilidade de erro humano (HEP) da tarefa B, que é de 0,00145, vai ser

alterada pelo seu nível de dependência, através da fórmula alta dependência:

B = [1 + (HEP)) / 2
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Arvore de Eventos

IEF-V-128 I

I8=0,998551 I8=0,0007211 F=O, 000731

IB =[1 + 0,00145]/2 =0,5007 1

Sucesso= 0,99855 + 0,00072 = 0,99927
Falha =1 - 0,99927 =0,00073

Figura-20 Árvore de eventos relativa à válvula EF-V-12B

A probabilidade da válvula EF-V-12B falhar (também ser esquecida fechada), dado

que a válvula EF-V-12A falhou (foi esquecida fechada), ou seja, a probabilidade das duas

válvulas falharem é igual a 0,00073 ou 7,3x10-4
.

8.12.1.2 Fatores de Erro

Considerando o NUREG/CR 1278 (1983), Tabela 20-20, página 20-36, item 1,

que tem como título "Diretrizes gerais para a estimação dos limites de incerteza, das

probabilidades de erro humano (HEP) estimadas", é possível determinar o fator de erro,

para a probabilidade encontrada.

A tarefa envolve o teste de um sistema cujos procedimentos podem ser

considerados passo a passo e cujo valor da probabilidade é menor que 0,001, então o

valor do fator de erro é 10. Assim é possível calcular os limites de incerteza (superior e

inferior).

Limite Inferior
7,3 x 10-5

Probabilidade
7,3 x 10-4
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8.12.2 Considerando os Fatores da Condição da Planta

No acidente TMI-2, o fator da condição da planta, analisando o quadro pré

acidental, é arbitrado no nível (4L Planta necessitando de reestruturação operacional que

compromete em muito a segurança. Com necessidade de pequena parada. Isto quer dizer

que qualquer probabilidade de erro humano (HEP), na situação pré-acidental e pós

acidental, terá como fator multiplicador 5, se o operador for experiente, ou 10, se o

operador for novato".

Sendo assim:

A Tarefa A que tem uma probabilidade de erro humano (HEP) de 0,01, passa a ter

uma probabilidade de 0,05.

A Tarefa B que tem uma probabilidade de erro humano (HEP) de 0,1, passa a ter

uma probabilidade de 0,5.

A figura 21 e a figura 22 mostram a árvore de eventos e os cálculos das

probabilidades de erro humano, considerando as dependências e alguns comentários,

considerando os novos valores da probabilidade.

O cálculo da probabilidade de erro humano (HEP) para a válvula EF-V-12A falhar

(ser esquecida fechada) considerando as tarefas A e B e o nível de baixa dependência

entre as mesmas, está na figura 21. As letras maiúsculas representam as probabilidades

de falha, e as minúsculas, as de sucesso.

A tarefa B é um fator de recuperação, pois, se durante a inspeção for verificado

que as válvulas foram esquecidas fechadas, o inspetor retornará as mesmas à sua

condição inicial, abrindo-as.

A probabilidade de erro humano (HEP) da tarefa B, que é de 0,05, vai ser alterada

pelo seu nível de dependência, através da fórmula de baixa dependência:

B = [1 + 19 (HEP)] 120

A probabilidade de erro humano de deixar a válvula EF-V-12A fechada é de

0,02625, figura 21, que é a mesma probabilidade de deixar a EF-V128 fechada, caso

existisse entre elas um nível de dependência zero. Na situação em questão, elas estão

acopladas ao mesmo sistema, então é considerado que entre as válvulas existe uma alta

dependência, conforme figura 22.
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Arvore de Eventos

-------~---;;;",;;;..-~

I 5=°,95 1 I 5=°,o2375 1 IF=0,02625I

I B =[1 + 19 x (0,5)] 120 = 0,525 1

Sucesso= 0,95 + 0,02375= 0,97375
Falha = 1 - 0,97375 = 0,02625

Figura-21 Árvore de eventos relativa à válvula EF-V-12A considerando o fator de
condição da planta "

Árvore de Eventos

I 5=0,973751 I5=0,012781 IF=O, 013471

I B =[1 + 0,02625]/2 =0,5131

Sucesso= 0,97375 + 0,01278 = 0,98653
Falha = 1 - 0,98653 = 0,01347

Figura-22 Árvore de eventos relativa à válvula EF-V-12B considerando o fator de
condição da planta
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o cálculo da probabilidade de erro humano (HEP) para a válvula EF-V-12B falhar

(ser também esquecida fechada), considerando que a válvula EF-V-12A falhou (foi

esquecida fechada) e que existe uma alta dependência entre as mesmas, está na figura

22. As letras maiúsculas representam as probabilidades de falha, e as minúsculas, as de

sucesso.

As probabilidades de falha (A) e sucesso (a), no primeiro nível, são relativas à

válvula EF-V-12A; e as probabilidades de falha (B)'e sucesso (b), no segundo nível, são

relativas à válvula EF-V-12B, sendo que os valores estão alterados, devido à alta

dependência, entre as vál.vulas.

A probabilidade de erro humano (HEP) da tarefa B, que é de 0,02625, vai ser

alterada pelo seu nível de dependência, através da fórmula:

B = [1 + (HEP)] /2

A probabilidade da válvula EF-V-12B falhar (também ser esquecida fechada), dado

que a válvula EF-V-12A falhou (foi esquecida fechada), ou seja, a probabilidade das duas

válvulas falharem, é igual a 0,01347 ou 1,35x1 0-2
.

8.12.2.1 Fatores de Erro

Considerando o NUREG/CR-1278 (1983), Tabela 20-20, página 20-36, item 1, que

tem como título "Diretrizes gerais para a estimação dos limites de incerteza, das

probabilidades de erro humano (HEP) estimadas", é possível determinar o fator de erro

para a probabilidade encontrada.

A tarefa envolve teste de um sistema cujos procedimentos podem ser

considerados passo a passo e cujo valor da probabilidade é maior que 0,01, então o valor

do fator de erro é 5. Sendo assim, é possível calcular os limites de incerteza (superior e

inferior).

Limite Inferior
2,7x10·3

Probabilidade
1,35 x 10.2

Limite Superior
6,8 x 10.2

É possivel agora comparar os dois resultados.

O primeiro, considerando as probabilidades de erro humano (HEP), com base nos

valores nominais das tabelas do THERP Handbook; o segundo, considerando os valores
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alterados pelo fator da condição da planta. Como o acidente TMI-2 envolvia uma

configuração de planta afetada por falhas, em diversos sistemas, e isto causava, sem

dúvida, um desgaste nos operadores, os limites superiores serão adotados como sendo a

probabilidade de erro humano (HEP) em ambos os resultados.

A postura adotada na análise pré-acidental é conservadora.

Primeiro Resultado
7,3 x 10.3

. 0,73%
(sem fator de condição da

planta)

Segundo Resultado
6,8 x 10-2

6,8%-7%
(com fator de condição da

planta)

o segundo resultado (7%) será considerado como a probabilidade de erro humano

(HEP) na situação pré-acidental de deixar as válvulas fechadas; esta probabilidade de

falha será levada para a fase pós-acidental, onde o evento relativo a estas válvulas é

considerado o evento iniciador.

8.13 Análise de Sensibilidade

As falhas existentes nos diversos equipamentos comprometiam de maneira grave

tanto o circuito primário como o secundário. No circuito primário, o vazamento era

constante, então a atenção dos operadores era continua nos parâmetros que

configuravam este circuito. No circuito secundário, a situação do condensador, quando a

planta trabalhava à potência plena, afetava a segurança, pois o equipamento alcançava

seu limite de projeto, e essa situação, devia causar uma preocupação diária nos

operadores.

No cálculo da probabilidade de erro humano (HEP) que envolvia as válvulas, o

valor encontrado foi de 7%, considerando o fator da condição da planta no nível 4. Dentro

do quadro apresentado pela planta e levando em consideração a probabilidade calculada,

a análise de sensibilidade de um analista poderia apontar para uma probabilidade de erro

humano (HEP) de 0,25, nível 5, considerando um operador experiente para qualquer

tarefa executada na planta.

Caso o analista validasse essa análise de sensibilidade, isto implicaria que, tanto

na fase pré-acidental, como na fase pós-acidental, a planta TMI-2 já teria a probabilidade
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de 0,25, como patamar inicial de sua probabilidade de erro humano (HEP), Este camindo

não é o adotado (poderia ser, dependeria da visão do analista) na fase pós-acidental, já

que o nível da condição da planta com o qual se trabalha é o nível 4, que aplica fator 5,

sobre qualquer probabilidade de erro, por considerar a planta os operadores experientes,

com base no NUREG-OGOO (1979).
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Capítulo 9

Acidente de Three Mile Island (TMI) Unidade-2

Análise Pós-Acidental

9.1 Considerações

A análise da fase pós-acidental do acidente de Three Mile Island, ocorrido em 28

de março de 1979, que resultou no fechamento na Unidade-2, levará em consideração os

efeitos causados pela situação da planta, na fase pré-acidental. Isto quer dizer, que as

probabilidades de erro humano, relativas ao esquecimento das válvulas EF-V-12A e EF

V-12B na posição fechada e ao desenvolvimento incorreto dos cálculos pertinentes a

quantidade de refrigerante que vazava pelo Sistema de Refrigeração do Reator, serão

levadas em consideração no desenvolvimento das árvores de evento do acidente.Outras

probabilidades de erro humano estão presentes na fase pré-acidental, porém as mais

relevantes são as consideradas anteriormente.

Visando um melhor entendimento da situação pós-acidental e trabalhando no

sentido de demonstrar que a planta ~om seus diversos problemas não solucionados,

levava os operadores a uma situação muito critica, no que diz respeito a uma avaliação

correta dos eventos ocorridos, bem como a correção ou mitigação dos mesmos, este

capítulo fica então dividido nos seguintes tópicos:

• Seqüência de Eventos

• Árvores de Eventos

• Fatores de Recuperação

• Figuras relativo à Seqüência de Eventos

9.2 Seqüência de Eventos

A seqüência de eventos é considerada entre os seguintes momentos temporais:

Primeiro momento: 1 segundo antes do evento iniciador, quando as bombas

reforçadoras de pressão do condensado desligaram, devido ao bloqueio das válvulas de

saída do desmineralizador.

Segundo momento: 176 minutos após o evento iniciador, quando foi declarado o

estado de emergência.
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Estes limites temporais são suficentes para um bom entendimento do acidente;

para uma avaliação das probabilidades de erros humanos decorrentes da fase pré

acidental, quando se instalou na planta, uma administração operacional e uma

administração técnica, ambas confusas; para uma avaliação das probabilidades de erro

humano, decorrentes da fase pós-acidental, quando toda a confusão já reinante na planta,

levou os operadores a diagnoses lentas, duvidosas e tardias.

Mais uma vez, é importante ressaltar, que o objetivo não é provar a existência de

altas probabilidades de erro humano, onde o homem fica caracterizado como causa base

do acidente.

A direção certa é o entendimento de como diversos fatores se alinham, levando o

elemento humano a condições forçadas de erro, devido à situação da planta, que causa

um estado de estresse pela convivência diária dos operadores com um processo

inadequado, que tem como conseqüência, o desencadeamento de diversas ações

perigosas, para reparar de modo precário, esse processo ineficiente.

No decorrer da seqüência de eventos é possível verificar a perda dos parâmetros

de operação, de todos os equipamentos, tanto no circuito primário, como no circuito

secundário. Nada resultava em uma ação efetiva, na recuperação da planta. Limites

operacionais do pressurizador (primário) e dos geradores de vapor (secundário), não

foram equilibrados em seus parâmetros operacionais após o evento iniciador. O Sistema

de Refrigeração do Reator fica exposto a gradientes severos de temperatura e pressão,

comprometendo de maneira irremediável o núcleo.

Os operadores pareciam ter pouco entendimento do que ocorria, dentro da visão

termo hidráulica dos reatores e não estarem devidamente treinados para situações

anormais. Pode ser também, que não mais distingüiam os acontecimentos, devido ao

tempo de convivência, com um processo ineficaz, com uma situação de anormalidade.

Esta última hipótese é a mais provável.

A seqüência de eventos, a seguir, tem por base o NUREG-0600 (1979) e o The

Reports ofthe President's Commission on The Accident At Three Mile Island (1979).
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Seqüência de Eventos
~~ ~__ ~ Linha do Tempo

- I
! 1 segundo antes i

1--1As bombas reforçadoras da pressão do condensado desligaram, devido ao

I I bloqueio das válvulas de saída do desmineralizador (Figura 23). NUREG-

I i 0600 (1979).

I A bomba do condensado 1A desligou, devido a um problema no sistema
I
elétrico do trem A (Figura 23). NUREG-0600 (1979).

Eram 4:00:36 da manhã do dia 28/03/1979.

osegundo Evento Iniciador

As bombas principais da água de alimentação desligaram, devido ao

desligamento das bombas reforçadoras de pressão do condensado,

resultando no desligamento quase simultâneo da turbina. Todas as três

bombas da água de alimentação de emergência ligaram. Os. operadores

ainda não haviam percebido que as válvulas EF-V-12A e EF-V-128 estavam

fechadas, impedindo que a água de alimentação alcançasse os geradores de

vapor (Figura 18). NUREG-0600 (1979).

Esta falha só seria descoberta 8 minutos após o início do acidente. Os

eventos ocorridos estão ligados ao Sistema Secundário.

Eram 4:00:37 da manhã do dia 28/03/1979

Comentário:

O bloqueio da válvula de saida do desmineralizador interrompeu o fluxo do

condensado, ocasionando perda de carga na linha, causando o desligamento

I das bombas reforçadoras de pressão e por conseqüência, o desligamento

das bombas principais de alimentação. NUREG-0600 (1979).

Fato também importante foi que a válvula de desvio do desmineralizador não

I foi aberta automaticamente pelo sistema e aparentemente os operadores não

conseguiram abrir a mesma, pela sala de controle. Provavelmente ela só foi

aberta manualmente, 59 minutos após o evento iniciador. The Reports af the

I I President's Cammission an The Accident At Three Mile Island (1979).

1~1_~~ ~__~~ ~___ ___
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3 segundos --J
A pressão no Tanque de Drenagem do Refrigerante do Reator (reactor!

I

coo/ant drain tank - RCOT) começou a aumentar (Figura 24). NUREG-0600 I
, I

(1979).

, 3 16 segundos -
A pressão do Sistema de Refrigeração do Reator (Figura 29) alcançou o

setpoint (2.255 psig) para a abertura da válvula de alívio do pressurizador

I (Electromatic relief valve - EMOV) conforme projeto (Figura 24).. NUREG

I 0600 (1979).

8 segundos
A pressão do Sistema de Refrigeração do Reator (Figura 29) alcançou o

setpoint (2.355 psig) para o desligamento do reator, devido ao sinàl de alta

pressão. O gráfico plotado na sala de controle mostra que a pressão atingiu

2.435 psig. Essa condição normalmente indica que uma das duas válvulas de

segurança pode ter-se aberto. NUREG-0600 (1979).

Após o desligamento do reator, começou o resfriamento da planta através da

válvula de alívio do gerador de vapor e da válvula de desvio da turbina,

diminuindo a pressão do Sistema de Refrigeração do Reator. The Reports of

the President's Commission on The Accident At Three Mile Island (1979).

12/15 segundos
'i A pressão do Sistema de Refrigeração do Reator (Figura 29) foi reduzida

para 2.205 psig, nesta condição a válvula de alívio do pressurizador (Figura

24) deveria ter fechado, porém a válvula não fechou e os operadores não

percebem esta ocorrência. O evento ocorrido está ligado ao Sistema

Primário. NUREG-0600 (1979).

Os operadores só descobrem a falha em questão, 138 minutos após o início

do acidente.

A despressurização do Sistema de Refrigeração do Reator ocasionou um

pico no nível do pressurizador, que alcançou aproximadamente 255

polegadas (260 polegadas era o setpoint) e então começou a diminuir (Figura

26).As bombas da água de alimentação de emergência alcançam pressão

total, mas as válvulas continuavam fechadas. NUREG-0600 (1979).
'--------'-------------------------------------'
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Condição da Planta i

A unidade tinha experimentado o desligamento da Turbina e do Reator. A1
i

pressão do Sistema de Refrigeração do Reator e o nível do pressurizador I

estavam decrescendo rapidamente após terem alcançado seus picos. Os !
I

operadores da planta ainda desconheciam que a válvula de alívio do I

pressurizador estava aberta, dando passagem ao refrigerante do reator na

forma de vapor.

Nas indicações da sala de controle a pressão do Sistema de Refrigeração do

Reator e o nível do pressurizador estavam declinando ao mesmo tempo,

como era esperado após a parada do reator.O nível de água nos geradores

de vapor era de aproximadamente 90 polegadas e decrescia a uma taxa

aproximada de 4 polegadas/segundo. A pressão do vapor nos geradores de

vapor era de 1030 psig aproximadamente e decrescia a uma taxa de 4

psig/segundo. O nível de água no gerador de vapor não tinha alcançado

ainda o limite de 30 polegadas, se isto acontecesse, as válvulas da água de

alimentação de emergência EF-V-11A e EF-V-11 B abririam automaticamente.

As válvulas EF-V-12A e EF-V-12B continuavam fechadas. NUREG-0600

(1979).

30 segundos
O alarme de temperatura, da exaustão da válvula de alívio do pressurizador,

(que indicava 239°F) e o alarme de temperatura, da exaustão da válvula de

segurança do pressurizador (que indicava 203°F), foram recebidos na sala

de controle (Figura 25). NUREG-0600 (1979)

Os operadores continuavam pensando que a válvula de alívio do

pressurizador estava fechada, porque a luz que indicava a situação de

energização do solenóide foi interpretada com indicadora da posição fechada

da válvula. Este indicador apenas mostrava a situação do piloto do solenóide

da válvula e não a posição verdadeira de sua haste (erro na filosofia do

projeto). A alta temperatura, registrada na exaustão da válvula de alívio, foi

assumida como sendo resultado da abertura temporária da válvula de alívio

do pressurizador e dos vazamentos existentes. The Reparts af lhe
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i Presídent's Commíssíon on The Accídent At Three Míle Island (1979). I
I Embora os procedimentos indicassem que a válvula de alívio do I
li pressurizador só seria aberta em transientes severos, nenhum deles trazia I

I
I como uma determinação a verificação da posição da válvula, ou seja, se a
i
!, mesma tinha se fechado ou não após um transiente. The Reporls of the

I Presídent's Commíssíon on The Accídent At Three Mile Is/and (1979).
I

I Comentário:

IHavia um vazamento que ocorria desde o inicio da inauguração da planta em

I

uma ou mais v$lvulas do pressurizador. No decorrer do acidente uma válvula

. de segurança abriu e não fechou. Esta combinação de ocorrências

ocasionava uma perda acentuada do refrigerante. A questão da temperatura

na exaustão das válvulas não foi encarada com a atenção devida, por uma

simples e possível conclusão: os alarmes se faziam presentes ao longo da

operação da planta, tornando-se parte integrante da condição operacional da

I mesma.
L-L._-~~---_._------------"-------------1

38 I 40 segundos
o nível de água no gerador de vapor A alcançou 23,8 polegadas e continuou

diminuindo e no gerador de vapor B alcançou 23,7 polegadas, também

diminuindo (Figura 27).

As válvulas da água de alimentação de emergência EF-V-11A e EF-V-11 B

(Figura18) começaram a abrir quando o nível de água no gerador ficou

abaixo de 30 polegadas e forneciam as indicações de posição no painel da

sala de controle. NUREG-0600 (1979).

A água não foi adicionada aos geradores do vapor porque as válvulas EF-V

12A e EF-V-12B (Figura 18) estavam fechadas. Os operadores ainda não

estavam cientes desta situação. The Reporls of the Presídent's Commíssíon

on The Accident At Three Mile Is/and (1979).

41 segundos
o operador ligou a bomba do Sistema de Controle Químico e Volumétrico 1A

e abriu a válvula MU-V-16B para aumentar o fluxo de injeção pelos /oops.

Abriu também a válvula DH-V-5A, para controlar o nível do tanque do
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i-r Siste-ma deControle Químico -- e Volumétrico (Makeup Ta;'7kr-usa-ndo-ãi

, i pressão do tanque de armazenagem de água borada (Borated Water Storage I

i Tank - BWST). A operação percebeu que a bomba 1A estava com problemas I
I !
I para manter-se operando. NUREG-0600 (1979) I

48 segundo
As duas bombas do Sistema de Controle Químico e Volumétrico 1A e 1B

estavam funcionando. The Reporls of the President's Commission on The

AccídentAt Three Mile Island (1979).

54 segundos
A taxa com que o nível do pressurizador vinha diminuindo foi reduzida e após

alcançar um mínimo de 158 polegadas aproximadamente, começou a

aumentar (Figura 26). NUREG-0600 (1979).

60 segundos
Foi recebido um segundo alarme de temperatura da tubulação de exaustão

da válvula de segurança do pressurizador. A temperatura indicada era de

204,5.4°F (Figura 25). NUREG-0600 (1979).,_

Comentário:

O aumento da temperatura era devido ao fluido refrigerante do reator que

escapava através da exaustão da válvula, ainda na forma de vapor (sistema

monofásico) a alta temperatura. Os operadores ainda não haviam percebido

a situação.

A instrumentação indicava que o nível nos geradores de vapor A e B era de

10 polegadas, mas na verdade eles estavam secos. A diferença de

temperatura entre a perna quente e a perna fria se aproximava de zero. A

diferença de nível apresentada era devido ao peso do vapor que estava

registrado na instrumentação. NUREG-0600 (1979).

Condição da Planta
A pressão no Sistema de Refrigeração do Reator continuava caindo e o nível

do pressurizador continuava aumentando. Este comportamento foi

I inesperado, uma vez que a pressão no Sistema de Refrigeração do Reator e

o nível do pressurizador, em um transiente com perda do fluxo de água de

U alimentação, deviam apresentar a mesma tendência. NUREG-0600 (1979).
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Comentário:

A válvula de segurança ficou aberta, portanto a pressão no sistema continuou

a cair. Se este evento não ocorresse, o pressurizador teria alcançado seu

nível de operação e os aquecedores ligados ajustariam a pressão do sistema

de refrigeração do reator.

a desvio de comportamento do nível do pressurizador era devido à formação

de vazios, (bolhas de vapor) nos loops do Sistema de Refrigeração do Reator

e / ou no próprio vaso do reator. NUREG-0600 (1979).

.comentário:

Devido à troca de calor nos geradores ser mínima (a água do sistema de

alimentação de emergência não chegava aos geradores), a temperatura do

refrigerante estava subindo e pÇlralelamente a pressão do refrigerante estava

diminuindo (a válvula de segurança do pressurizador estava aberta),

causando assim uma aproximação da linha de saturação, onde o refrigerante

começou a ferver, formando bolhas (vazios).,
1 minuto e 45 segundos

Ambos os geradores do vapor estavam completamente secos (a água do

sistema de alimentação de emergência não chegava aos geradores), não

havia mais troca de calor nos geradores de vapor (Figura 28). The Reports of

the President's Commission on The Accident At Three Mile Is/and (1979).

2 minutos
A pressão média no Sistema de Refrigeração do Reator é de 1726 psig

(Figura 29). NUREG-0600 (1979).

2 minutos e 2 segundos
I A válvula de alívio do pressurizador continuava aberta (Figura 24) e a

I pressão do Sistema de Refrigeração do Reator (Figura 29) atingiu 1600 psig.

a Sistema de Refrigeração de Emergência do Núcleo entra em ação, a

injeção a alta pressão é automaticamente ativada. As bombas de remoção de.
calor residual foram ligadas, para auxiliar a controlar a temperatura do reator.

A bomba do sistema de controle químico e volumétrico 1B foi desligada. A

bomba do controle químico e volumétrico 1C foi ligada, a bomba 1A já estava

__l_'iga~a e ambas passaram a funcionar na injeção a alta. P~:'~~ão. Foram
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I abertas as válvulas do controle químico e volumétrico MU-V-16A, MU-V-16B, I
I MU-V-16C, MU-V-16D permitindo um fluxo de injeção de 250 gpm por loop,
I
I em posição estrangulada (normalmente os operadores estrangulam para
I

I controlar o nível do pressurizador). NUREG-0600 (1979).
I

i Observação: Posição estrangulada é abrir ou fechar a válvula, deixando a

i mesma em uma determinada posição, de acordo com a vazão desejada.

2 minutos e 28 segundos
O nível do pressurizador atingiu 225,7 polegadas e estava aumentando

(Figura 26). NUREG-0600 (1979).

3 minutos e 13 segundos
É realizada uma violação na seqüência dos passos, dos procedimentos de

segurança do projeto (engineered safeguard-ES), ou seja, o operador libera o

controle do bloqueio do isolamento da contenção.Esta mudança ocorre

quando existe perda na pressão e no refrigerante do reator (esta condição

não alterou em nada a operação do Sistema de Refrigeração de Emergência

do Núcleo), sem que o nivel do pressurizador e a pressão do primário

estivessem recuperados, como é estabelecido no procedimento. The Reports

of lhe President's Commission on The Accidenl Ai Three Mile Island (1979).

3 minutos e 30 segundos
A temperatura no tanque de drenagem do refrigerante do reator atingiu

127°F, a pressão aumentou rapidamente e se estabilizou em 120 psig. O

pressurizador atingiu o nível de 266,1 polegadas (Figura 26). NUREG-0600

(1979).

Até este momento 100 alarmes tinham ocorrido na sala de controle da planta.

The Reports of the President's Commission on The Accident At Three Mile

Island (1979).

4 minutos e 38 segundos
o operador já tinha estrangulado as válvulas MU-V-16 (A,B,C e O) na

tentativa de controlar o nível do pressurizador que estava aumentando.

O operador fecha totalmente as válvulas MU-V-16C, MU-V-16D e desliga a

bomba de controle químico e volumétrico 1C. A bomba 1A estava ainda em

funcionamento, com as válvulas MU-V-16A, MU-V-16B na condição
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i estrangulada.

I Os operadores foram orientados durante a fase de treinamento, para evitar o
!

I estado sólido da planta. NUREG-0600 (1979).
I

5 minutos e 15 segundos
O operador religou a bomba do condensado 1A. As duas bombas do

condensado deveriam funcionar. O operador tenta religar a bomba

reforçadora de pressão do condensado 28, porém ela desliga, provavelmente

devido á baixa pressão de sucção. A válvula de desvio do desmineralizador

continuava fechada. NUREG-0600 (1979).

_ 5 minutos e 30 segundos I 6 minutos __
I A pressão no tanque de drenagem do reator aumenta rapidamente acima de

[120 psig, o limite de segurança é de 150 psig (Figura 24). Esta situação foi

devido á válvula 'de segurança ter ficado aberta, deixando passar líquido e

vapor (sistema bifásico) para o tanque de drenagem, onde só devia chegar

vapor, era uma nova situação que se apresentou. NUREG-0600 (1979).

A temperatura e a pressão da perna quente do Sistema de Refrigeração do

I Reator alcançaram as condições de saturação, 582°F e 1.340 psig. As bolhas

do vapor formadas no Sistema de Refrigeração do Reator fizeram com que

aumentasse o nível do pressurizador, devido á expansão continua das

bolhas. The Reports of the President's Commission on The Accident At Three

Mile Island (1979).

A combinação da indicação do pressurizador que se mostrava no nível

máximo, com o incremento da pressão no Sistema de Refrigeração do

Reator, que era conseqüência do aumento de temperatura na perna quente,

devido a só estar ligada uma bomba do controle químico e volumétrico 1A,

convenceu os operadores e demais técnicos presentes na sala de controle,

que eles tinham como situação uma planta sólida (Figura 26). NUREG-0600

(1979).

I Comentário:

I Os operadores acharam que o nível do refrigerante estava completo e na

I verdade o sistema estava cheio de bolhas de vapor; deste momento em
<-.__--'-I ...J
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diante as varetas de combustível possivelmente começaram a ter sua i
estrutura comprometida pela ação da temperatura até trincarem, liberando 1I

material radioativo.
I

i "----~

I 6 minutos e 24 segundos
-

I I O operador tenta religar a bomba reforçadora de pressão do condensado 2B,
I

I I porém ela desliga novamente. A válvula de desvio do desmineralizador
I

I
I continuava fechada. NUREG-OGOO (1979).

7 minutos
r Os operadores notam que as condições da planta não combinam com os

I procedimentos de emergência adotados, pois não reagiam aos mesmos.

I NUREG-OGOO (1979).

8 minutos
O operadÇlr descobriu que as válvulas de isolamento da água de alimentação

de emergência EF-V-12A e EF-V-12B (Figura 18) estavam fechadas e então,

começaram a abri-Ias.

A luz que indi,cava a posição da válvula 12A estava escondida devido a uma

etiqueta e a luz que indicava a posição da válvula 12B, podia estar

obscurecida pelo corpo do operador, que estava apoiado sobre o painel.

A rápida elevação na pressão dos geradores de vapor indicava que o fluxo de

água de alimentação chegava aos mesmos. NUREG-0600 (1979).

8 minutos e 30 segundos
A temperatura na perna quente começou a cair rapidamente a uma taxa de

aproximadamente 100°F por hora. NUREG-0600 (1979).

10 minutos e 19 segundos
A bomba do poço da contenção 2B ligou automaticamente, o nível da água

era de 53 polegadas. The Reports of the President's Commission on The

Accident At Three Mile Island (1979). Começou a bombear do poço da

contenção para o tanque situado no prédio auxiliar, a uma taxa de 280 gpm.

NUREG-OGOO (1979).

10 minutos e 48 segundos
O alarme de nível alto no poço da contenção soou. Este alarme é um dos

avisos de que estava ocorrendo uma perda significativa do refrigerante. The

Reports of the President's Commission on The Accident At Three Mile Island
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í- (1979).
I

14minutos e 48 segundos
l

! A válvula de segurança do Tanque de Drenagem do Refrigerante do Reator,

I atuou conforme o projeto e o diafragma de ruptura se rompeu,quando a
I

i pressão chegou a aproximadamente 191 psig. A válvula de segurança e o

I diafragma de ruptura estouraram. A temperatura dentro da contenção

I começou a aumentar rapidamente, devido a quantidade de vapor liberado,
i
I porém o aumento de pressão não foi suficiente para fechar automaticamente

I as válvulas de todas as tubulações que penetram na contenção (isolamento

I da contenção). The Reports of the President's Commission on The Accident

I At Three Mije JsJand (1979).
f----L--------------------------,------------j

14minutos e 50 segundos
As bombas do Sistema de Refrigeração do Reator (Figura 29) alarmam. A

pressão no sistema era de aproximadamente 1.275 psíg e a temperatura era

I

de 56rF (na temperatura indicada, a pressão de saturação era de 1185 psig)

Estes parâmetros estavam perto do limite inferior permitido para operação

das bombas, que aparentemente vibravam devido aos vazios (bolhas de

vapor) existentes no refrigerante do reator. The Reports of the President's

Commission on The Accident At Three Mije JsJand (1979).

22 minutos e 44 segundos
o nível de água do gerador de vapor A alcançou 30 polegadas, o alarme foi

cancelado em 26,6 polegadas, reiniciando a transferência de calor entre o

primário e o secundário (Figura 27). NUREG-0600 (1979).

O controle da válvula de desvio da turbina era ajustado para controlar

automaticamente a pressão dos geradores do vapor em um valor

aproximadamente igual à pressão de saturação do refrigerante do primário.

Conseqüentemente, a válvula não foi usada eficazmente (o operador baixa

manualmente o ajuste para promover a abertura automática das válvulas de

I desvio de vapor e continuar com o resfriamento, o que não foi feito pelo

operador) para remover o calor do Sistema de Refrigeração do Reator. The

Reports of the President's Commission on The Accident At Three MiJe JsJand

(1979).
L----'- ~ , , ._.__, .__.... ..__~__
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, remoção de calor continuadamente, sendo assim, o controle de desvio não foi

I usado de modo eficaz.

26 minutos
A bomba da água de alimentação de emergência movida a vaporé desligada

(Figura 18). O operador tenta estabilizar o nível dos geradores de vapor no

limite mínimo, mas o nível do gerador B estava subindo. NUREG-0600

(1979).

27 minutos
O alarme do gerador de vapor B foi cancelado, o nível de água atingiu o limite

de 26,6 polegadas e continuava subindo (Figura27). NUREG-0600 (1979).

28 minutos
O operador segura a alimentação do gerador de vapor B fechando a válvula

-'

EF-V-11B e em seguida a válvula EF-V-12B, porque o nível continuava a

crescer (Figura 27). NUREG-0600 (1979).
-- I

29 minutos e 23 segundos
I A temperatura e a pressão na contenção estavam aumentando rapidamente.

I Os operadores ligaram as bombas de emergência reforçadoras da

refrigeração da contenção e ligaram também todos os ventiladores (cinco) de

refrigeração da contenção em alta velocidade. A taxa do aumento da pressão

I no edificio do reator caiu em conseqüência destas ações. The Reports of the

President's Commission on The Accident At Three Mile Island (1979).

32 minutos e 36 segundos
Os sensores dentro do núcleo registraram uma temperatura de 700°F, que é

a leitura mais elevada que o programa do computador foi preparado para

gravar. O significado desta leitura ainda não foi compreendido pelos

operadores, uma vez que o núcleo deveria estar coberto e sendo refrigerado

neste momento. The Reports of the President's Commission on The Accident

At Three Mile Island (1979).
r-------'-------------- -~-_._- .--~-_._-----_. ---_.-.----_.----------

35 minutos

'-i~iComentár~- ------- -----1

i o operador deveria ter baixado o ajuste para a nova condição de saturação, I

: para continuar promovendo o desvio de vapor para o condensador, através \

I das válvulas de desvio da turbina. Isto não aconteceu, ou seja, não houve I

I
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I

I tempo de funcionamento e a capacidade de bombeamento destas bombas,

I foram transferidos 8.260 galões de água para fora da contenção. NUREG-

I 0600 (1979). -

50 minutos
O nível no gerador de vapor A estava começando .a apresentar uma

tendência de baixar e o nível no gerador de vapor B continuava apresentando

uma tendência de subir. NUREG-0600 (1979).

59 minutos
Os operadores ainda tentavam estabelecer o fluxo normal do condensador.

Parece que os mesmos finalmente tiveram êxito, abrindo manualmente a

válvula de desvio do desmineralizador. NUREG-0600 (1979).

74 minutos
1----

As bombas 1B e 2B do refrigerante do reator foram desligadas por causa das

leituras de vibração que apresentavam, isto era devido às condições da

planta (temperatura e pressão), que causavam a formação de bolhas.

NUREG-0600 (1979).

75 minutos
A densidade do refrigerante do reator que estava diminuindo, continuava

numa tendência decrescente. A amostra retirada do Sistema de Refrigeração

do Reator acusava uma concentração de boro de 700 ppm. O resultado da

amostra foi questionado pelos técnicos que resolveram retirar uma amostra

adicional. NUREG-0600 (1979).

80 minutos
Fator 7 no aumento do nível de radiação conforme mostrado no monitor de

linha localizado entre o Sistema de Refrigeração do Reator e o Sistema de

Controle Químico e Volumétrico. NUREG-0600 (1979).

87 minutos
O gerador de vapor B continuava isolado (Figura 27). Os operadores

observaram um aumento de pressão na contenção e notaram que a pressão

1------------ - ------ ,
I i o encarregado de turno da unidade 1 chamou o supervisor de operações da '
I I

! \ unidade.1, informou-o do desligamento da unidade. NUREG-0600 (1979).
i I

I-r::~:-:s~o~bas do poÇo da3~o~~:~~~~ foram desligadas. Considerando o !
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I do gerador de vapor B estava 300 psig acima do gerador de vapor A.. Eles I
I acreditaram que o vapor que estava vazando para dentro da contenção era

do gerador B e procederam ao seu isolamento.

A pressão na contenção se estabiliza e o nível do gerador B tende a I
I ! aumentar. A válvula EF-V-5B da água de alimentação de emergência é

I Ifechada. NUREG-0600 (1979).

. 90 minutos
A amostra retirada do Sistema de Refrigeraçào do Reator acusava uma

concentração de boro entre 400/500 ppm e 4jJC/ml. Fator 10 no aumento do

nível de radiação. NUREG-0600 (1979).

93 minutos
Operadores aumentaram o fluxo da injeção de alta pressão. A pressão no

Sistema de Refrigeração do Reator atingiu um pico e caiu rapidamente. Este

pico estava ligado provavelmente ao isolamento do gerador de vapor B,

I assim acreditavam os operadores. NUREG-0600 (1979).
i

94 minutos
O gerador de vapor A parecia estar fervendo a seco (Figura 28). NUREG-

0600 (1979).

101 minutos
As bombas 1A e 2A do refrigerador do reator foram desligadas. A

refrigeração forçada do núcleo do reator estava terminada. Todos os

monitores de radiação mostravam uma substancial rampa de crescimento.

NUREG-0600 (1979).

Condição da Planta
O Sistema de Refrigeração do Reator não refrigerava por convecção forçada.

Todas as bombas de refrigeração estavam desligadas.A temperatura e a

pressão média do sistema era de aproximadamente 520°F e 750 psig. A

bomba do controle quimico e volumétrico 1A estava operando.

Os operadores estavam tentando estabelecer o fluxo natural de circulação

para resfriar o núcleo do reator. O gerador de vapor B estava isolado devido à

suspeita de vazamento para a contenção. NUREG-0600 (1979).
-------

120 minutos
A amostra retirada do Sistema de Refrigeração do Reator acusava uma
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I--! concen-tração de boro de aproximadamente 400 ppm. NUREG-066o(1979-).-1
r---- ~ .______ I

I 138 minutos

660 psig para 1300 psig e o nível do pressurizador não apresentou nenhuma

mudança que pudesse ser observada, ficando em 290 polegadas. A pressão

da contenção começou a diminuir. Tudo indicava que a válvula era a fonte do

escapamento do refrigerante do sistema. Algum tempo antes, as válvulas dos

acumuladores tinham sido isoladas para impedir uma descarga de água pelas

mesmas, pois isto segundo a análise feita, seria desnecessário. O tempo

entre o isolamento e a reabertura das válvulas não foi determinado. Entre 15

e 20 pessoas estavam na sala de controle. NUREG-0600 (1979).

150 minutos
No loop A, a temperatura da perna quente deu um pico e alcança 750°F.

NUREG-0600 (1979).

155 minutos "

Os operadores começam a alimentar o gerador de vapor B (Figura 27) que

estava isolado. Não isolando o gerador eles tinham como intenção melhorar a

circulação natural, usando para isto os dois geradores, que removeriam o

calor de decaimento do núcleo através desta circulação natural. NUREG-

0600 (1979).

168 minutos
No loop A, a temperatura da perna alcança 800°F e continua crescendo.

NUREG-0600 (1979).

176 minutos
O supervisor de turno da unidade 2 e o superintendente técnico declaram

estado de emergência. Esta declaração é baseada em alarmes de radiação

em mais de uma área. NUREG-0600 (1979).
-

I
, A válvula de alívio do pressurizador foi fechada (Figura 24).A pressão do

I Sistema de Refrigeração do Reator (Figura 29) começou a aumentar, indo de I

I
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9.2.2 - Figuras relativas à "

Seqüência de Eventos
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Figura-23 Esquema Geral do Reator
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Exaustão
I ----,

I

Válvulas de J J
Segurança-

'Õ" Válvula de
4 Bloqueio

~Válvula de
~ Alívio

(EMOV)
3 segundos:
A pressão no tanque de drenagem do
refrigerante do reator (reactor coolant
drain tank - RCDT) começou a
aumentar.
5 minutos e 30 segundos I 6
minutos:
A pressão no tanque de drenagem do
reator aumenta rapidamente acima de
120 psig e o limite de segurança é de
150 psig.
14minutos e 48 segundos:
O tanque de drenagem do refrigerante
do reator, de acordo com o projeto,
falhou, quando a pressão chegou a
aproximadamente 191 psig. A válvula
de segurança e o diafragma de
ruptura estouraram.

Tanque de Drenagem
do Refrigerante do

Reator (RCDTJ
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• Indicador
de Nível

Figura-24 Esquema das Válvulas do Pressurizador
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VáfvUlas"de«'~' ;..... ···~álvula de
segura~~/II Bloqueio

Válvula de
. Alívio

(EMOV)

Ir~-·'---··-·"~·'·'-"··-·--'"-··";··'·"·'··--··"·-"~····-·--·1
30 segundos:
O alarme da temperatura de exaustão P
da válvula de alívio (que indicava 239 R
°F) e o alarme da temperatura de E
exaustão da válvula de segurança S
(que indicava 203 °F),foram recebidos S
na sala de controle. U
60 segundos: R .,/'!/O.//',·'

Um segundo alarme de temperatura I ~
da exaustão da válvula de segurança Z u
foi recebido. A temperatura indicada A E .

era de 204 5.4°F D c, _. O E

R Do
R
E
S

Tanque de Drenagem
do Refrigerante do

Reator (RCDTJ
, I

• fndicador
de Nivel

Figura-25 Esquema da Exaustão do Pressurizador
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12/15 segundos:
A despressurização do sistema de refrigeração do reator,
ocasionou um pico no nível do pressurizador, que alcançou
aproximadamente 255 polegadas (260 polegadas era o limite) e
então começou a diminuir.
54 segundos:
A taxa com que o nível do pressurizador vinha diminuindo foi
reduzida e após alcançar um mínimo de 158 polegadas
aproximadamente, começou a aumentar.
2 minutos e 28 segundos:
O nível do pressurizador atingiu 225,7 polegadas e estava
aumentando.
3 minutos e 30 segundos:
O pressurizador atingfu o nível de 266,1 polegadas.
5 minutos e 30 segundos 16 minutos:
A combinação da indicação do pressurizador que se mostrava no
nível máximo, com o incremento da pressão no sistema de
refrigeração do reator, que era conseqüência do aumento de
temperatura na perna quente, devido a só estar ligada uma bomba
do controle químico e volumétrico 1A, convenceu aos operadores
que eles tinham como situação uma planta sólida.

1
I

Figura-26 Esquema do Pressurizador Sólido
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Vapor para a Turbina
(Secundário)

Nível Operacional
Gerador A 257 polegadas
Gerador B 264 polegadas

Nível Mínimo 30
polegadas

~... I Perna Fria I

38/40 segundos:
O nível de água no gerador de vapor A alcança 23,8
polegadas e continuou diminuindo e no gerador de vapor B
alcança 23,7 polegadas, também diminuindo.
1 minuto e 45 segundos:
Ambos os geradores do vapor estavam completamente
secos, não havia mais troca de calor nos geradores de
vapor.
22 minutos e 44 segundos:
O nível de água do gerador de vapor A alcançou 30
polegadas, oalarme foi cancelado em 26,6 polegadas.
27 minutos:
O alarme do gerador de vapor B foi cancelado, o nível de
água atingiu o limite de 26,6 polegadas e continuava
subindo.
28 minutos:
O operador segura a alimentação do gerador de vapor B.
87 minutos:
O gerador de vapor B continuava isolado.
94 minutos:
O gerador de vapor A parecia estar fervendo a seco.
155 minutos:
Os operadores começam a alimentar o gerador de vapor B
que estava isolado.

I ~

Figura-27 Esquema do Gerador de Vapor
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38/40 segundos:
O nívei de água no geré;dor de vapor A
polegadas e continuou diminuindo e no ger::odnr

alcança 23,7 polegadas, também diminuindo.
1 minuto e 45 segundos:
Ambos os geradores do vapor estavam completamente
secos, não .havia mais troca de calor nos geradores de
vapor.
22 minutos e 44 segundos:
O nível de úgua do gerador de vapor i\ alcançou .lO
po1cgachls., o alarme rói cancelado em 26,6 Dolcg:adas.
27 minutos:
O alarme do gerador de vapor B foi cancelado, o nível de
áçJua atin9iu o limite de 26,6 polegadas e continuava
subindo.
28 minutos:
O operador segura a alirnentaç:3o do gerador de vapor B
87 minutos:
O gerador de vapor B continuava isolado.
94 minutos:
O gerador de vapor A parecia estar fervendo a seco.
155 minutos:
Os operadores como"",m
que estava isolado.
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Figura-28 Esquema do Gerador de Vapor Seco
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Sistema de Refrigeração
3/6 segundos:
A pressão do sistema de refrigeração do reator aumentou para
2.255 psig, abrindo a válvula de alívio do pressurizador.
8 segundos: .
A pressão do sistema de refrigeração do reator alcançou 2.355
psig, o reator desligou devido ao sinal de alta pressão.
12/15 segundos:
A pressão do sistema de refrigeração do reator foi reduzida para
2.205 psig, nesta condição a válvula de alívio do pressurizador
deveria ter fechado (EMOV), porém a válvula não se fechou, os
operadores não percebem esta ocorrência.
2 minutos;
A pressão média no sistema de refrigeração do reator é de 1726
psig.
2 minutos e 2segundos:
A válvula de alívio do pressurizador continuava aberta e a
pressão atingiu 1600 psig.
14minutos e 50 segundos:
A pressão no sistema era de aproximadamente 1.275 psig e a
temperatura era de 56rF (na temperatura indicada, a pressão
de saturação era de 1185 psig).
138 minutos:
A válvula de alívio do pressurizador foi fechada.A pressão do
sistema de refrigeração do reator começou a aumentar, indo de
660 psig para 1300 psig.

Pressão 2155 psig
Tempe"ratura Média 582°F

-----------------
I I

Figura-29 Esquema do Sistema de Refrigeração do Reator
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9.3 Estudo de Caso considerando as fases pré e pós-acidental

9.3.1 Árvores de Eventos

Dentro da linha temporal dois eventos extremamente próximos ocorrem:

• As válvulas EF-V-12A e EF-V-12B estavam fechadas, não permitindo que

a água de alimentação de emergência chegasse aos geradores de vapor. .

Evento iniciador ou Primeiro Evento.

• A válvula de alívio do pressurizador (EMOV) não se fecha. Segundo

Evento, ocorridos 15 segundos, após o evento iniciador.

Os operadores ficaram diante de dois eventos, em um curtíssimo espaço de

tempo, tendo que diagnosticá-los. O contexto era agravado por ser um evento no circuito

secundário e o outro no circuito primário (mesmo se os eventos fossem de pronto

percebidos, esta situação teria dividido a atenção dos operadores).

Na sala de controle dois operadores estavam presentes e 8 segundos após, o

supervisor de turno anuncia a parada da turbina, indicando que o mesmo, já havia

chegado à sala de controle (no momento do evento iniciador, o supervisor estava no

escritório, ao lado da sala de controle), segundo o NUREG-0600 (1979).

Considerando o NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-1, página 20-17, a seguinte

situação pode ser configurada:

• Durante o primeiro minuto, a probabilidade de erro humano na diagnose do

primeiro evento é total, ou seja, 1,00. Item 2, da tabela 20-1 ..

• Durante os primeiros 10 minutos, a probabilidade de erro humano na

diagnose do segundo evento é total, ou seja, 1,00. Item 8, da tabela 20-1.

O sistema automático do reator atuou durante os trinta primeiros minutos, porém a

ocorrência dos dois eventos (quase simultâneos) foi um complicador, porque

comprometem a capacidade de diagnose do pessoal de operação, que deveria ser

realizada rapidamente, independente do grau de automatismo da planta.

Outro agravante foi que a operação também estava tentando desbloquear, antes

do primeiro evento (iniciador), as válvulas de saída do desmineralizador, o que só

aconteceu, provavelmente, 59 minutos após o evento iniciador.

A árvore de eventos A-1 , representa a situação acima.

136



Árvore de Eventos A-1

Momentos antes do evento iniciador

A operação também tentava desbloquear as válvulas de saída do
desmineralizador, o que só aconteceu, provavelmente, 59 minutos após o
evento iniciador. A atenção dos operadores, com certeza, estava
parcialmente (ou até totalmente) desviada para resolver este problema, que
fazia parte da situação pré-acidental. Esta situação não é consid~rada nesta
árvore, que respeita a seqüência de eventos do NUREG-0600 (1979).

Falha na diagnose durante o
primeiro minuto =1,00

Primeiro Evento ou Evento Iniciador_ As válvulas EF-V-12A e
EF-V-12B estavam fechadas. Circuito Secundário. Evento
não percebido imediatamente.

Falha na diagnose durante 0510
primeiros minutos =1,00

Segundo Evento_ A válvula de alívio do pressurizador (EMOV)
não se fecha. Circuito Primário. Evento não percebido
imediatamente.

Considerando a configuração da árvore A-1, é possível concluir que durante os 10

primeiros minutos, devido ao segundo evento, o pessoal da planta, provavelmente, não

teria uma avaliação correta do que estava acontecendo na planta como um todo.

Este modo de ver os acontecimentos é certo, pois 3 pessoas (dois operadores e

um supervisor) na sala de operação estavam tentando resolver um fato percebido, que

era o bloqueio das válvulas de saída do desmineralizador, enquanto outros dois eventos

não percebidos ocorriam. O evento iniciador (válvulas fechadas EF-V-12A e EF-V-12B) e

o evento da válvula de alívio do pressurizador (que abriu e não fechou), na verdade ainda
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não tinham sido detectados pela operação e as seguintes considerações podem ser

feitas:

• As válvulas da água de alimentação de emergência só foram abertas 8

minutos após o evento iniciador. Neste intervalo de tempo os geradores de

vapor chegaram a secar e mesmo assim os operadores não perceberam a

situação. Somente quando o supervisor da Unidade 1 chegou ao local e

realizou uma análise dos geradores é que, conc?mitantemente, os

operadores descobriram as válvulas fechadas. Fica claro que o quadro

relativo a esse evento (válvulas fechadas EF-V-12A. e EF-V-12B), não

estava sendo analisado, talvez pela atenção dispensada ao

desmineralizador, que estava com as válvulas de saída bloqueadas.

• A válvula do pressurizador apresenta um desenrolar mais complicado,

devido à seguinte sucessão de eventos: o bloqueio das válvulas de saída

do desmineralizador precisava de atenção; as válvulas EF-V-12A e EF-V

12B foram abertas aos 8 minutos, porém a partir daí, os geradores de

vapor ficaram, continuadamente, instáveis em seus parâmetros

operacionais, requerendo, por conseguinte, atenção da operação. Talvez

por estas contingências, a válvula do pressurizador só foi notada aberta e

imediatamente fechada 138 minutos após o evento iniciador.

• Com base em todo o quadro apresentado, a modelagem do acidente

poderia ter considerado quatro eventos importantes, que estressaram os

operadores, levando-os a ações completamente inseguras e

desordenadas: o bloqueio das válvulas de saída do desmineralizador; as

válvulas EF-V-12A e EF-V-12B que estavam fechadas; a válvula de alívio

do pressurizador (EMOV) que não se fechou; os geradores de vapor que

ficaram desequilibrados em seus parâmetros.

• É importante observar que 138 minutos após o evento iniciador, entre 15 e

20 pessoas estavam na sala de controle. NUREG-0600 (1979). A razão

disto, pode ter sido a completa perda de controle da planta e sendo assim,

talvez o pessoal (técnicos) tenha se dividido em grupos, para analisar cada

equipamento.
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Considerando os quatro eventos importantes e tomando como base o NUREG/CR

1278 (1983), tabelas 20-1 e 20-3, é possível considerar a árvore de eventos A-2.

Árvore de Eventos A-2

Falha na diagnose durante o
primeiro minuto = 1,00

Primeiro Evento As válvulas de saída do desmineralizador
ficaram bloqueadas. Evento iniciador. Circuito
Secundário. NUREG/CR-t278 (1983), item 1, tabela 20-1.

Falha na diagnose durante os 10
primeiros minutos =1,00

Segundo Evento_ As válvulas EF-V-12A e EF-V-12B
estavam fechadas. Circuito Secundário.
NUREG/CR-1278 (1983), item 8, tabela 20-1.

Falha na diagnose durante os 20
primeiros minutos = 1,00

Terceiro Evento_ A válvula de alívio do pressurizador

(EMOV) não se fechou. Circuito Primário. NUREG/CR
1278 (1983), item 16, tabela 20-3.

Falha na diagnose durante os
30 primeiros minutos =1,00

Quarto Evento_ os geradores de vapor intáveis em seus
parâmetros operacionais. Circuito Secundário.
Extraoolacão da tabela 20.3. do NUREG/CR-1278 f1983\.
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A árvore A-2, na página anterior, é uma configuração que poderia ter sido usada

pelos analistas.

Fica aqui registrada a título de exemplo, pois será sempre respeitada, a linha de

desenvolvimento do NUREG-0600 (1979), que tem por base a árvore de eventos A-i.

9.3.2 Árvore de Eventos unindo as condições Pré e Pós-acidental

9.3.2.1 Árvore de Eventos A-3

Esta árvore representa a probabilidade de fal,ha humana de esquecer as válvulas

EF-V-12A e EF-V12B fechadas. A situação em questão já estava consolidada na fase pré

acidental.

A probabilidade de erro humano (HEP) de 0,068 é conservadora, pois considera o

limite superior de incerteza, relativo à mediana encontrada.

Os cálculos para esta probabilidade de erro humano (HEP) estão detalhados no

capítulo 8, desta tese.

A árvore de eventos elaborada une a probabilidade de erro humano (HEP) pré

acidental de 0,068, à probabilidade de erro humano (HEP) em diagnosticar um primeiro

evento ou evento iniciador (ocorrido no sistema secundário), decorrido o tempo de 10

minutos, segundo o NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-1, item 2, página 20-17, cujo valor

é 0,5.

A probabilidade de falha total (Ptotal Falha), considerando as duas falhas humanas

(esquecimento das válvulas fechadas e diagnose incorreta) é de 0,534 ou 53,4%.

Os eventos pré-acidental e pós-acidental são independentes, e os cálculos da _

Plotai Falha _ estão na própria árvore de eventos, não apresentando maiores problemas.

A falha humana em diagnosticar o segundo evento (ocorrido no sistema primário),

decorrido 10 minutos, é total, ou seja, 100%, segundo o NUREG/CR-1278 (1983), tabela

20-1, item 8, página 20-17.

A árvore de eventos A-3 representa a dificuldade da operação em diagnosticar e

resolver a situação de dois eventos seqüenciais, através da relação entre o tempo

decorrido e a probabilidade de erro humano. No acidente TMI-2 esta situação é agravada

pelo contexto pré-acidental da planta.
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Árvore de Eventos A·3

Situação decorridos 10 minutos, trazendo a probabilidade de erro humano

(HEP) da fase pré-acidental, capítulo 8.

I Primário decorridos 10 minutos I

Secundário decorridos 10 minutos

~ Probabilidade de Falha Humana na
~ diagnose. Primário

~
Probabilidade de

0,068 Falha Pré-Acidental
Conservativa

Probabilidade de Falha:
(Eventos Independentes)
0,50 + 0,068 - 0,50 x 0,068

0,568 - 0,034

Ptotal Falha =0,534

r:-::l Probabilidade de Falha Humana
~ na diagnose.' Secundário

Válvulas
Probabilidade de

Sucesso:
(Eventos Independentes)
0,932 x 0,50 = 0,466 ou

1 - 0,534 =0,466

1°,0°1
Probabilidade

de Sucesso
no Primário

Probabilidade de
Sucesso. ~o ro5õl
Secundano ~

Probabilidade de ~
Sucesso Pré-Acidental 0,932

Conservativo

9.3.2.2 Árvore de Eventos A-4

O resultado da árvore de eventos A-4 é o mesmo da árvore de eventos A-3, sendo

que na árvore A-4 é aplicada a relação de probabilidades diretamente nos ramos da

árvore. As próximas árvores de eventos serão assim desenvolvidas.

141



Árvore de Eventos A-4

Situação decorridos 10 minutos, trazendo a probabilidade de erro humano

(HEP) da fase pré-acidental, capítulo 8.

IPrimário decorridos 10 minutos. I

Secundário decorridos 1°minutos

Probabilidade de ~
Sucesso Pré-Acidental 0,932.

Conservativo

Probabilidade
de Sucesso

~

Ptotal Sucesso=
1 - 0,534 =0,466

I0,0°1
Probabilidade

de Sucesso
no Primário

E]
Probabilidade de

0,068 Falha Pré-Acidental
Conservativa

Probabilidade de Falha
Humana na diagnose.

Secundário

0,932 X 0.50 = 0,466

Ptotal Falha = 0,068 + 0,466 = 0,534

~
Probabilidade de Falha

• 1,00 ••.• Humana na diagnose.
Primário

É importante destacar que nas árvores A-3 e A-4 está sendo mostrado, que a

probabilidade total de erro humano, considerando as fases pré e pós-acidentais, começa

aumentar, ultrapassando a probabilidade de 50%, que seria a probabilidade de falha em

diagnosticar o primeiro evento (decorridos 10 minutos).
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A falha humana em diagnosticar o segundo evento (primário), decorrido 10

minutos, é total, ou seja, 100(%, segundo o NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-1, item 8,

página 20-17.

As árvores desenvolvidas na seqüência, consideram outros tipos de erros

humanos, ficando clara a tendência de aumentar cada vez mais a Plotai Falha, sempre com

base na diagnose do primeiro evento.

9.3.2.3 Árvore de Eventos A-S

Esta árvore representa a probabilidade de falha humana de esquecer as válvulas

EF-V-12A e EF-V128 fechadas. A situação em questão já estava consolidada na fase pré

acidental. A probabilidade de. erro humano (HEP) de 0,01347 é a mediana encontrada nos

cálculos do capitulo 8, ou seja, não se trabalha agora com o limite de incerteza superior

(0,068), não se adota então uma postura conservativa. Isto é feito para mostrar que

mesmo assim, a probabilidade de erro humano (HEP), continua com tendência a altos

valores.

Na árvore de eventos A-5 é também considerada, a probabilidade de erro humano

(HEP) em calcular a quantidade do refrigerante que vazava do Sistema de Refrigeração

do Reator. A tabela utilizada foi a 20-10, item 11 (erro humano em detectar cálculos

aritméticos fora do limite), página 20-26, NUREG/CR-1278 (1983), cuja probabilidade de

erro é de 0,05.

O erro humano de cálculo também já estava consolidado na fase pré-acidental,

assim sendo, seu valor é multiplicado por 5 (fator da planta). A probabilidade de erro

humano (HEP) empregada na árvore de eventos é 0,25 (0,05 x 5).

As falhas humanas anteriores (esquecer as válvulas fechadas e o erro de cálculo)

são então unidas à probabilidade de erro humano em diagnosticar um primeiro evento,

decorrido 1°minutos, segundo o NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-1, item 2, página 20

17, cujo valor é 0,5.

Os cálculos realizados na árvore A-5 fornecem uma probabilidade total de falha

(Ptotal Falha) de 0,63005, ou 63%.

A falha humana em diagnosticar o segundo evento (primário), decorrido 10

minutos, é total, ou seja, 100%, segundo o NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-1, item 8,

página 20-17.
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Árvore de Eventos A-5

Situação decorridos 10 minutos, trazendo probabilidade de erro humano

(HEP) da fase pré-acidental e considerando o erro humano, no cálculo da

quantidade de refrigerante que escapava pela válvula.

IPrimário decorridos 1Ominutos I

I 0,01347 I Probabilidade de
"--- Falha Pre-Acldental

I 0.98653 x 0.75 x 0.50= 0.36995

~Probabi~idadede Falha H.u~ana na
~ dlagnose. Secundarro

Ptotal Falha =0,01347 + 0,24663 + 0,36995 =0,63005

f1'OOl Probabili?ade de Fal~a .H~mana
~ na dlagnose. Prrmarro

I 0,05 x5 = 0,25 IIProbabilidade de Falha Pré-Acidental

1...-__----" I 0.98653 x 0.25 = 0.24663 I

Secundário decorridos 10 minutos I

ProbabilidadeI
de Sucesso .. 0,98653

Probabilidade f()"::l
déSucesso~

EJ
Probabilidade

de Sucesso

Ptotal Sucesso
1 - 0,63005 =

0,36995
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9.3.2.4 Árvore de Eventos A·6

A árvore de eventos A-6 considera as probabilidades de erro humano na fase pré

acidental, como na árvore de eventos A-5 e insere as probabilidades de erro humano,

decorrentes, do evento da válvula do pressurizador que não se fechou, que são as

seguintes:

• Erro humano, do controle administrativo, ao usar procedimentos

operacionais escritos, sobre condições normais de operação, cuja

probabilidade é de 0,01, NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-6, item 3,

página 20-22.

Os procedimentos da planta indicavam que a válvula de alívio do pressurizador só

seria aberta. em transientes severos, não traziam, porém, como determinação clara, a

verificação da posição da válvula, ou seja, se a mesma tinha se fechado ou não após um

transiente, segundo o The Reports of the p'resident's Commission on The Accident At

Three Mile Island (1979). Considerando, porém, a expressão transientes severos, o

controle administrativo falhou, pois, deveria ter solicitado à operação ou manutenção, uma

verificação da posição da válvula.

Não foi considerada a probabilidade de erro humano sobre condições anormais

de operação, constante na tabela acima citada, devido ao pessoal de operação da planta,

não ter percebido até o momento em questão, o que realmente ocorria, (lembrar que o

vazamento sempre existiu, tudo era de certa maneira uma rotina de ajustes). Igualmente,

é preciso levar em consideração que o problema no desmineralizador já tinha acontecido

pelo menos duas vezes antes, assim, o controle administrativo e a operação deviam estar

olhando a situação, como mais uma manobra de ajuste da planta, não se dando conta,

que eventos anormais estavam ocorrendo.

• Erro humano, quando procedimentos escritos estão disponíveis e podem

ser usados, porém, não são, cuja probabilidade é de 0,05, NUREG/CR

1278 (1983), tabela 20-7, item 5, página 20-23.

A operação não leu os procedimentos, por conseguinte, a expressão transientes

severos, levaria os operadores a uma verificação mais acurada, da verdadeira situação da

válvula do pressurizador.

A probabilidade de 0,001 foi tomada por base, devido a condição da planta

proporcionar um nível de estresse acima do ideal. Ver última observação da página 20-27,

do NUREG/CR-1278 (1983).
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0,98653 x 0,75 x 0,95 x 0,25 =0,17573

Árvore de Eventos A-6

Situação decorridos 10 minutos, considerando os erros humanos da árvore A-S e

outros três níveis de erro humano do pressurizador.

I I Probabilidade de
0,01347 Fai ha Pré.Acidental

I 0,05 x5 =0,25 I
___--lI Probabilidade de Falha Pré-Acidental

I 0,98653 x 0,25 = 0,24663 I
-=--==t::::=:g~'2'=!':;:=~:i;:=2:g~='i[:,:~1_.- - - ~ .,

0,98653 x 0,75 x 0,05 =0,03699 I ~
s
s
U
R
I
Z
A

~C:~~:;i?:~:J~i,:}~~~i~~,~E]__----, g
r- ~ _

____--l 0,98653 x 0,75 x 0,95,x 0,75 x 0,005 = 0,00264 ~ 3

8 Probabilidade de Falha Humana na diagnose.
,50 S d' .ecun ano

0,98653 x 0,75 x 0,95 x 0,75 x 0,995 x 0,50 = 0,26227

Secundário decorridos 10 minUtos •• 1

~ Probabilidade de Fal~a .H~mana na diagnose.
L:J Pnmano

Primário decorridos 10 minutos

Ptotal Falha = 0,01347+0,24663+0,03699+0,17573+0,00264+ 0,26227=0,73773
Ptotal Sucesso= 1 - 0,73773 = 0,26227 = 0,98653xO,75xO,95xO,75xO,995xO,50=0,26227
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• Erro humano, quando ocorre uma má interpretação de uma indicação feita

através de uma lâmpada (luz), cuja probabilidade é de 0,001, NUREG/CR

1278 (1983), tabela 20-11, item 8, página 20-27.

A lâmpada fornecia a posição do solenóide da válvula e não a situação de abertura

ou fechamento da haste.

A probabilidade de 0,001 foi tomada por base devido à condição da planta

proporcionar um nível de estresse acima do ideal. Ver última observação da página 20-27,

do NUREG/CR-1278 (1983).

Todas as probabilidades relativas ao evento do pressurizador, foram multiplicadas

por 5 (ver árvore de eventos A-6), fator da planta, que continuava agindo sobre os

operadores.

Os cálculos realizados na árvore A-4 fornecem uma probabilidade total de falha

(Ptotal Falha) de 0,73773, ou aproximadamente 73,8%.

A falha humana em diagnosticar o segundo evento (primário), decorrido 10

minutos, é total, ou seja, 100%, segundo o NUREG/CR-1278 (1983), a tabela 20-1, item

8, página 20-17.

As árvores de eventos Ac 3, A-4, A-5 e A-6 tomam como base, o tempo decorrido

de 1°minutos, mas a solução da diagnose do evento iniciador (abertura das válvulas EF

V-12A e EF-V-12B), ocorreu aos 8 minutos.

É possível calcular a probabilidade de erro humano (HEP), decorridos 8 minutos

do primeiro evento, quando as válvulas EF-V-12A e EF-V-12B foram abertas, com o

auxílio da figura 30. Encontramos então uma probabilidade de erro humano (HEP) de 0,6

e com esta probabilidade, a probabilidade total de cada árvore é recalculada, sofrendo

uma alteração para mais, conforme tabela 13.

Tabela-13 Probabilidade de falha decorridos 8 minutos

Arvores de Eventos Ptotal Falha com o tempo decorridos de 8 minutos

Árvore A-4* 0,6272 ou 62,7% - 63% (Árvore A-4* recalculada, pág. 155)
--

Árvore A-5* 0,7040 ou 70,40% - 70% (Árvore A-5* recalculada, pág. 156)
----------

Árvore A-6* 0,7902 ou 79,02% - 79% (Árvore A-6* recalculada, pág. 157)

Tomando por base, as árvores de eventos A-5* e A-6* (recalculadas), nas quais as

probabilidades de erro humano (HEP) aplicadas, já tinham sido multiplicadas por 5 (fator
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da planta, ver as árvores A-S e A-6), é possível verificar uma tendência que aponta cada

vez mais, para altas probabilidades de falha humana.

É importante ressaltar mais uma vez, que esta tendência, está muito ligada à

situação da planta antes do evento iniciador, quando o processo operacional da mesma

já se apresentava falho, devido a problemas no projeto, na instalação e na manutenção
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Figura-30 Gráfico da probabilidade de falha humana dentro de um tempo T, após
um sinal de aviso. NUERG/CR-1278, página 12-13.
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Verificando a seqüência de eventos entre os limites temporais de 1 segundo antes

do evento iniciador, até 10 minutos e 48 segundos após o evento iniciador, é possível

comprovar as altas tendências das probabilidades de erro humano, através dos seguintes

pontos:

• Um descontrole total nos parâmetros dos seguintes equipamentos:

pressurizador; geradores de vapor; reator, considerando o sistema de
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refrigeração do mesmo; condensador; tanque de drenagem do

refrigerante, que acabou se rompendo aos 14 minutos e 48 segundos (ver

seqüência de eventos).

Árvore de Eventos A-4*

Situação decorridos 8 minutos, trazendo a probabilidade de erro humano

(HEP) da fase pré-acidental, capítulo 8.

I Primario decorridos 1°minutos. I

Probabilidade de Falha
Humana na diagnose.

Secundário

~
Probabilidade de

0,068 Falha Pré-Acidental
Conservativa

Ptotal Falha =0,068 + 0,5592 =0,6272 I

~
Probabilidade de Falha

.1,00 Humana na diagnose.
Primário

Secundário decorridos 1°minutos

Probabilidade
de Sucesso

[~~~]

Probabilidade
de Sucesso
no Primário

Ptotal Sucesso=
1 - 0,6272 =

Probabilidade de EJ
Sucesso P'é-Addenta' 0,932 I. I

Conservativo Válvulas

Não é necessário colocar a árvore de eventos A-3, pois, a árvore A-4 é o modo

tradicional de representação de uma árvore de eventos e ambas fornecem os mesmos

resultados.
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Árvore de Eventos A-5*

Situação decorridos 8 minutos, trazendo probabilidade de erro humano

(HEP) da fase pré-acidental, capítulo 8 e considerando o erro humano, no cálcul"o da

quantidade de refrigerante que escapava pela válvula.

I Primário decorridos 10 minutos I

I 0,01347 IProbabilidade de
. Falha Pré-Acidental

I 0,05 x 5 = 0,25 1

Probabilidade de Falha Pré·Acidental

I 0.98653 x 0.25 = 0.24663' I

I,9.'69:'1 Probabi~idade de Falha H.u~ana na
" " dlagnose. Secundarlo

C: 9.·,ªi§:~~:~Q~?5~O:60=:P;~1~~ :::]
Ptotal Falha =0,01347 + 0,24663 + 0,4439 =0,7040

r:jõQl Probabili?ade de Fal~a .H~mana
L.::.J na dlagnose. Prlmarlo

Secundário decorridos 10 minutos ,I

ProbabilidadeI
de Sucesso 0,98653

Probabilidade~
de Sucesso~ I Cálculo I

~
Probabilidade

de Sucesso

Plotai Sucesso
1 - 0,7040 =

0,296
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Árvore de Eventos A-6*

Situação decorridos 8 minutos, considerando os erros humanos da árvore A-4 e

outros três níveis de erro humano do pressurizador.

0,98653 x 0,75 x 0,95 x 0,25 = 0,17573

minutos

I 0,05 x 5= 0,25· I

I I Probabilidade de
0,01347 Falha Pré-Acidental

~ Probabilidade de Fal~a .H~mana na diagnose.
L.::.::.J Pnmano

I 0,05 x5 = 0,25 l
'--__---JI Probabilidade de Falha Pré-Acidental

I 0,98653 x 0,25 = 0,24663 I

I 0,01 x 5 = 0,05 I .. ----+
-~=====------, P

0,98653 x 0,75 x 0,05 = 0,03699 I ~
s
s
U
R
I
Z
A

I 0,001 x5 = 0,005 I g
,...:::::::....====::::::.._-------,..:•

----- 0,98653 x 0,75 x 0,95 x 0,75 x 0,005 = 0,00264 ~~

Primário decorridos 1°minutos

Ptotal Falha = 0,01347+0,24663+0,03699+0,17573+0,00264+ 0,31472=0,7902
Plotai Sucesso= 1 - 0,7902 = 0,2098 = O,98653xO,75xO,95xO,75xO,995xO,40=0,20982
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• Urna dificuldade de interação no sistema homem/máquina. Primeiro, a má

interpretação do que realmente indicava a lâmpada relacionada à válvula

do pressurizador; segundo os indicadores luminosos das válvulas EF-V

12A e EF-V-12B, um indicador estava obstruído por uma etiqueta e o

outro pelo corpo de um operador. É possível entender este ponto como

estresse, fora isso, falta de treinamento ou desqualificação, mas em

nenhum momento o NUREG-0600 (1979), faz tal consideração.

• Um desconhecimento de termo hidráulica aplicada aos reatores, devido

ao fato de que todos os parâmetros de pressão, ·temperatura e níveis em

geral, eram devidamente registrados nos painéis da sala de controle. Mais

uma vez é preciso considerar que o estresse e a convivência com os

problemas anteriores ao acidente poderiam ter causado uma situação de

confusão mental, bloqueando a ação dos operadores, devido ao

descontrole do sistema nervoso.

O quadro analisado entre os limites temporais anteriores; mais a análise figura 28,

que aponta uma probabilidade de erro na diagnose de 60%, aos 8 minutos; mais as

probabilidades de erros pré e pós-acidental, reforçam que probabilidades elevadas de

erro humano na planta nuclear TMI-2.

A perda do reator, salvo, que uma condição muito especial acontecesse, era

provavelmente inevitável.

Nenhuma das probabilidades das árvores A-5 ou A-5* e A-6 ou A-6*, foram

multiplicadas por um fator de estresse, NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-16, página 20

32. Se assim fosse feito, o fator multiplicativo seria de 5 (estresse extremamente alto),

que implicaria em probabilidades de erro humano maiores que 1,00 (impossível), o que de

certo modo, confirma o desfecho do acidente.

Exemplo:

Árvore de Eventos A-G ou A-G*

Erro humano, quando procedimentos escritos estão disponíveis e podem ser

usados, porém não o são, cuja probabilidade é de 0,05, NUREG/CR-1278 (1983), tabela

20-7, item 5, página 20-23.

0,05 (HEP) x 5 (fator da planta) = 0,25 x 5 (fator de estresse) = 1,25 > 1,00

(impossível ).
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Além disso, os limites de incerteza para as probabilidades totais das árvores A-5

ou A-5* e A-6 ou A-6*, forneceriam um limite superior maior que 1,00 (impossível),

confirmando também, a iminência da concretização do acidente.

Exemplo:

Árvore de Eventos A-6 ou A-6*

Com base na probabilidade de erro de 0,25 e considerando o NUREG/CR-1278

(1983), tabela 20-20, item 5, página 20-36, que apresenta para a probabilidades de erro

humano estimadas, cujos valores são maiores que 0,001, um fator de erro (EF) igual a 5.

Os seguintes limites de incerteza são então considerados:

Limite de incerteza superior 0,25 x 5 = 1,25 > 1 (impossível)

Limite de incerteza inferior 0,25/ 5 = 0,05

Considerar o fator da planta em todo o acidente é bem coerente, basta verificar

que as probabilidades encontradas nas árvores A-5* (70%) e A-6* (79%), ajustadas para

o tempo decorrido de 8 minutos, estão entre a mediana e o limite superior, para o tempo

em questão, como mostrado na figura 30.

É preciso considerar que durante os primeiros minutos, o estado de estresse

devido ao evento do desmineralizador e dos eventos decorrentes do mesmo, ainda não

havia se implantado, os operadores acreditavam realizar uma manobra normal. Acertos

operacionais na planta eram rotina, a operação não imaginava as falhas que já se

desencadeavam no processo, sendo assim, não há inicialmente justificativa para

considerar um fator de estresse nas probabilidades.

O fator da planta absorve e representa a condição de desgaste constante que se

fazia presente na condição pré-acidental e pode ser considerado o causador em potencial

do acidente. Não há dúvida que no desenrolar dos eventos o nível de estresse aumentou

em muito e considerá-lo, como já dito anteriormente, é comprovar a inevitabilidade do

acidente.

9.3.2.5 Árvore de Eventos A-7

Esta árvore de eventos representa apenas a probabilidade de falha humana

relativa ao evento da válvula do pressurizador (desprezam-se os ventos relativos a fase

pré-acidental), que ficou aberta até 138 minutos após o evento iniciador. Está situação

está dentro da fase pós-acidental mas, mesmo assim, as probabilidades de erro humano
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que envolvem o evento foram multiplicadas por 5, fator da planta, por se considerar que o

fator agia continuada mente sobre o pessoal envolvido, influenciando os mesmos, ao erro ..

Árvore de Eventos A-7

Situação decorridos 20 minutos, desconsiderando o erro humano relativo a

abertura das válvulas (resolvido aos 8 minutos) e o erro relativo ao cálculo.

I 0,01 x 5 = 0,05 I

~I~I 0,05x5=0,25 I
Tab.20-7 I :'-========'_

I 0,95 x 0,25 = 0,2375

I 0,001 x 5 =0,005 I
0,95 x 0,75 x 0,005 = 0,00356

0,95 x 0,75 x 0,995 x 0,50 44= 0,35447

Probabilidade de Falha Humana na
diagnose. Primário

Primário decorridos 20 minutos

Ptotal Falha =0,05+0,2375+0,00356+0,35447=0,64553
Ptotal Sucesso= 1 - 0,64553 = 0,35447 ou

Ptotal Sucesso= 0,95xO,75xO,995xO,50=O,35447
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As falhas humanas anteriores, relativas ao pressurizador, são então unidas à

probabilidade de erro humano em diagnosticar um segundo evento, decorrido 20 minutos,

segundo o NUREG/CR-1278 (1983), tabela 20-1, item 9, página 20-17, cujo valor é 0,5.

Os cálculos realizados na árvore A-7 fornecem uma probabilidade total de falha

(Ptotal Falha) de 0,64553, ou de aproximadamente 65%.

É possível verificar que mesmo já decorridos 20 minutos, a probabilidade de erro

humano continua com uma tendência relativamente alta. Se forem consideradas as várias

falhas humanas intrínsecas aos diversos erros de omissão e comissão cometidos, muito

dos quais não previstos nas tabelas d9 THERP Handbook, a probabilidade total de falha

tenderia a um valor mais alto.

Acompanhando a seqüência de ·eventos pode-se afirmar que após o tempo de 22

minutos e 44 segundos a partir do evento iniciador, perde-se o controle operacional dos

geradores de vapor de maneira definitiva, a presença de bolhas de vapor compromete

definitivamente a operacionalidade das bombas de refrigeração do reator, a concentração

de boro no sistema de refrigeração diminui continuamente, os alarmes de radiação se

fazem presente, etc, tudo isto, ratifica que a alta probabilidade de erro humano está

correta, traduzindo uma desorientação que dominava os operadores, já não se sabia, o

que fazer e como fazer.

É preciso mais uma vez compreender que o pessoal da planta nunca possuiu um

sistema confiável de operação; que eventos como o bloqueio das válvulas do

desmineralizador e o vazamento da válvula do pressurizador eram situações operacionais

controladas no dia-a-dia com baixa e grande freqüência respectivamente; que a princípio

tudo era uma manobra de processo já realizada outras vezes, que o evento iniciador

custou a ser percebido pela operação; que vários alarmes tocavam, aos 3 minutos e 30

segundos,100 alarmes tinham ocorrido na sala de controle da planta, segundo o The

Reports of the President's Commission on The Accident At Three Mile Island (1979).

Sendo assim a perda do controle devido ao estresse e a desorientação era inevitável.

Fator relevante e que precisa ser muito considerado, é que em uma planta nuclear,

a velocidade dos acontecimentos no interior do reator é muito rápida. O desequilibrio nos

parâmetros termodinâmicos que envolvem ° processo de uma planta e o tempo de

recuperação dos mesmos, requer uma diagnose imediata e certa, além de ações rápidas

e bem coordenadas, mesmo considerando o sistema automático do reator, em caso de

acidentes. Isto não aconteceu no reator TMI-2.

155



9.4 Fatores de Recuperação

Tomando por base os operadores (dois) e o supervisor, que estavam na sala de

controle; levando em consideração uma alta dependência entre os operadores; levando

também em consideração, uma média dependência na relação supervisor/operador (pelo

tempo de convivência profissional), é possível então considerar um quadro, onde se

façam presentes os fatores de recuperação.

Uma possibilidade de fator de recuperação seria um dos operadores recuperar a

falha cometida pelo outro, ou seja, como exemplo, um operador não percebe a situação

da válvula do pressurizador e'o outro percebe, conseguindo recuperar o sistema. Neste

caso está sendo considerada uma alta dependência entre os operadores.

Outra possibilidade de· fator de recuperação seria os operadores falharem e o

supervisor conseguir perceber a situação, como a do exemplo anterior, recuperando

assim o sistema. Neste caso está sendo considerada uma média dependência na relação

supervisor/operador.

Considerando o evento do pressurizador, é possível aplicar ao mesmo os fatores

de recuperação, com suas respectivas dependências, às probabilidades de erros

humanos (HEP), relativas às tarefas que envolvem as Tabelas 20-6, 20-7 e 20-11, da

árvore de eventos A-6. Será fácil verificar, que mesmo levando em consideração os

fatores de recuperação, as probabilidades de erro humano (HEP) continuam altas,

caracterizando a inevitável perda do reator.

9.4.1 Tarefas que envolvem a tabela 20-6 do NUREG/CR-1278 (1983).
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Probabilidade de erro humano (HEP) = 0,05

Segundo Operador:

Probabilidade de erro humano (HEP), considerando uma relação de alta

dependência = (1 + 0,05) ! 2 = 0,525 - 0,53

Supervisor:

Probabilidade de erro humano (HEP), considerando uma relação de média

dependência =[1 + (6 x 0,05)] ! 7 =0,186 - 0,19

Probabilidade Total de Falha:

Ptotal Falha = 0;05 x 0,53 x 0,19 =0,005, então,

Ptotal Sucesso =1 - 0,005 =0,995, ou,

Ptotal Sucesso;:: 0,95 + 0,0235 + 0,0215 = 0,995

9.4.2Tarefas que envolvem a tabela 20-7 do NUREG/CR-1278 (1983).

Probabilidade de erro humano (HEP) = 0,25

Segundo Operador:

Probabilidade de erro humano (HEP), considerando uma relação de alta

dependência =(1 + 0,25) / 2 =0,625 - 0,63

Supervisor:

Probabilidade de erro humano (HEP), considerando uma relação de média

dependência =[1 + (6 x 0,25)] ! 7 =0,357 - 0,36
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Probabilidade Total de Falha:

Ptotal Falha = 0,25 x 0,63 x 0,36 = 0,0567, então,

Ptotal Sucesso =1 - 0,0567 =0,9433, ou,

Ptotal Sucesso = 0,95 + 0,0925 + 0,1008 = 0,9433

9.4.3 T;arefas que envolvem a tabela 20-11 do NUREG/CR-1278 (1983).

Segundo Operador:

Probabilidade de erro humano (HEP), considerando uma relação de alta

dependência =(1 + 0,005) / 2 =0,5025 - 0,50

Supervisor:

Probabilidade de erro humano (HEP), considerando uma relação de média

dependência =[1 + (6 x 0,005)] / 7 =0,147 - 0,15

Probabilidade Total de Falha:

Plotai Falha = 0,005 x 0,5 x 0,15 = 0,00038 - 0,0004, então,

Ptotal Sucesso =1 - 0,0004 =0,9996, ou,

Ptotal Sucesso = 0,995 + 0,0025 + 0,0021 = 0,9996

0,0004 Falha
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9.4.4 Árvore de eventos A-6, considerando os fatores de recuperação

calculados anteriormente, com o tempo decorridos de 10 minutos.

0,01347

0,25
0,98653xO,25 = 0,24663

0,005
0,98653xO,75xO,005 = 0,0037

0,0567
0,98653xO,75xO,995xO,0567= 0,04174

00004
O,98653xO,75xO,995xO,9433xO,0004= 0,00028

~~~>:,:~~:~>~l'!3h%~:':.;'F':t':::h:J'~::';::f:~~\~;.,;t..:.';bA,;;,:bW*>:.:,.$LS:;'T:,:.;-~~~rtj.,;;}J!:.;.,W1;;M~:.)~m!tWúlN},;.:",.·,:;.A:~-

0,98653xO,75xO,995xO,9433xO,9996xO,50= 0,:34709

I Secundário decorridos 10 minutos I

Ptotal Falha = 0,01347+0,24663+0,0037+0,04174+0,00028+0,34709 = 0,65291

Ptotal Sucesso = 0,98653xO,75xO,995xO,9433xO,9996xO,50=0,34709, ou,

Ptotal Sucesso = 1- 0,65291 = 0,34709
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9.4.5 Árvore de eventos A-6*, considerando os fatores de recuperação

calculados anteriormente, com o tempo decorridos de 8 minutos.

0,01347

0,25
0,98653xO,25 = 0,24663

0,005
0,98653xO,75xO,005 = 0,0037

0,0567
0,98653xO,75xO,995xO,0567= 0,04174

0,0004
0,98653xO,75xO,995xO,9433xO,0004= 0,00028

"o"~ - '>:-.~_.,,:~>/;~~%/::t:~'.::{'::';~'f,:::IWJhh:rt'ff~M;xwJv/<n:-}'±:~M%n1%ffi:-d@:tt\?,?;,~:h;/~:;:",::;"T(>.':§fh::::::'7i'th-:;h,AA\n;~<::r~~-:-l>:·;A~:j~;-

0,98653xO,75xO,995xO,9433xO,9996xO,60= 0,41651

ISecundário decorridos 10 minutos I

Ptotal Falha = 0,01347+0,24663+0,0037+0,04174+0,00028+0,41651 = 0,72233

Ptotal Sucesso = 0,98653x0,75xO,995xO,9433xO,9996x0,40=0,27767, ou,

Ptotal Sucesso = 1- 0,72233= 0,27767
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Em relação à falha humana das válvulas EF-V-12A e EF-V-12B terem sido

esquecidas na posição fechada, os cálculos efetuados no capítulo 8, desta tese, já

levaram em consideração as relações de dependência, abrangendo assim os fatores de

recuperação. É possível agregar aos cálculos a média dependência em relação ao

supervisor de turno, porém este fator em relação à probabilidade total de erro humano,

não causa grandes variações, como já demonstraram os cálculos anteriores.

É importante considerar que devido ao estado da planta, qualquer reunião

operacional entre supervisores e operadores tería provavelmente como tema principal, um

debate sobre a situação de acertos diários, que se faziam sempre necessários.

Considerando este cenário, pode-se concluir que todos conviviam e incorporavam os

problemas da planta, estabelecendo uma certa cumplicidade entre os profissionais que

trabalhavam na mesma. Esta situação fazia com que os fatores de recuperação não

fossem preponderantes, pois como o envolvimento era geral, o princípio, "quem olha de

fora enxerga melhor", não existia, pois todos estavam dentro do problema.

Os tradicionais ajustes finos operacionais, que sofre qualquer processo em

condições normal de operi3ção, visando à melhoria de sua qualidade, não acontecia no

TMI-2. Os ajustes realizados na planta em questão eram corretivos e necessários,

mantendo a unidade TMI-2, no seu mínimo padrão de operação, com relativa segurança.
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Capitulo 10

Conclusões e Recomendações

10.1 Conclusões

10.1.1 Considerando a planta TMI-2

Este trabalho permitiu concluir que o estudo e a Análise da Confiabilidade Humana

são afetados por diversos fatores, sendo que os mais importantes são:

10.1.1.1 Na fase Pré-acidental

• A qualidade do projeto e da instalação dos equipamentos relativos às

plantas.

• A qualidade do projeto ergonômico, ou seja, do projeto da interface

homem/máquina.

• A qualidade da conservação da planta por parte da engenharia de

manutenção.

• A qualidade administrativa da planta. no que diz respeito à administração

técnica, à administração operacional e à administração de recursos

humanos.

No acidente TMI-2, os fatores acima exerceram uma grande influência no

desfecho do acidente (ver fatores e árvores de evento, capítulos 8 e 9, desta tese),

provando que a falha humana pode ser induzida e reforçada, pelo modo com que a planta

opera em seus diversos segmentos (técnicos, operacionais e de relações humanas).

O relatório WASH-1400 (1975) considerava os fatores acima e, quando se utilizou

dos banco de dados de situações de extremo risco e estresse, não exagerou, já antevia a

condição pela qual a planta de TMI-2 iria passar.

A fase pré-acidental influenciou significativamente o desfecho do acidente,

validando assim a utilização de uma metodologia intermediária entre a metodologia

ATHEANA na sua parte qualitativa e a metodologia THERP na sua parte quantitativa, que

é um dos pontos importantes nesta tese.

Pode-se concluir que é relevante empregar esta metodologia intermediária, na

análise de confiabilidade humana de uma planta.
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10.1.1.2 Na fase Pós-acidental

• A qualidade do treinamento e dos procedimentos, permitindo que o pessoal

da planta realize um diagnóstico, certo e rápido, sobre quais eventos estão

ocorrendo. Assim, ações seguras serão tomadas.

No acidente de TMI-2, o NUREG-0600 (1979) não aponta problemas no treinamento e

nos procedimentos, considerando o pessoal da planta, profissionais experien.tes e

treinados. Mesmo assim, a análise da seqüência de eventos mostra uma situação de

confusão e descontrole.

• A qualidade emocional dos profissionais da planta. A avaliação psicológica

da equipe é um fator de destaque, e os resultados apresentados por" esta

mostram os pontos que, emocionalmente, comprometem a estrutura do

pessoal da planta.

No acidente de TMI-2, se o treinamento e os procedimentos apresentavam boa qualidade,

é possível então considerar que o descontrole emocional tomou conta da operação,

talvez, como já foi dito, pelo desgaste da situação pré-acidental.

• A qualidade do projeto da interface homem/máquina, evitando possíveis

controvérsias na visualização dos painéis e de seus indicadores, bem como

na interpretação dos sinais apresentados, sejam eles sonoros, luminosos,

etc.

No acidente TMI-2, a má visualização dos sinais luminosos impediu a verificação da

situação das válvulas EF-V-12A e EF-V-128, por ocultação dos mesmos. Levou também

a operação a uma interpretação errada sobre a situação das válvulas do pressurizador.

• A qualidade do conhecimento sobre termo hidráulica, que apesar do

NUREG-0600 (1979) nada citar a respeito, é fundamental, como auxílio a

um diagnóstico correto dos eventos.

No acidente TMI-2, a interpretação das ocorrências deixou a desejar, não só pela

situação pré-acidental e pelo estresse inerente à mesma, mas também, pelo pouco

embasamento em termo-hidráulica. Se assim não fosse, muitos eventos teriam sido

percebidos, analisados e rapidamente corrigidos.

É importante também lembrar que a fase pós-acidental é afetada pela fase pré

acidental. Pode-se então concluir que incorporar as probabilidades de erro humano da
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fase pré-acidental às probabilidades de erro humano da fase pós-acidental é importante,

para se ter uma visão real da análise da confiabilidade humana da planta. Esta proposta é

desenvolvida e realizada nesta tese, com o auxilio da intermediação ent,e a metodologia

ATHEANA e THERP.

10.1.2 Considerando uma planta qualquer

O analista de confiabilidade humana, ao analisar qualquer planta, precisa verificar

a situação de operação normal da planta, pesquisando todos os pontos colocados no

capítulo 8 deste trabalho, que focaliza a situação pré-acidental.

É importante, ao simular e estudar as possíveis situações de acidentes, levar em

consideração todos os pontos abordados na fase pré-acidental, considerando os fatores:

ergonômicos, psicológicos, gestão de recursos humanos (critérios de admissão, grau de

profissionalização, etc.), estrutura dos procedimentos, base de conhecimentos (físicos,

químicos, matemáticos, etc.).

Assim sendo, as probabilidades apresentadas no' estudo de análise da

cC!nfiabilidade humana não são números frios, pois os mesmos precisam de uma

cuidadosa análise e interpretação.

Os erros humanos são em geral uma conseqüência do meio e da situação gerada

pelo próprio meio, que age sobre o homem; além disso, é fundamental também

considerar a condição interna do elemento humano, que abrange os meios extra-planta,

como: a família, a sociedade, a conjuntura econômica e os desequilíbrios emocionais que

todo o ser humano carrega consigo.

O analista da confiabilidade humana precisa ser mais que um técnico, pois

necessita compreender em seu trabalho o cenário da planta (levando em consideração as

situações pré-acidental e pós-acidental), o ambiente e o espírito que domina a mesma, a

gestão exercida sobre o pessoal da planta e o mais difícil, os conflitos inerentes ao

homem como um todo.

10.2 Recomendações

A confiabilidade humana precisa compreender o homem como um fator presente

em toda a operacionalidade de uma planta, por mais automática e complexa que seja a

mesma.
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A humanidade é a criatura do Criador. mas é a criadora da tecnologia que, por

conseqüência, está submetida ao homem. Analisar a falha técnica sem analisar homem é

olhar o universo e não admitir uma força soberana.

O analista da confiabilidade humana tem de possuir, como necessidade

profissional, os conhecimentos técnicos, ergonômicos, psicológicos, antropológicos, para

que seja possível uma visão holística dos fatos.

A Engenharia de Confiabilidade Humana está muito além do conhecimento da fase

mecanicista, pois ela está no campo da intuição, que é a fase holística, ou seja, o analista

não vê o evento, enxerga sim, através dele.

No desenvolvimento do estudo, a percepção vai aumentando e conclusões podem

ser tiradas. Como exemplo, é recomendada a inclusão dos fatores oa condição da planta,

que podem alterar as probabilidades de erro humano da fase pré-acidental, que por sua

vez são incorporadas às probabilidades de erro humano da fase pós-acidental.

A metodologia intermediária entre a metodologia ATHEANA e a metodologia

THERP, desenvolvida neste trabalho, deve. ser usada.

A metodologia ATHEANA trata de maneira adequada à situação qualitativa e é de

grande ajuda em várias análises, como exemplo, na classificação dos níveis relativos aos

fatores da condição da planta. A metodologia THERP apresenta através das tabelas de

probabilidades de erro humano (utilizadas até hoje), uma sustentação quantitativa

plenamente válida.

A junção da ATHEANA e do THERP em urna metodologia intermediária fornece ao

analista um visão ampla da planta, permitindo uma antecipação aos possíveis eventos

que podem ocorrer, causando incidentes ou acidentes.

Na análise em geral, fica claro que as condições da planta, que vão do projeto

à manutenção, da instalação ao processo produtivo, são determinantes para o bom

desempenho do comportamento humano, assim corno no projeto ergonômico que atenda

satisfatoriamente a interface homem/máquina.

A figura 31 representa de modo objetivo, a visão que o analista de confiabilidade

humana precisa ter ao analisar urna planta.

É recomendado que todos os pontos mostrados na figura sejam objetos de estudo

e também sejam incorporados à análise da confiabilidade humana de uma planta.
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Humanos
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Psicologia
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Situações de
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Melhorias nos Sistemas
de Segurança antes de
Situações de Acidentes

Situações de Acidentes
com baixas

probabilidades de Erro
Humano

Figura-31 Modelo da análise da confiabilidade humana utilizando uma metodologia

intermediária entre a ATHEANA e o THERP

Finalizando, é factível colocar que a maior dificuldade que a confiabilidade humana

apresenta ao analista está na capacidade de interpretação que o mesmo precisa ter no

exame dos eventos e das causas que precipitaram a ocorrência dos eventos. Se isto não

for feito, os dados obtidos serão meros números, que não cumprirão os objetivos de

melhoria dos projetos, das instalações, dos processos e da interface homem/máquina. A

utilização da metodologia empregada nesta tese permite um entendimento claro dos

eventos e suas causas.

Há um outro aspecto importante: as probabilidades de erro humano envolvidas

em uma análise, apresentam valores altos e os mesmos são aceitos como inerentes à

natureza humana. Neste caso, o analista pouco experiente tenderá a se preocupar

principalmente, com a gestão dos recursos humanos, no que diz respeito à qualidade do

processo de admissão, à qualidade do treinamento e à qualificação do pessoal atuante na

planta. Esta visão é importante, porém outros fatores precisam ser vistos, como: o projeto
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da planta, a qualidade dos equipamentos adquiridos, os procedimentos de manutenção, a

operacionalidade do processo,os manuais de procedimentos fornecidos pelos fabricantes,

etc.

Este trabalho desenvolve seu objetivo, mostrando que a situação de uma planta

pode ser afetada por erros inerentes à natureza humana; todavia, o desempenho

operacional da planta, em seus diversos aspectos, pode induzir o homem a condições

forçadas de erro, introduzindo mecanismos operacionais impróprios, que passam a fazer

parte do dia-a-dia. O perfeito entendimento desta questão motiva o estudioso a mergulhar

cada vez mais no estudo da confiabilidade humana e a utilizar como ferramenta a

metodologia intermediária entre as metodologias ATHEANA e THERP desenvolvida neste

trabalho, para compor os quadros probabilísticos d~ falha.
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