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A Inspeção Baseada em Risco (RBI) surge como uma oportunidade de a 

industria dar um tratamento específico à integridade dos equipamentos, às falhas e ao risco 

inerente a cada equipamento na definição dos programas de inspeção. 

 

Os programas de inspeção baseada em risco vêm substituindo os tradicionais 

conduzidos por práticas prescritivas, tanto na indústria petroquímica como na nuclear. 

 

O objetivo desta tese é mostrar como a indústria nuclear vem vencendo as 

dificuldades relativas à implementação de programas baseados na informação do risco, 

uma vez que o projeto e regulamentação de segurança adotados por essa indústria têm 

sido, tradicionalmente , baseados em critérios e exigências determinísticos e prescritivos. 

Durante seu desenvolvimento, o estudo mostrou como a ausência de uma regulamentação 

rígida favorece a difusão da metodologia da RBI adotada pela indústria petroquímica, 

principalmente nas indústrias norte-americanas, as quais não enfrentam as dificuldades de 

difusão encontradas entre as européias, uma vez que na Europa é notória a complexidade 

da inter-relação entre os documentos os quais muitas vezes pertencem a países com 

diferentes processos regulatórios.  
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Risk-based Inspection (RBI) has arisen as an opportunity for the industry to give 

a specific treatment to itens as equipments integrity, failures consequences and the level of 

risk of each piece of equipment in the inspection programs definitions. 

 

Risk-based inspection programs are replacing the traditional ones based on 

prescriptive requirements, for both the oil and nuclear industries. 

 

The aim of this thesis is to demonstrate how the nuclear industry has gotten over 

several difficulties in implementing risk-based programs considering that its safety design 

and regulations have traditionally been based on deterministic and prescriptive criteria and 

requirements. During the development of the work, the study has shown how the absence 

of a rigid regulation favored the dissemination of RBI diffusion in the oil industry, mainly 

in the USA, where such industries do not face those difficulties found by the European 

plants, as long as it is well known that in Europe there are complex interrelations among 

documents from different countries with diversity of regulation procedures.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o objetivo de fazer uma avaliação crítica da aplicação da 

inspeção baseada em risco e de suas metodologias para a utilização em inspeções em 

serviço nas instalações químicas e nucleares. 

 

A Inspeção Baseada em Risco, (Risk Based Inspection – RBI) surge a partir do 

desdobramento do Risk Analysis Task Force, criado pela American Society of Mechanical 

Engineers - ASME em 1985. A força tarefa tinha como objetivo o uso de métodos 

baseados nas informações referentes ao risco para formulação de políticas, códigos e 

normas. O programa de pesquisa foi iniciado para determinar como métodos baseados em 

risco poderiam ser utilizados para estabelecer diretrizes e requisitos para programas de 

inspeção de sistemas ou componentes.  

 

Em função das falhas estruturais catastróficas ocorridas na época em que se 

estabeleceu a força tarefa, os estudos foram direcionados para a utilização das informações 

de risco na elaboração de programas de inspeção para equipamentos pressurizados e falhas 

estruturais. 

 

Diante disto, a RBI surge voltada principalmente para a integridade estrutural de 

sistemas e componentes ou elementos e não para  requisitos operacionais. Em instalações 

industriais o risco é dominado por falha operacional dos componentes ativos, assim a 

inspeção dos componentes estruturais é realizada para assegurar que o risco associado com 

a falha destes componentes será mantido menor que o risco associado com as falhas dos 

componentes operacionais. 

 

A RBI vem tendo gradual aceitação como uma boa prática para a 

implementação de programas de inspeção e manutenção de sistemas como vasos e 

tubulações pressurizadas, uma vez que se coloca como uma ferramenta importante para os 
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Programas de Gerenciamento de Segurança e Manutenção da Integridade Mecânica para 

aquelas industrias que desejam estender a vida útil destes sistemas com eficiência de 

segurança e de custos.  

 

De acordo com REYNOLDS (2000), das 170 maiores perdas na industria 

mundial entre 1962 e 1992, aproximadamente 42% foram causadas por falha mecânica de 

equipamentos sendo que 80 % destas falhas ocorreram em equipamentos pressurizados, 

como por exemplo, tubulações, vasos, colunas, reatores, tanques, bombas e trocadores e 

20% em outros equipamentos ou não foi possível identificar o equipamento (figuras 1 e 2).  

 

 

Figura 1: Distribuição por causa de falha das 170 maiores perdas na indústria 

mundial ocorridas entre 1962 a 1992  
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Figura 2: Distribuição das falhas em equipamentos 

 

A freqüência e custo das 170 maiores perdas na industria mundial entre 1962 e 

1992 cresceram significativamente neste período. Este crescimento valida a necessidade 

de investimentos contínuos para revisar e atualizar os programas de manutenção e 

inspeção relativos a plantas nucleares e outras industrias de alta tecnologia com o objetivo 

de reduzir custos e aumentar os níveis de segurança. 
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Figura 3: Evolução da freqüência e do custo das perdas no período de 1962 a 

1991 

 

Para muitas plantas, os programas de inspeção são baseados em recomendações 

do fabricante ou decisão da equipe de projeto entre outros métodos pouco consistentes. As 

metodologias propostas (disponíveis, em curso) para o RBI, propõem procedimentos para 

decidir quanto e quando a inspeção deve ocorrer em um componente passivo com o 

objetivo de manter os níveis de risco dentro de padrões previamente estabelecidos e como 

já anteriormente referido, reduzir os custos associados com as falhas destes componentes. 

Estes procedimentos foram propostos pelo relatório da ASME e mais tarde deram origem 

à norma API 581, (API, 2001) que propõe uma metodologia para a aplicação do RBI à 

indústria química. 

 

A regulamentação do projeto e operação de usinas nucleares é baseada em 

critérios determinísticos que são fundamentados na filosofia de defesa em profundidade. 

Esta abordagem envolve a seleção de uma determinada seqüência de acidentes e a 

avaliação das conseqüências específicas, sem avaliar a probabilidade de ocorrência.  
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A filosofia de defesa em profundidade é também proeminente quando usamos 

critérios de risco ou os resultados da APS somados ao  processo de tomada de decisão 

regulatório, tanto nas metodologias baseadas no risco como naquelas que utilizam a 

informação do risco. 

 

Embora a idéia do risco como um parâmetro de otimização para a inspeção em 

serviço tenha sido bem aceita, o primeiro resultado tangível aparece somente no final dos 

anos 80 com o surgimento nos EUA do conceito de Inspeção em Serviço Baseada em 

Risco resultando no primeiro documento publicado no início dos anos 90, ASME (1991). 

Nos anos seguintes, a NRC deu início ao processo de verificação e validação da 

metodologia proposta.  

 

A Nuclear Regulatory Commission (NRC) não endossa as metodologias 

baseadas no risco porque essas geram um processo de decisão baseado somente nos 

resultados numéricos. Porém a NRC não invalida o uso de cálculos probabilísticos e 

incentiva o desenvolvimento de metodologias que utilizam a informação do risco. Nestas 

metodologias, os critérios de aceitabilidade de riscos são considerados junto com os 

critérios determinísticos em consonância com o princípio de defesa em profundidade. A 

utilização de critérios de risco junto com critérios determinísticos, metodologias que 

utilizam a informação do risco, representa uma evolução no processo regulatório 

tradicional (singularmente determinístico).  

 

Paralelamente, na Europa, a inspeção em serviço com informação do risco tem 

sido considerada área de prioridade. No período de 1996 a 2000, foi estabelecido, pela 

Comissão Européia, através do Nuclear Regulators Working Group (NRWG), 

EUROPEAN COMMISSION (2001), um programa que tinha com o principal objetivo 

harmonizar a filosofia e os princípios governamentais para que se desenvolvessem  e 

complementassem metodologias para inspeção e teste em serviço com informação do risco 

mantendo as margens de segurança necessárias contra falhas e vazamentos, e 

considerando as doses de exposição do público. 
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Órgãos regulatórios de diversos países possuíam representantes no grupo de 

trabalho , citando-se entidades como AVN (Bélgica), HSK (Suíça) BFS (Alemanha), CSN 

(Espanha), SKI (Suécia), STUK (Finlândia) e SONS (Republica Tcheca).  

 

Além das recomendações gerais, os documentos gerados expressam a posição 

regulatória do grupo de trabalho quanto a não utilizar as metodologias com informação do 

risco para somente minimizar os custos de inspeção, mas que deve ser assegurado que as 

margens de segurança estejam adequadas e que os mecanismos de degradação dos 

componentes mecânicos não levem a falhas estruturais. 

 

De forma similar à API 581, API (2001), começam a surgir diretrizes para 

utilização da informação do risco na área nuclear como, por exemplo, a metodologia 

ASME-WOG, ASME (1998), a metodologia do EPRI, GOSSELIN (1996), e a 

metodologia SKIS, BRICKSTAD (1999). 

 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

No capítulo 2 será apresentado o estado da arte da metodologia de utilização da 

informação do risco nos EUA e na Europa mostrando evolução dos processos regulatórios 

de diversos países para incorporar a informação do risco nos processo de tomada de 

decisão. 

 

O capítulo 3 do estudo mostra como as metodologias de utilização da 

informação do risco são incorporadas na definição dos programas de inspeção em serviço. 

No capítulo 4 é mostrada a aplicação e validação das políticas de RI-ISI através da 

apresentação de quatro metodologias. São apresentados resultados de estudo piloto para 

cada uma delas o que permite validar tanto as metodologias qualitativas quanto as 

quantitativas. 
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O capítulo 5 apresenta o processo de difusão e aceitação das metodologias que 

utilizam informação do risco no mundo. Neste capítulo é possível avaliar as diferenças na 

difusão das metodologias na área nuclear e na área petroquímica.É possível também 

comparar a influência da regulamentação para difusão e desenvolvimento das 

metodologias  nos EUA e na Europa. 

 

Finalmente, no capítulo 6 são apresentadas as considerações finais e as 

sugestões para continuidade da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

A METODOLOGIA DE UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO RISCO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A política da NRC para implementação da regulamentação das metodologias de 

utilização da informação do risco começa a ser divulgada em 1995 com os esforços para 

incorporar métodos de avaliação probabilística de segurança (APS) nas atividades 

regulatória na área nuclear. A política diz: 

 

“O uso da técnica de APS deve ser incentivado em todas os aspectos 

regulatórios proporcionalmente ao suporte do estado da arte dos métodos e dados, além de 

complementar a abordagem determinística e dar suporte à tradicional filosofia de defesa 

em profundidade da NRC”. 

 

Para a NRC, a avaliação probabilística de segurança e analises associadas (por 

exemplo, estudos de sensibilidade, análise das incertezas e medidas das importâncias) 

devem ser usadas nas atividades regulatórias, onde aplicáveis, e dentro dos limites do 

estado da arte, para reduzir o conservadorismo desnecessário associado com os requisitos 

e guias regulatórios, compromissos de licença e práticas pessoais ou dos grupos de 

trabalho.  

 

Neste contexto, onde apropriado, a APS deve ser utilizada para dar suporte à 

proposta de requisitos regulatórios adicionais de acordo com o 10 CFR 50.109 (Backfit 

Rule), USNRC (1998), sendo então necessário o desenvolvimento e a utilização de 

procedimentos apropriados para incluir a APS no processo de mudanças dos requisitos 

regulatórios, garantindo, assim, que os objetivos desta política frente  às regras e 

regulamentos existentes serão conformes, a não ser que estas regras sejam revisadas. 
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Outro aspecto relevante é que as avaliações de APS, em suporte a decisões 

regulatórias, devem ser tão realistas quanto possível e sustentadas por dados apropriados 

que devem estar disponíveis para revisões. 

 

Como resultado, a Comissão esperava que a implementação desta política 

melhorasse o processo regulatório em três caminhos: 

 

• Pela incorporação da APS nas decisões regulatórias; 

• Conservando os recursos financeiros da agência e 

• Reduzindo sobrecargas e esforços desnecessários no licenciamento. 

 

Em 1998 a agência define formalmente a regulamentação da metodologia de 

utilização da informação do risco como uma metodologia para tomada de decisão nos 

processos regulatórios que utiliza critérios de risco bem como considerações que 

focalizam a atenção da regulamentação e do licenciamento no projeto e em resultados 

operacionais que mantenham proporção com sua importância para a saúde e segurança. A 

agência aponta, ainda, a utilização da informação do risco como uma metodologia que 

intensifica a metodologia tradicional  nos seguintes aspectos:  

 

• Explícita, considerando a ampliação do alcance, as metas de segurança; 

• Prioriza as metas de segurança nas bases de importância do risco, experiência 

operacional e /ou julgamento (ou critério) de engenharia; 

• Considera a ampliação do alcance e rebate medidas contra as metas de segurança; 

• Explicita, identifica e quantifica incertezas nas análises; e testa a sensibilidade dos 

resultados para justificar premissas. 

 

Além dos aspectos citados acima, a metodologia regulatória de utilização da 

informação do risco pode ser utilizada para identificar conservadorismo deficiente e 

gerar base para requisitos adicionais ou novas ações regulatórias. 



 

 10

Em março de 1999, a NRC recebe do General Accounting Office através do 

documento “Nuclear Regulation-Strategy Needed to regulate Safety Using Information on 

Risk” a recomendação de incluir, porém não se limitar, em seus objetivos, planos e 

atividades, datas para estabelecer a regulamentação da metodologia de utilização da 

informação do risco. 

 

Dando continuidade a este processo em janeiro de 2000, foi elaborada uma 

estratégia para a regulamentação desta nova metodologia, entregue à comissão, dois meses 

depois como uma versão preliminar do plano de implementação da regulamentação da 

metodologia, denominado Risk informed Regulation Implementation Plan – RIRIP. Após 

algumas revisões em outubro de 2000 saí a primeira versão considerada completa. 

 

Em janeiro de 2001, a NRC solicita que seja indicada com clareza a prioridade 

das atividades, além de fornecidos mais detalhes nos planos de comunicação, identificação 

de recursos e ferramentas necessárias. É solicitado também que seja mostrado como as 

metodologias regulatórias baseadas em desempenho irão ser integradas no processo de 

regulamentação com a metodologia baseada na informação do risco.  

 

A tendência em direção à regulamentação da metodologia baseada na 

informação do risco tem certamente aguçado a atenção em segurança da agência 

antecipando a redução das responsabilidades regulatórias desnecessárias e um processo 

regulatório efetivamente eficiente. Anteriormente a 1995, a NRC já vinha considerando 

critérios de risco em seus processos regulatórios. Dentre estas iniciativas (todas de caráter 

obrigatório) estão a Regra Station Blackout, a Regra ATWS e a Regra da Manutenção, 

GAERTNER (2001). Em sua totalidade, essas modificações regulatórias que têm se 

justificado com os ganhos da realização das APS. 

 

Um benefício colateral é a oportunidade de atualizar as bases técnicas do 

processo regulatório de modo a refletir avanços no conhecimento, métodos e décadas de 

experiência operacional. Em linha com os objetivos da NRC sobre o aumento da confiança 

do público, a agência está considerando a da regulamentação da metodologia de 
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 utilização da Informação do Risco, uma forma de dar ao público e à indústria 

nuclearinformações claras e precisas além de um expressivo papel neste processo. 

 

Na Espanha , segundo, EUROPEAN COMMISSION (2001) o desenvolvimento 

de metodologias para utilização da informação do risco ocorreu paralelamente ao dos 

EUA. Durante o ano de 1998, a Spanih Utilities (UNESA) e a CSN decidiram recomendar 

a utilização de APS para definir modificações nos requerimentos de licenciamento 

(programas de inspeção em serviço, programas de teste em serviço, etc). Em função deste 

acordo, as diretrizes foram publicadas em outubro de 1998. Este documento descreve o 

processo geral para a utilização de APS, incluindo seus requisitos mínimos (escopo, nível 

de detalhe, manutenção e reavaliações periódicas). 

 

O principal ganho deste esforço entre a industria e o corpo regulatório em obter 

uma posição comum a respeito da utilização de APS é a simplificação do processo de 

licenciamento a partir da utilização da informação do risco. Entretanto como as diretrizes 

estão formuladas em um documento geral, surgiu a necessidade de se estabelecer projetos 

específicos. Um destes projetos foi o desenvolvimento de diretrizes para definição e 

avaliação do programa de inspeção em serviço com informação do risco para tubulações.  

 

Estas diretrizes foram desenvolvidas para aplicação, em caráter voluntário, das 

metodologias norte-americanas de utilização do risco,  qualitativas e quantitativas, para as 

usinas espanholas. 

 

Tanto a Bélgica quanto a Holanda são membros do grupo de trabalho do 

NRWG apesar de não haver regulamentação de usinas nucleares em ambos os paises que 

indiquem a adoção de metodologias de  inspeção em serviço com informação do risco. 

 

Na França, a metodologia Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité  - 

OMF tem sido desenvolvida para aplicar critérios de utilização da informação do risco 

para otimização da manutenção de plantas incluindo a inspeção em serviço. 
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 A metodologia com o estudo piloto associado (aplicação no sistema auxiliar de 

alimentação de água de um reator PWR) está sendo submetida para comentários/ 

aprovação das autoridades francesas de segurança. 

 

Na Suécia a regulamentação define critérios de projeto, fabricação, inspeção e 

teste e reparo de componentes pressurizados. Esta regulamentação reflete uma combinação 

de parte do documento 10 CRF 10 50.55a e o código ASME. Uma recente atualização da 

regulamentação trata a utilização da inspeção em serviço com informação do risco através 

de abordagens qualitativas e quantitativas.  

 

Embora, hoje, a abordagem corrente da  inspeção em serviço com informação 

do risco seja largamente qualitativa, existe uma forte tendência em adotar metodologias 

quantitativas, o que é reforçado pelo sucesso da aplicação piloto Oskarshamn Unit 1, 

BRICKSTAD (1999). 

 

Na Finlândia, os conceitos que sustentam a APS - TR, que é uma metodologia 

onde se simulam em tempo real os efeitos da modificação proposta no risco, são aplicados 

em muitas áreas da tomada de decisão regulatória. A Finlândia espera racionalizar a 

inspeção em serviço pela combinação de metodologias determinísticas e probabilísticas 

sob a iniciativa do órgão regulatório. 

 

Para a indústria do Reino Unido as propostas para adoção das metodologias que 

utilizam informação do risco no gerenciamento de usinas nucleares representam uma 

evolução das práticas existentes. 

 

O modelo de APS – TR foi desenvolvido com base no relatório de segurança 

pré - operacional (POSR). Ambos os modelos, APS - TR e PORS, têm sido usados para 

dar suporte às modificações propostas utilizando critérios de informação do risco para 

atender o princípio ALARP. Conseqüentemente, qualquer proposta de adotar um 

gerenciamento com informação do risco ou em particular inspeção em serviço baseada em 
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 risco, será construída em fundamentações sólidas já disponíveis para gerar métodos 

coerentes  de otimização e gerenciamento  de riscos e benefícios. 

 

Apesar da Alemanha ter diretrizes para revisão periódica de segurança (RPS) de 

usinas nucleares em operação, não há relatos de aplicação de inspeção em serviço com 

informação do risco.  

 

Nas diretrizes alemãs em alguns aspectos o processo de tomada de decisão 

determinístico tem por suporte critérios gerados pelas APS. 

 

Na Suíça, as atividades de inspeção em serviço com informação do risco vêm 

progredindo desde 1997. O órgão regulatório da Suíça, Swiss Federal Nuclear Safety 

Inspectorate (HSK) tem incentivado grupos de trabalho com o objetivo de adquirir 

entendimento da metodologia WOG. O HSK tem a expectativa de produzir diretrizes para 

a aplicação de uma metodologia quantitativa de inspeção em serviço com informação do 

risco dentro de dois anos. 

 

A alta freqüência de Inspeção em Serviço dos códigos russos (primeira inspeção 

após 20000 horas, ou 2,3 anos de operação e inspeções subseqüentes em intervalos 

sucessivos de aproximadamente três anos e meio) comparadas com os 10 anos da Seção 

XI do código ASME é um fator a favor da implementação de metodologias de inspeção 

em serviço com informação do risco. 

 

Existem estudos sobre a exeqüibilidade de inspeção em serviço com informação 

do risco na Ucrânia, que é o maior operador de reatores VVER, tipo de reator utilizado nos 

países membros da antiga União Soviética e paises do bloco Leste. A República Tcheca 

participa como observadora do grupo de trabalho NRWG. (com Hungria, Eslováquia e 

Eslovênia). Em função dos requisitos regulatórios para inspeção em serviço da República 

Tcheca, acredita-se ser muito complicado introduzir uma metodologia de inspeção em 

serviço com informação do risco, ainda assim o seu interesse na inspeção em serviço com 
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informação do risco permanece. Uma prova disso é que a operadora NRI REZ é um 

participante ativo no ENIQ TG4, EUROPEAN COMMISSION (2001). 

 

2.2 A UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO RISCO NOS PROCESSOS DE 

TOMADA DE DECISÃO  

 

Na implementação de um processo de tomada de decisão utilizando as 

informações do risco, as modificações propostas devem atender a um conjunto de 

princípios chaves. Estes princípios devem ser não só considerados no processo de tomada 

de decisão, como relacionados  conforme apresentado na Figura 4.  

 

 

Figura 4: Processo de Tomada de Decisão Integrado 

 

A metodologia de avaliação proposta bem como as diretrizes de aceitabilidade 

devem seguir estes princípios cuja implementação observará as seguintes premissas. 

 

• Todos os impactos relacionados com a segurança advindos da modificação 

proposta são avaliados de forma integrada como parte da metodologia de 

gerenciamento do risco global onde se utiliza a análise de riscos para melhorar as 

decisões operacionais e de engenharia, identificando as oportunidades de reduzir o 
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risco. Para os casos onde há aumento do risco, deve-se realizar uma análise de 

custo-benefício confrontando o risco com os benefícios. A metodologia utilizada 

para identificar modificações nos requisitos de licença deve ser utilizada para 

identificar onde os requisitos devem ser aumentados bem como onde podem ser 

reduzidos. 

 

• O escopo e qualidade das análises de engenharia (incluindo as análises tradicionais 

e probabilísticas) que justificam a modificação proposta devem ser apropriados à 

natureza e ao escopo da modificação, o escopo e qualidade das análises de 

engenharia devem ser baseado no como construído, como operado e como é 

mantida a planta, além de refletir sua experiência operacional. 

 

• A análise probabilística de segurança que sustenta os objetivos de licenciamento 

deve ser avaliada pelo controle de qualidade como uma certificação independente. 

 

• A análise deve apresentar considerações sobre as incertezas e interpretação dos 

resultados, incluindo a utilização de programas de monitoramento, retro-

alimentação e ações corretivas para localizar incertezas significativas. 

 

• O uso da freqüência de dano ao núcleo e freqüência de grande vazamento como 

bases para os critérios de aceitabilidade da análise probabilística de segurança. 

 

• O aumento das estimativas da freqüência de danos ao núcleo resultantes da 

modificação proposta para as bases de licenciamento será limitada a pequenos 

incrementos.  

 

• A aceitabilidade da modificação proposta deve ser avaliada pelo órgão licenciador 

de modo que assegure que todos os princípios sejam atendidos. 
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• Dados, métodos e critérios de avaliação  usados para sustentar a tomada de decisão 

regulatória devem ser documentados e disponíveis para revisão. 

 

2.2.1. Bases do Processo de Tomada de Decisão para o Licenciamento 

 

O processo de tomada de decisão para o licenciamento é descrito como 

constituído de quatro elementos cuja visão global é ilustrada pela Figura 5. A ordem na 

qual cada elemento é atendido pode variar ou mesmo alguns elementos podem ser 

atendidos em paralelo, dependendo da aplicação ou da preferência dos elaboradores do 

programa. 

 

O processo é altamente interativo, já que a descrição final de uma modificação 

proposta é definida no Elemento 1 e depende tanto da análise realizada no Elemento 2 

como da definição e implementação do programa realizadas no Elemento 3. O Elemento 4, 

que  envolve a preparação dos documentos a serem submetidos à NRC, depende dos três 

anteriores.  

 

 

Figura 5: Principais Elementos da Metodologia de Utilização de Informação do 

Risco  
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Elemento 1 – Definir a Modificação 

 

Esta etapa requer a especificação de três tipos de informação:  

 

1. Identificação dos aspectos das bases de licenciamento da planta que podem ser 

afetados pela modificação proposta, incluindo mas não se limitando a regras e 

regulamentos, o relatório final de análise de segurança, especificações técnicas, 

condições e compromissos do licenciamento. 

 

2. identificação de todos os SSC, procedimentos e atividades que são cobertos pela 

modificação e considerações das razões originais para a inclusão de cada exigência 

de programa. 

 

3. Identificação da disponibilidade de estudos de engenharia, métodos, códigos 

aplicáveis com a especificação da planta e dados industriais e de experiência 

operacional, resultados da análise probabilística de segurança, pesquisas e análise 

de resultados relevantes com a modificação proposta. 

 

Elemento 2 – Realizar Análise de Engenharia 

 

A modificação proposta deve ser avaliada para garantir que a filosofia de defesa 

em profundidade e as margens de segurança sejam mantidas; que o aumento das 

estimativas da freqüência de danos ao núcleo, resultantes da modificação proposta para as 

bases de licenciamento será limitado a pequenos incrementos e sejam consistentes com os 

objetivos da NRC. O escopo e qualidade das análises de engenharia (incluindo as análises 

tradicionais e probabilísticas) que justificam a modificação proposta devem ser 

apropriados em relação à natureza e ao escopo da modificação, o escopo e qualidade das 

análises de engenharia devem ser baseados no como construído, como operado e como é 

mantida a planta além de refletir sua experiência operacional. 
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Elemento 3 – Definir e Implementar Programas de Monitoramento 

 

Considerações cuidadosas devem ser feitas para implementação e realização de 

estratégia de monitoramento. O primeiro objetivo deste elemento é assegurar que não 

ocorram adversidades que degradem a segurança devido a modificações nas bases de 

licenciamento. 

 

A principal preocupação é que os impactos da modificação possam ser sentidos 

na grande classe de SSC e, conseqüentemente levar a um aumento inaceitável no número 

de falhas devido a uma degradação não antecipada, incluindo possíveis aumentos nos 

mecanismos de causa comum. Entretanto um plano de monitoramento deve ser 

desenvolvido e implementado para assegurar que sejam justificadas todas as considerações 

feitas durante as avaliações para examinar os impactos das modificações propostas. 

 

Decisões à cerca da implementação da modificação devem ser feitas à luz das 

incertezas associadas com os resultados das avaliações tradicionais e probabilísticas. 

 

O programa deve ser capaz de prever a performance de um equipamento após a 

modificação ter sido implementada para demonstrar que a performance é consistente com 

os critérios assumidos na análise tradicional e nas avaliações probabilísticas que foram 

realizadas para justificar a modificação. O programa deve ser estruturado como a seguir: 

 

• Os SSC são monitorados de acordo com sua ordem de importância quanto à 

segurança, isto é, o monitoramento dos SSC que estão na categoria de 

importância de segurança baixa, pode ser menos rigoroso do que o 

monitoramento dos SSC que estão na categoria de importância de segurança 

alta; 

• informações de resposta e ações corretivas são acompanhadas de forma 

oportuna; 

• A degradação da performance do SSC é detectada e corrigida antes que a 

segurança da planta seja comprometida.  
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Elemento 4 – Apresentar a Modificação Proposta 

 

O RG1.174, USNRC (1998) discute a documentação necessária quando se 

submete um pedido de revisão e aprovação de modificação à NRC. Com respeito às 

informações da APS, a informação a ser apresentada deve descrever como e com que 

extensão, o impacto da modificação é incorporado no modelo de APS. Não só um 

resultado numérico da análise probabilística de segurança é necessário, mas também a 

análise dos contribuintes necessários para a decisão, além da discussão de porque a 

decisão é apropriada à luz da análise das incertezas analíticas. 

 

2.2.2 O Papel da Análise Probabilística de Segurança na Tomada de Decisão 

 

Consistente com os princípios de regulamentação da utilização da informação 

do risco a análise probabilística de segurança gera uma das muitas entradas no processo de 

tomada de decisão. As entradas geradas pela APS podem ser variadas, e por sua vez  

podem produzir subsídios nas margens de segurança ou na defesa em profundidade, mas 

seu principal papel e prover a avaliação dos impactos quanto às modificações sobre o 

risco. 

 

No intuito de usar a avaliação de riscos para atender aos princípios da política 

de segurança da Comissão, é necessário desenvolver um critério quantitativo que sirva 

como norteador. 

 

• As Diretrizes de Aceitabilidade 

 

As diretrizes de aceitabilidade de riscos  apresentadas no guia regulatório RG 

1174 foram estabelecidas para serem consistentes com os princípios e expectativas da 

regulamentação da utilização da informação do risco. 
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No critério estabelecido, são definidas regiões entre dois planos gerados pela 

freqüência de danos ao núcleo (CDF) ou a freqüência de significativa liberação antecipada 

da contenção (LERF) ao longo do eixo das abscissas e a variação desta medida (∆CDF ou 

∆LERF) ao longo do eixo das ordenadas. A aceitabilidade é estabelecida para cada uma 

das regiões. 

 

 ∆ 
C

D
F

→
  

Região I   

10-5 Região II   

10-6 Região III  

  10-5  10-4 CDF→ 

Figura 6: Critério de Aceitabilidade em Função do CDF 

 

Estas diretrizes foram criadas para promover comparações de uma avaliação 

completa (incluindo eventos internos e externos, carga total, baixa carga e desligamento) 

das variações do risco. Entretanto, muitas APS não são completas e o critério de 

aceitabilidade precisa ser adaptado. 

 

O critério de aceitabilidade apresentado pode ser interpretado da seguinte forma: 

 

• Se uma aplicação pode mostrar claramente que resulta em um decréscimo na CDF, 

a modificação será considerada como satisfatória frente ao princípio de 

regulamentação da utilização da informação do risco em relação ao CDF;  

 

• Quando o aumento da CDF é muito pequeno, menor que 10-6 por reator-ano, a 

modificação será considerada indiferente em relação ao cálculo da CDF total – 

Região III; 
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• Quando o aumento da CDF está entre 10-6 e 10-5 por reator-ano, a aplicação só 

devera ser considerada se a CDF total for menor que 10-4 por reator ano – Região 

II; 

 

• Aplicações que resultem em um aumento da CDF acima de 10-5 por reator-ano – 

Região I, normalmente não são consideradas. 

 

Um critério semelhante existe para utilização da LERF como ilustrado na Figura 

7. 

 

 ∆L
E

R
F

→
  

Região I   

10-6 Região II   

10-7 Região III  

  10-6  10-5 LERF→ 

Figura 7: Critério de Aceitabilidade em Função do LERF 

 

Estas diretrizes são propostas para assegurar que aumentos na CDF e na LERF 

são pequenos e consistentes com os objetivos da Comissão de Segurança. 
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CAPÍTULO 3 

 

A INSPEÇÃO EM SERVIÇO E A UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO RISCO –  

 O RI-ISI 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1995 e 1996, a indústria desenvolveu uma série de documentos apontando o 

aumento do uso de APS na regulamentação de plantas nucleares. A ASME introduziu 

códigos que mostram a importância  da categorização da inspeção de tubulações em 

plantas usando o critério do risco.  

 

O Eletric Power Research Institute (EPRI) publicou a diretriz de aplicação de 

APS cujo objetivo era fornecer ferramentas orientadoras sobre o uso da informação de 

APS em aplicações regulatórias e não regulatórias.  

 

O Instituto NEI desenvolveu diretrizes sobre inspeção em serviço baseada no 

risco e submeteu dois métodos ao EPRI, que escolheu um para desenvolver, EPRI (1996), 

dando origem ao documento Risk Informed Inservice Evaluation Procedure . O outro foi 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa da ASME em conjunto com o grupo de proprietários 

de reatores Westinghouse para revisar e aprovar, o que deu origem a dois documentos 

WESTINGHOUSE ENERGY SYSTEMS (1997).  

 

Dadas as recentes iniciativas da ASME em desenvolver códigos (N-560, ASME 

[1996], N-570 ASME, [1997] e N-578 ASME, [1997]), estes antecipando as modificações 

nas exigências que os licenciadores solicitariam aos projetos e operação das plantas ou 

outras atividades que requerem a aprovação da NRC para incorporar critérios de risco em 

seus programas de Inspeção em Serviço (conhecido como o Risk Informed In Service 

Inspection -  RI-ISI). Até que o RI-ISI seja aprovado para uso genérico, seus elaboradores 

antecipam que o licenciador deverá solicitar mudanças em programas de ISI por 

requisição da aprovação da NRC como alternativa aos programas de inspeção cujos 
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critérios encontram-se no critério 10 CFR 50.55 a (a)(3)(i) na seção 50.55a “Codes and 

Standards”, do 10 CRF part 50, “Domestic Licensing of production and Utilization 

Facilities”, proporcionando um nível aceitável de qualidade e segurança. Como sempre, 

licenciadores devem identificar como escolher a metodologia, métodos, dados e critérios 

apropriados para apoio à da decisão que eles precisam tomar. 

 

Em outubro de 1997 a Comissão publicou uma revisão preliminar do guia 

regulatório RG 1.178 para comentário público, cujo principal foco é o uso da APS tendo 

critérios de risco no suporte às modificações no projeto das plantas, em sua operação e 

outras atividades que requerem a aprovação da NRC.  

 

Em paralelo com a publicação do relatório do plano de ação, ou do guia, foi 

desenvolvida uma proposta de regulamentação para incorporar critérios de risco. Esta 

proposta  foi publicada em novembro de 1995. Este guia regulatório, que foi chamado de 

Programa de Inspeção em Serviço de Tubulações em Usinas Nucleares de Potência, é 

parte da implementação do relatório do plano de ação da NRC e da proposta para 

incorporação de critérios de risco na regulamentação de plantas de potência nuclear. Este 

documento utiliza como base à revisão 1 do documento NUREG/CR-6181, VO (1997) e 

reflete a experiência adquirida nas iniciativas da ASME.  

 

3.2 A INSPEÇÃO EM SERVIÇO E O GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 

DA INTEGRIDADE 

 

A Inspeção em serviço de sistemas pressurizados tem sido tradicionalmente 

conduzida por práticas industriais prescritivas. Práticas que fixam o local, freqüência e 

métodos de inspeção que muitas vezes são baseados na experiência geral da industria para 

cada tipo de equipamento. Estas práticas, embora inflexíveis, têm, de um modo geral, 

gerado segurança e confiabilidade adequadas. Em particular, o método não encoraja a 

análise de um tratamento específico para integridade, que leve em conta as conseqüências 

das falhas e o risco gerado por cada item do equipamento. 
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A indústria tem reconhecido os benefícios que podem ser obtidos a partir de 

inspeções baseadas em mais e melhores informações. Além da indústria nuclear, outros 

setores da indústria, particularmente refino e petroquímica estão atribuindo prioridades de 

inspeção com base no nível de risco proporcionado pelas falhas. Aperfeiçoar a habilidade 

de selecionar o equipamento correto no tempo certo para inspeção (targeting and timing) 

oferece à indústria os seguintes benefícios potenciais: 

 

• Melhoria no gerenciamento de saúde e segurança e riscos da planta; 

• Identificação e reparo ou substituição no tempo certo (timing) de 

equipamentos deteriorados; 

• Economia através da eliminação de inspeção ineficiente, extensão dos 

intervalos de inspeção e aumento da disponibilidade da planta. 

 

A inspeção é usualmente uma parte da estratégia integrada de gerenciamento da 

integridade para gerenciar o risco de falha contendo outras medidas de controle como 

apropriado. Esta estratégia normalmente inclui manutenção preventiva e rotineira, e 

funções de manutenção e inspeção que são continuamente conectadas como uma rede 

comum. 

 

Todos os equipamentos possuem imperfeições ou defeitos. Em um senso 

comum, acredita-se que não há equipamento fabricado perfeito. Felizmente, em função 

dos mecanismos de degradação e das taxas com que estes defeitos aumentam, a  maioria 

das imperfeições ou defeitos são inofensivos, pois ou são detectados através dos 

programas de inspeção ou seu aumento se dá a uma taxa de crescimento que não 

compromete a integridade do equipamento . Poucos defeitos podem levar a vazamentos, e 

extremamente poucos podem levar a falhas catastróficas. O desafio da indústria é estar 

apta para identificar, de forma eficiente e com custo razoável, estes poucos defeitos 

críticos que podem levar a eventos indesejáveis. O RBI é uma metodologia que pode 

apontar a direção correta para vencer este desafio. 
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O RBI é uma metodologia que somente cobre a parte dos equipamentos 

pressurizados, isto é, vasos, colunas, trocadores, tubulações tanques etc. Não cobre as 

falhas funcionais dos equipamentos não pressurizados como, por exemplo, instrumentos, 

sistemas de controle etc. Para estes equipamentos utilizam-se técnicas como, por exemplo, 

como a manutenção centrada em confiabilidade. Não sendo regra geral, porém é usual 

afirmar que 80% do risco de uma instalação está associado à falha em 20% dos 

equipamentos pressurizados, REYNOLDS (2000), o que confere ao RBI o status de uma 

ferramenta eficaz no gerenciamento dos riscos.  

 

3.3 MÉTODOS PARA ATRIBUIR PRIORIDADES DE INSPEÇÕES EM 

COMPONENTES PASSIVOS 

 

O risco total de um sistema depende da probabilidade de falha de cada um dos 

seus componentes individuais e como eles se relacionam, se eles operam em série, em 

paralelo ou se são componentes redundantes. A probabilidade de falha de um determinado 

componente depende do estado do componente e do grau de conhecimento sobre este. Por 

exemplo, se uma tubulação ou vaso foi recentemente inspecionada a chance de existir um 

grande defeito é muito pequena e com baixa probabilidade de falha. Entretanto, pode-se 

assumir que a probabilidade de falha aumenta com o tempo (por exemplo, fissuras podem 

crescer antes da próxima inspeção). Uma inspeção bem sucedida permite assumir que a 

probabilidade de falha será reduzida. Assim, o número de inspeções realizadas exerce uma 

influência direta na probabilidade de falha.  

 

As metodologias para o RBI propõem procedimentos para decidir quantas 

inspeções (o intervalo entre inspeções) devem ser realizadas em um componente passivo, 

com o objetivo de manter o risco global do sistema dentro de níveis pré-estabelecidos 

aceitáveis. Estes procedimentos podem ser sumarizados em dois passos, DUTHIE (1998). 

 

O primeiro é a identificação da contribuição de cada componente para o risco 

global. O risco devido à falha de um componente é expresso pelo produto da probabilidade 

de falha do componente pela conseqüência decorrente desta falha. A conseqüência da 
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falha é normalmente difícil de quantificar. Por conveniência, em plantas nucleares a 

conseqüência da falha é freqüentemente expressa como a probabilidade condicional de 

danos ao núcleo do reator, isto é, a probabilidade de dano ao núcleo dado que um 

determinado componente sob determinadas considerações falhou. Assim o risco para a 

planta devido ao componente i Ri é dado por: 

 

B
iii IPR ×=  

 

Onde: 

iP  é a probabilidade de falha do componente i e B
iI , importância de Birnbaum 

a CDF condicional, dado que equipamento i falhou. 

 

O segundo passo é atribuir prioridades de inspeção. O relatório ASME (1992) 

orienta para a execução de inspeções suficientes para manter o risco global em níveis 

aceitáveis para componentes passivos. É claro que isto pode ser realizado de várias 

maneiras, por exemplo, inspecionando detalhadamente poucos componentes, ou 

inspecionando todos os componentes de forma não detalhada. Isto corresponde, de alguma 

forma, a distribuir o risco entre os componentes.  

 

A priorização e identificação dos sistemas mais importantes para o risco é feita 

através do 
WI , que é corresponde a uma aproximação do risco de danos ao núcleo devido 

as falhas no sistema causadas por falhas estruturais. 

 

O valor 
B
iI  é disponibilizado pela APS e um vez que o risco alvo, ou seja o 

risco associado com as falhas estruturais,WI ,  a probabilidade de falha de cada 

componente pode ser calculada através da equação a seguir: 

 

( )
( )B

i

W
i

i I
IP =

 

[3.1] 

[3.2] 
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Uma vez que: 

 B
i

i

I
P

R =
∂
∂

 

 

i
i

W

P

R
RI

∂
∂= *

 

 

Assim deve ser executado um número suficiente de inspeções para se encontrar 

a probabilidade de falha desejada. Isto pode ser assumido desde que a relação entre o 

número de inspeções e a probabilidade de falha seja conhecida. 

 
 
3.4 A INSPEÇÃO EM SERVIÇO E OS MODOS DE FALHA ASSOCIADOS 

 

Os requisitos correntes para a inspeção de componentes nucleares foram 

formulados nos anos 70 antes da existência de uma base de experiência operacional. 

Atualmente tem-se muito mais informações disponíveis, as quais indicam os mecanismos 

de falha que podem ocorrer durante a operação de um reator do tipo LWR.  

 

O programa NPAR – The Nuclear Plant Aging Research tem documentado 

dados sobre a degradação de componentes pressurizados. Muitos relatórios foram 

preparados pelo Nuclear Management and Resourse Council (NUMARC) para identificar 

mecanismos de degradação para componentes específicos para os vasos e sistemas dos 

reatores pressurizados. Muitas informações contidas nestes documentos são importantes 

na formulação dos programas de inspeção em serviço baseada em risco. 

 

O objetivo da inspeção em serviço (In Service Inspection – ISI) é identificar 

condições como indicações de defeitos que são precursores de vazamentos e rupturas que 

violam a integridade da fronteira pressurizada.  

 

[3.3] 

[3.4] 
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Após mais de vinte anos de experiência em operação de usinas nucleares de 

potência e tendo em mente o fato que nenhuma nova usina ou novo tipo de usina, que 

pudessem somar um novo mecanismo de degradação, foram postos em serviço, é lógico 

assumir que possível um meio de seleção de soldas para inspeção em serviço mais 

eficiente e com novas tecnologias. Também, recentes avanços nas metodologias de 

inspeção baseadas em risco têm demonstrado que a conseqüência da falha de um 

determinado trecho de  tubulação em termos da segurança do reator é um aspecto tão 

importante na seleção do local da inspeção quanto à probabilidade de falha neste local. 

 

É crescente a necessidade de reavaliar os requisitos correntes, a detecção de 

defeitos em componentes e a otimização de recursos críticos. 

 

Uma estratégia de gerenciamento da integridade mecânica irá conter medidas 

para orientar e mitigar possíveis origens de causa de falhas. Revisão de projeto, 

certificação da qualidade, treinamento operacional e análise de sistemas são exemplos de 

medidas. A inspeção em serviço é uma ferramenta para prevenir a falha quando a origem 

da causa leva à deterioração por causa do projeto ou condição de fabricação. 
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CAPITULO 4 

 

A APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DA POLÍTICA DO  RI - ISI 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Tanto a NRC quanto o NRWG vêm encorajando a indústria a realizar aplicações 

do RI- ISI em usinas piloto sob a orientação de entidades como NEI, EPRI ASME nos 

EUA, ou ENIQ, EPERC, EURIS e NURBIM na Europa ou grupos de operadores com o 

objetivo de mostrar como as metodologias que utilizam informação do risco podem ser 

usadas para seleção de segmentos de tubulação e elementos estruturais de tubulação em 

sistemas para a Inspeção em Serviço. 

 

O processo de inspeção em serviço com informação do risco inclui cinco etapas 

conforme apresentado na figura 8.  

 

• Definição do sistema; 

• Avaliação de risco qualitativa; 

• Análise de risco quantitativa incluindo análise de modos efeitos e criticalidade para 

selecionar e hierarquizar os componentes para inspeção; 

• Seleção da probabilidade de falha para os componentes individuais, utilizando 

métodos de distribuição para manter a contribuição do risco de todos os 

componentes abaixo do risco total estabelecido como critério; 

• Determinação da eficiência do programa de inspeção em manter a probabilidade de 

falha dos componentes abaixo dos valores estabelecidos utilizando métodos de 

decisão através da análise do risco com técnicas de confiabilidade estrutural e 

avaliação de riscos. 
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Figura 8: Fluxograma de Encadeamento das Etapas de um programa de Inspeção em 

Serviço com Informação do Risco. 
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Existem várias metodologias propostas para implementação de programas de 

RI-ISI para inspeção em tubulações em usinas nucleares de potência. De uma maneira 

geral todas devem seguir os passos apresentados na figura 8 que mostra o encadeamento 

das etapas de um programa de inspeção em serviço com informação do risco.  

 

Dentre as metodologias existentes, as mais difundidas são a WOG - ASME 

desenvolvida em conjunto pela ASME e o Grupo de Proprietários Westinghouse (WOG) e 

a desenvolvida pelo EPRI. 

 

Tanto a metodologia WOG-ASME quanto a do EPRI são genéricas e aplicáveis 

a qualquer planta. Entretanto, os passos comuns a ambas dependem das especificações de 

projeto e arranjo específico para cada planta. 

 

4.2 A  METODOLOGIA WOG - ASME  

 

A Metodologia WOG, ASME (1998) começa com a identificação e definição 

dos sistemas de tubulação e das partes da usina nuclear de potência que serão consideradas 

no procedimento de seleção utilizando informações do risco. O escopo do sistema de 

tubulação a ser considerado é definido segundo ferramentas como, ASME XI; 

Classificação de tubulação em Classe 1, Classe 2 e Classe 3; sistema de tubulação 

modelado no estudo de APS da planta; tubulações significativas para o risco segundo a 

regra da manutenção e sistemas incluídos segundo a experiência e conhecimento da equipe 

multidisciplinar. 

 

Os sistemas são divididos e agrupados em segmentos baseados nas 

conseqüências das falhas, que dependem da localização da falha e da possibilidade de 

isolamento, da variação de tamanho da tubulação e das diferentes possibilidades de falha 

devido às propriedades dos materiais.  
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Em seguida, é realizada a estimativa da probabilidade de falha em função dos 

mecanismos de degradação identificados. A probabilidade de falha é estimada através da 

utilização de códigos de avaliação de risco e confiabilidade estrutural (SRRA) que 

incluem efeitos de dados históricos, dados de defeitos de fabricação, estimativas do nível 

de tensão residual ou de projeto e considerações de especialistas.  

 

As IPE / APS são então utilizadas para determinar a contribuição da falha do 

segmento de tubulação para a freqüência condicional de danos ao núcleo CDF. Esta 

análise delega componentes para avaliar a contribuição de falha de segmentos de 

tubulação incluindo efeitos diretos e indiretos. Os resultados da CDF condicional são 

combinados com a probabilidade de falha de cada segmento para obter a CDF de cada um 

destes. As CDF de todos os segmentos são somadas para se obter então a CDF total. Nesta 

metodologia, importantes medidas de risco como o Valor de Redução do Risco (RRW) e o 

Valor de Risco Encontrado (RAW) são computados para cada segmento. Os segmentos 

são classificados como mais significativos para o risco se o RRW é maior do que 1,005. 

Além disso, o RAW é utilizado para comparações relativas de significância do risco entre 

vários segmentos. O julgamento de especialistas é utilizado consistentemente com outras 

aplicações, tais como as regras de manutenção. Dentre os segmentos mais significativos 

para o risco, soldas de retenções pressurizadas, soldas de tubulações de orifícios, válvulas 

e acessórios são definidos como elementos estruturais para a Inspeção em Serviço. 

Métodos de inspeção, critério de aceitabilidade e padrões de avaliação para defeitos são 

baseados nas diretrizes da ASME secção XI. A Figura 9 apresenta o fluxograma de Ação 

para Inspeção em Serviço. 
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APS / IEP 
Regra da Manutenção 

Identificação dos 
sistemas 

Hierarquização 
dos Componentes 

Equipe 
Multidisciplinar 

Dados de Falha  
Opinião de especialistas  

Medida de Importância do 
Risco 

Critérios Determinísticos / 
Operacionais 

Onde focalizar os Recursos 
da ISI / IST 

Desenvolvimento 
do Programa de 

ISI / IST 

Componentes da 
Equipe de ISI/IST 

Eficiência NDE/ Método de 
teste 

Análise da Confiabilidade 
Estrutural 

Opinião de especialista 

Valor e impacto / Análise de 
de decisão 

Critérios Determinísticos / 
Operacionais de Inspeção 
e Teste 

Quem e como inspecionar 
e Testar 

Realizar ISI / IST Verificar a confiabilidade 
dos Componentes 

Retornar aos blocos acima 
quando apropriado 

 Figura 9: Fluxograma de Ação para Inspeção em Serviço
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Um exemplo de aplicação da metodologia apresentada na figura 8 é o estudo 

piloto realizado na da usina nuclear, Millstone 3, que tinha como principal objetivo 

mostrar os benefícios da utilização de tecnologias baseadas no risco para reduzir os custos 

de operação e manutenção associados com a inspeção de componentes de plantas de 

potência nuclear, enquanto se mantém um alto nível de segurança 

 

Quando comparamos os resultados da seleção de elementos estruturais a partir 

do processo baseado em riscos, (o qual selecionou 117 elementos estruturais), com os 

resultados do processo baseado nas exigências da Seção XI da ASME, onde foram 

avaliadas 753 locais de solda, a primeira otimização que podemos visualizar é uma 

redução de 84% no número total de elementos selecionados.  

 

O valor encontrado para a CDF inerente ao processo baseado nas exigências da 

Seção XI da ASME foi de 1,00E-08/ano (uma redução de 56% do valor encontrado para a 

CDF total de 2,28E-08/ano). Enquanto o valor encontrado para a CDF no processo 

baseado nas informações do risco foi de 2,25E-08/ano (o que representa uma redução de 

2%). Observa-se que mesmo quando se reduz significativamente o número de locais 

inspecionados, de 753 para 119, pode-se obter um aumento na segurança, ainda que 

pequeno. Esta comparação assume 100% de eficiência de detecção dos precursores de 

falhas, observando-se que os testes não são considerados em ambos os processos  

 

Outro benefício é a economia obtida através da implementação do programa de 

RI-ISI para sistemas de tubulação de usinas nucleares. Além disso, o programa deve 

aumentar a eficiência na busca do número de precursores de falhas, uma vez que os 

recursos de inspeção são focalizados em locais com alto potencial de falha, nos segmentos 

de tubulação mais significativos para a segurança. A identificação destes precursores deve 

ajudar a minimizar eventos como vazamentos, que resultam em perdas associadas com as 

interrupções do funcionamento da usina. Sumarizando, o desenvolvimento e a 

implementação do programa de RI-ISI levam a oportunidades de reduzir 

significativamente sobrecargas enquanto mantém ou aumentam os níveis de segurança. 
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4.3 A METODOLOGIA  EPRI  

 

Na metodologia do EPRI, o passo inicial é a identificação das fronteiras do 

sistema. A identificação do sistema deve incluir não só a seleção dos sistemas para análise 

como também avaliar suas fronteiras e funções. Esta etapa requer uma única identificação 

e documentação do tamanho, material e localização de soldas em cada tubulação. 

 

A avaliação dos riscos é então realizada para cada sistema, e consiste nas 

avaliações de conseqüências dos mecanismos de degradação. Uma análise de modos de 

falhas, efeitos e criticalidade é utilizada para desenvolver a categorização das 

conseqüências em alta, média e baixa para cada segmento. Esta hierarquização é baseada 

na análise probabilística de segurança específica da planta. 

 

O número de elementos selecionados para exame como parte do programa é 

baseado na porcentagem do número total de elementos em cada região de risco. O 

procedimento que especifica que elementos de um segmento serão selecionados para 

exame considera não somente o mecanismo de degradação, mas também o histórico do 

serviço, o histórico de inspeções, o custo das inspeções, e os fatores listados abaixo: 

 

• Exposição à radiação; 

• Acessibilidade; 

• Estresse ou fadiga; 

• Experiência em serviço; 

• Exposição ao dano; 

• Distribuição da local selecionado dentro do segmento. 
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Estes fatores podem ser hierarquizados conforme a Tabela 1, fornecendo um 

método comparativo para seleção. 

 

Tabela 1.: Fatores Relacionados com o Histórico do Serviço 

Fator 
Seleção 

Contra a Seleção A Favor da Seleção 

Exposição a 

radiação 
alta baixa 

acessibilidade pobre fácil 

estresse ou fadiga baixa alta 

Experiência de 

serviço 
bom pobre 

Exposição ao dano periódica contínua 

Distribuição dos 

locais selecionados 

para inspeção 

dentro do 

segmanto 

assimétrica representativa 

 

Durante a avaliação das conseqüências, cada segmento é hierarquizado com 

base no impacto dos eventos iniciadores, dos sistemas de mitigação e na performance da 

contenção.  

 

Os eventos iniciadores são aqueles que podem ocorrer como resultado de uma 

falha de tubulação. Em geral cada conseqüência de segmento associada com o evento 

iniciador é hierarquizada com base na probabilidade condicional de danos ao núcleo 

(PCDN). De acordo com as diretrizes do procedimento do EPRI as conseqüências de 

segmentos associadas com segmentos iniciadores foram hierarquizadas com os seguintes 

intervalos para probabilidade condicional de danos ao núcleo. 
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Alta PCDN > 1,0 E-04 

Média  1,0 E-06 < PCDN < 1,0 E-04 

Baixa  PCDN < 1,0 E-06 

 

A Tabela 2, a seguir, apresenta uma ilustração da classificação dos os eventos 

iniciadores da  Arkansas Nuclear One Unidade 2, ANO-2, EPRI (1997).  

 

Tabela 2.: Classificação dos Eventos Iniciadores da  Unidade ANO-2 

Categoria 

de evento 

iniciador 

Tipo do 

evento 

iniciador 

Descrição 

do evento 

iniciador 

Freqüência 

do evento 

iniciador 

(1/ano) 

Freqüência 

de dano ao 

núcleo 

(1/ano) 

PCDN 

(freq. CDF / 

freq. IE) 

Hierarquiza 

–ção do 

segmento 

I 
Rotina 

operacional 

partida 

N/A N/A N/A N/A 
desligamento 

prontidão 

recarga 

II 

Ocorrência 

operacional 

antecipada 

Trip do 

reator 
2,03 5,95 E-06 2,93E-06 médio 

Perda do 

sistema de 

conversão de 

potência 

0,25 8,99E-07 3,59 E-06 Médio 

Trip da 

turbina 
0,76 2,27E-06 2,98 E-06 Médio 

III 

Eventos 

não 

freqüentes 

Perda de 

potência fora 

da usina 

5,84E-02 1,72E-06 2,95E-05 Médio 
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Categoria 

de evento 

iniciador 

Tipo do 

evento 

iniciador 

Descrição 

do evento 

iniciador 

Freqüência 

do evento 

iniciador 

(1/ano) 

Freqüência 

de dano ao 

núcleo 

(1/ano) 

PCDN 

(freq. CDF / 

freq. IE) 

Hierarquiza 

–ção do 

segmento 

Perda da 

bomba de 

água de 

serviço - A 

7,38E-02 2,14E-07 2,90E0-06 Médio 

Perda da 

bomba de 

água de 

serviço - B 

7,38E-02 2,04E-07 2,77E-06 Médio 

IV 

Falhas 

limites ou 

acidentes 

Vazão 

excessiva de 

água de 

alimentação 

9,40E-04 1,87E-09 1,99E-06 Médio 

Perda total 

do sistema  

de água de 

serviço 

5,45E-03 2,14E-06 3,92E-04 Alta 

Pequeno 

LOCA 
5,00E-03 1,71E-06 3,43E-04 Alta 

 

O impacto da falha de tubulação no sistema de mitigação pode cobrir um 

extenso intervalo de conseqüências, o qual inclui degradação ou perda de um ou mais 

trens, degradação ou perda de um ou mais sistemas ou a combinação destas 

conseqüências.  

 

Cada segmento de conseqüência que causa impacto no sistema de mitigação 

deve ser hierarquizado considerando conseqüências altas, médias ou baixas. A 

hierarquização inclui o efeito combinado da freqüência de modificação, tempo de 
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exposição e número de trens redundantes não afetados conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Hierarquização dos segmentos de conseqüências impactando sistemas de 

mitigação.  

Freqüência 

da 

modificação 

Tempo de 

exposição 

Número de trens redundantes não afetados 

0 1 2 ≥ 3 

Ocorrências 

antecipadas 

Todo ano Alta Alta Média Baixa 

Entre testes 

(1-3 meses) 
Alta Alta Média Baixa 

Pequena 

perda de 

tempo 

permitida 

Alta Média Baixa Baixa 

Eventos não 

freqüentes 

Todo ano Alta Alta Baixa Baixa 

Entre testes 

(1-3 meses) 
Alta Média Baixa Baixa 

Pequena 

perda de 

tempo 

permitida 

Alta Baixa Baixa Baixa 

Falhas limites 

ou acidentes 

Todo ano Alta Média Baixa Baixa 

Entre testes 

(1-3 meses) 
Alta Média Baixa Baixa 

Pequena 

perda de 

tempo 

permitida 

Alta Baixa Baixa Baixa 

Tempo de exposição = tempo que um sistema pode ficar fora de serviço antes do desligamento da usina ser 

exigido. 



 

 40

 

A falha de tubulação pode causar além do evento iniciador, um impacto no 

sistema de mitigação. Nestes casos, deve-se utilizar a Tabela 4 para classificação. 

 

Tabela 4.: Classificação das Conseqüências em Função da Combinação de Efeitos 

Efeito combinado Classificação  das conseqüências 

Evento iniciador e um trem não afetado 

disponível para mitigação 
Altos 

Evento iniciador e dois trens não afetados 

disponíveis para mitigação 

Médios ou usar a tabela de classificação dos 

eventos iniciadores, se maior 

Evento iniciador e mais de dois trens não 

afetados disponíveis para mitigação 

Baixos ou usar a tabela de classificação dos 

eventos iniciadores, se maior 

Evento iniciador e nenhum dispositivo de 

mitigação afetado 

Usar a tabela de classificação dos eventos 

iniciadores, se maior 

 

De uma maneira similar, é realizada uma avaliação das condições necessárias 

para ocorrer um ou mais mecanismos ativos de degradação para cada trecho de tubulação, 

incluindo as soldas. Os mecanismos de degradação são divididos em categorias que 

incluem os mecanismos associados com fadiga térmica (estratificação térmica, transientes 

térmicos), corrosão por estresse (IGSCC, TGSCC, ECACC e PWSCC), corrosão 

localizada e ataque por condições do escoamento (EC, FAC). Dentre estes, a corrosão 

causada por escoamento acelerado é o mecanismo que apresenta a taxa de falha mais alta.  

 

Tabela 5.: Classificação do Potencial de Falha em função do Mecanismo de Degradação 

Mecanismo de Degradação 
Potencial de 

Falha 

Corrosão por erosão 

Fadiga por Vibração 

martelo hidráulico 

Alto 



 

 41

Mecanismo de Degradação 
Potencial de 

Falha 

Fadiga térmica 

Fadiga / Quebra por corrosão 

SCC (IGSCC, TGSCC, PWSCC, ECSCC) 

Corrosão por ataque local (MIC, O2, micro - 

fissuração) 

Erosão / Cavitação 

Médio 

Nenhum Mecanismo de degradação Baixo 

 

Os resultados da avaliação de conseqüências e do mecanismo de degradação 

dão origem à matriz de riscos a seguir: 

 

Tabela 6.: Matriz Utilizada na Seleção de Componentes para Inspeção em 

Serviço 

Mecanismo de 

Degradação 

(Potencial de falha) 

Conseqüência do Segmento 

Nenhum Baixo Médio Alto 

Alto Categoria de risco 7 Categoria de risco 5 Categoria de risco 3 Categoria de risco 1 

Médio Categoria de risco 7 Categoria de risco 6 Categoria de risco 5 Categoria de risco 2 

Baixo Categoria de risco 7 Categoria de risco 7 Categoria de risco 6 Categoria de risco 4 
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Estes resultados são utilizados na avaliação final do risco para dividir o sistema 

em segmentos de tubulação definidos como trechos de tubulação cujas falhas possuem o 

mesmo mecanismo de degradação e conseqüências. Os segmentos de tubulação são 

agrupados em três regiões de risco, alto, médio e baixo, oriundas da classificação das sete 

categorias de riscos.  O número de elementos selecionados para inspeção é baseado na 

região de risco segundo o seguinte critério: 

 

• Risco Alto - Categorias de risco 1, 2 e 3 –  Selecionar 25 % do número de 

elementos , arredondar para cima; 

• Risco Médio - Categorias de risco 4 e 5  –  Selecionar 10 % do número de 

elementos , arredondar para cima; 

• Risco baixo - Categorias de risco 6 e 7  –  Nenhum elemento necessita ser 

inspecionado. 

 

No estudo realizado para a usina Arkansas Nuclear One Unit 2 (ANO-2), que 

foi escolhida por ser uma planta representativa das usinas do fabricante Combustion 

Engineering, foram selecionados 100 locais para inspeção, o que significa uma redução de 

69,9% quando comparados com os 332 locais selecionados pelo método baseado no 

ASME seção XI. O custo para a avaliação baseada em riscos para os 10 sistemas 

analisados foi estimado em US$ 520.000 baseado no consumo de 5200 horas de trabalho 

estimadas em US$ 100 a hora, EPRI (1997). 

 

O benefício, sobre um ciclo de inspeção de 10 anos, de US$ 2784000, foi 

estimado tendo por base um custo médio de  US $ 12000 por local, incluindo trabalho, 

material e o custo equivalente à exposição à radiação. Para um ciclo de combustível de 12 

meses o custo da avaliação utilizando informação do risco é recuperado após a segunda 

parada para recarregamento de combustível. Para ciclos de 18 meses, 85% do custo é 

recuperado após a primeira parada para recarregamento de combustível. Além disso, a 

redução no número de locais de inspeção pode resultar em uma redução no tempo de 

parada. 
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4.4 A METODOLOGIA  SKIFS   

 

Também na Europa, é alta a atividade de formular e aplicar procedimentos de 

RBI para instalações nucleares. Uma rede de trabalho chamada EURIS – European 

Networks of Risk Informed In Service Inspection tem como principal objetivo desenvolver 

uma metodologia européia para avaliação baseada em riscos, relevante para as 

necessidades dos operadores. 

 

Na Suécia, desde 1987 vem se utilizando a metodologia SKIFS que utiliza a 

informação do risco com abordagem qualitativa, para a seleção de componentes 

pressurizados de usinas nucleares para inspeção. Este sistema define medidas qualitativas 

para o risco de danos ao núcleo, que é usado como guia de seleção para a inspeção em 

serviço. 

 

A seleção dos sistemas para a inspeção em serviço baseada em risco é feita 

através da divisão em grupos de controle de A até C, onde os índices de danos e de 

conseqüências variam de 1 a 3 conforme a Figura 10. 

 

  Índice de Conseqüências 

  1 2 3 

Ín
di

ce
 d

e 

D
an

os
 1 A A B 

2 A B C 

3 B C C 

Figura 10: Matriz Utilizada na Suécia para Seleção de Componentes para Inspeção em 

Serviço 

 

O índice de dano é uma estimativa da probabilidade de falha. Basicamente, o 

índice igual a 1 corresponde a mecanismos de danos presentes, enquanto que o índice 3 

representa a ausência de mecanismos de danos. O índice de conseqüências é baseado na 
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capacidade do sistema de mitigar a falha do componente. Na prática, o índice de 

conseqüências é determinado basicamente pelo diâmetro do componente e se o sistema 

está conectado acima ou abaixo do nível de água do vaso pressurizado do reator. O índice 

de conseqüências 1 corresponde às conseqüências mais severas. 

 

Pela combinação destes índices, uma medida qualitativa do risco de danos ao 

núcleo é obtida e usada para guiar a seleção da inspeção em serviço. 

 

No grupo de controle A, 100% dos componentes devem ser selecionados para 

inspeção; No grupo de controle B, a seleção é aleatória e deve corresponder a no mínimo 

10% dos componentes; no grupo de controle C, as regras de inspeção convencionais 

podem ser utilizadas. 

 

A metodologia mostra que o interesse principal para inspeção é focalizado nos 

componentes onde o mecanismo de dano é potencialmente esperado. 

 

Um novo programa, uma evolução da metodologia SKIFS com abordagem tanto 

qualitativa como quantitativa, foi definido segundo a premissa apresentada abaixo com o 

intuito de atender ao Guia Regulatório RG-1.174, USNRC (1998). 

 

“Escolher os locais de inspeção, os intervalos de inspeção e a técnica que será 

utilizada, focalizando em locais de alto risco que causem um ∆CDF <0 (∆LERF 

<0) ou se possível somente um pequeno aumento na CDF (LERF). Além disso 

remover as locações com risco muito baixo do programa de inspeção em serviço 

reduzindo assim a exposição desnecessária das pessoas a radiação.” 

 

As variações na CDF (ou LERF) são definidas como: 

 

∆CDF = CDF (novo Programa de inspeção) – CDF (programa de inspeção 

corrente). 
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Desta forma pode-se quantificar os benefícios do procedimento do RBI em 

relação ao programa corrente. 

 

Abaixo está apresentado o critério de aceitabilidade sugerido por BRICKSTAD 

(1999), para o novo programa de ISI - RBI para a seleção de componentes de tubulação.  

 

1 Selecionar 100%, de todas as locações com CDF ≥ 1,0 E-09 (risco muito 

alto, risco alto e risco médio); 

2 Selecionar 10% de todas as locações com 1,0 E-10 ≤ CDF < 1,0 E-09 (risco 

baixo); 

3 Selecionar 0% de todas as locações com risco muito baixo 

 

Através dos resultados apresentados por BRICKSTAD (1999), de um estudo 

piloto realizado em uma planta em operação, Oskarshamn-1 (O1), a qual possui o mais 

antigo reator BWR da Suécia em operação, é possível mostrar os benefícios da evolução 

de uma metodologia qualitativa para uma nova metodologia quantitativa . 

 

A usina estudada O1 entrou em operação comercial em 1972 e produz 

462MWe. Foi projetada pela ABB – Atom. Possui 4 loops externos de recirculação e dois 

trens de água de alimentação auxiliar e spray de baixa pressão para o núcleo. A usina O1 é 

o único BWR da Suécia que possui um condensador auxiliar. Quando as turbinas estão 

indisponíveis, o condensador pode resfriar o calor residual sem necessidade de água de 

alimentação. 

 

Usando o critério de seleção da metodologia quantitativa podemos observar na 

Tabela 7, que o novo programa de seleção para inspeção em serviço, reduz tanto o número 

de soldas para inspeção como também o risco total. 
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Tabela 7.: Número de locações selecionadas e CDF por sistema 

Sistema 

CDF para o 

novo 

procedimento 

de seleção para 

a inspeção em 

serviço 

CDF para o 

procedimento 

de seleção 

corrente para a 

inspeção em 

serviço 

∆CDF 

Redução no 

numero de 

soldas 

selecionadas 

313 circunf 7,32E-09 

(13 soldas) 

1,95E-09 

(102 soldas) 
5,37E-09 8 vezes 

313 axial 1,91 E-08 

(3 soldas) 

5,19 E-09 

(30 soldas) 
1,39E-08 10 vezes 

315 9,87E-08 (1) 

(11 soldas) 

1,37E-07 

(27 soldas) 
-3,87E-08 2 vezes 

326 2,64E-09 

(7 soldas) 

1,31E-09 

(14 soldas) 
1,33E-09 2 vezes 

321 8,03E-09 

(5 soldas) 

2,32E-09 

(60 soldas) 
5,72E-09 12 vezes 

331 7,29E-09 

(4 soldas) 

6,94E-09 

(6 soldas) 
3,57E-10 1,5 vezes 

354 1,67E-07 (2) 

(75 soldas) 

1,88E-07 

(118 soldas) 
-2,08E-08 1,6 vezes 

Todos os 

sistemas 

Soma 3,10 E-07 

(118 soldas) 

Soma 3,43 E-07 

(357 soldas) 
-3,28E-08 3 vezes 

(1) Envolve intervalos de inspeção menores que no programa corrente; 

(2) Envolve Inpeções do tipo UT novo programa ao invés das inspeções do tipo PT do programa corrente 

 

As Figuras 11 e 12, a seguir, mostram o comportamento da CDF para o novo 

programa de Seleção para Inspeção em serviço e para o programa corrente, 

respectivamente. 
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Figura 11: Comportamento da freqüência de danos ao núcleo para 118 locações no Novo 
Programa de Inspeção em serviço 
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Figura 12: Comportamento da freqüência de danos ao núcleo para 357 locações 

no Programa de Inspeção em serviço corrente 

 

Apesar de o número de soldas incluídas na nova seleção ser consideravelmente 

menor, a freqüência de danos ao núcleo permanece praticamente a mesma, o que 

demonstra que a estratégia de reduzir o número de inspeções sem afetar os níveis de 

segurança é atendida pela metodologia proposta. 
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4.5 A METODOLOGIA  API  

 

Em 1993 a industria de óleo e gás junto com a API, criou, para a industria 

petroquímica e de refino, um projeto para desenvolver uma metodologia de RBI para 

equipamentos estáticos. Esta metodologia gerou a norma API-RP – 581, API (2001) 

 

O objetivo da API era desenvolver metodologia e ferramenta utilizável e 

compreensível no nível de inspeção da planta. O projeto tenta identificar as limitações das 

técnicas através da simplificação de modelos complexos, enquanto identifica 

oportunidades para aumentar níveis de sofisticação. 

 

A API utiliza as metodologias qualitativas e quantitativas, embora não 

necessariamente da mesma forma. No documento base da API, a metodologia de RBI 

qualitativo é destinada ao uso como uma ferramenta de exame no nível da operação da 

unidade. Ela irá permitir ao usuário focalizar rapidamente quais as áreas da planta que 

apresentam alta contribuição de risco. 

 

O RBI Quantitativo permitirá uma categorização entre equipamentos que é 

baseada no risco associado à falha de cada um dos equipamentos segundo o fluxograma 

apresentado na figura 13. 
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Figura 13: Fluxograma da Metodologia de RBI Quantitativo 

 

Como na análise quantitativa de riscos, o risco é calculado como o produto da 

probabilidade de falha pela conseqüência. O cálculo da probabilidade de falha segundo o 

documento base da API, utiliza um banco de dados genérico de freqüência de falhas para 

estabelecer a taxa de falha (evento/ano) para diferentes tipos de equipamentos comuns em 

industrias de processo. Este caminho tem a vantagem de prover um ponto de partida para a 

aplicação do RBI, mas tem a desvantagem de que os dados não são específicos para um 

determinado tipo de indústria. Estas freqüências genéricas são modificadas para agregar  
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vários mecanismos de danos à probabilidade de falha. Modelos simplificados são 

utilizados para equiparar os dados disponíveis. A metodologia API utiliza a técnicas de 

atualização Bayesiana para contabilizar a redução na probabilidade de falha baseada na 

eficiência da técnica de inspeção, possibilitando identificar e controlar o dano antes da 

falha. 

 

O documento base da API apresenta modelos para avaliar as conseqüências 

decorrentes de uma falha nos equipamentos. Os cálculos são baseados em modelos para 

cenários de vazamento. Estes modelos levam em conta as características do produto 

envolvido, das condições de operação ou estocagem e do inventário para quantificar os 

seguintes tipos de conseqüências: 

 

• Inflamáveis / Explosivos 

• Toxidade 

• Ambiental 

• Interrupção da produção  

 

O resultado final do documento base da API apresenta o risco como uma ou 

mais das medidas abaixo: 

 

• Interrupção da produção: ($/ano) 

• Danos aos equipamentos (ft2/ano) 

• Efeitos na saúde (ft2/ano) 

• Impacto ambiental ($/ano) 

 

Os conceitos apresentados na API-581, API (2001), foram estendidos aos dutos, 

também considerados equipamentos estáticos. Entretanto, dada sua vasta utilização e larga 

aplicação, dutos necessitam de considerações especiais. 

 

Uma das maiores limitações no uso de RBI para dutos é a falta de precisão nos 

dados utilizados na quantificação dos riscos. Esta falta de dados é exarcebada pelo fato da
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 maioria das linhas operarem em condições seguras e apresentarem baixa freqüência de 

falha.  

 
No estudo apresentado por PERDOMO & MEDINA (2000), a utilização da 

análise do RBI é sugerida aos operadores de linhas offshore como uma oportunidade de 

reduzir custos através da redução do número de inspeções sem prejuízos para a segurança, 

eficiência ou a integridade dos dutos. A realização de estudos com a utilização da 

metodologia de API faz parte de um esforço maior da PDVSA em estabelecer novas 

políticas para aumentar a confiabilidade das linhas submarinas. 

 

O intervalo de inspeção é definido de forma determinística segundo a política da 

PDVSA de inspecionar todas as linhas no mínimo uma vez por ano.  A grande diversidade 

na natureza do serviço implica na contratação de várias empresas terceirizadas, o que 

aumenta o custo operacional. 

 

O Estudo analisa um sistema de dutos de óleo e gás para importação e 

exportação de plataformas. Com o objetivo de racionalizar custos e reduzir o número de 

horas contratadas para inspeção.  

 

O escopo do estudo é um conjunto de 26 dutos verticais revestidos de neopreno 

e protegidos catodicamente na região localizada na zona de arrebentação. 

 

 
Figura 14: Diagrama da proteção de neopreno na zona de arrebentação para unidades 

offshore 
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Estes dutos estão susceptíveis a um problema típico, que é a deterioração do 

revestimento devido à exposição á luz do sol e à água do mar. Com o tempo, a proteção 

catódica deixa de proteger o duto durante o ciclo seco quando a zona de arrebentação está 

na maré baixa. 

 
A metodologia utilizada consiste no cálculo do risco pelo produto da 

probabilidade de ocorrência pela conseqüência da falha. O cálculo da probabilidade de 

falha parte de uma freqüência genérica, (taxa de falha média) que é corrigida por fatores 

relacionados ao equipamento e fatores relacionados ao sistema de gestão. Neste estudo a 

probabilidade de falha é afetada principalmente por variações na espessura de parede, pela 

taxa de corrosão e pela qualidade e freqüência  do programa de inspeção. As 

conseqüências dependem do tipo de fluido ou produto, dos sistemas de mitigação do 

inventário de fluido (massa de fluido que pode vazar) e sistemas de isolamento. 

 

A Tabela 8, apresenta os dados da analise de RBI para o sistema de dutos 

Lagogas. 
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Tabela 8.: Dados da Análise do Sistema de Dutos Lagogas 

  

Os resultados sugerem que para algumas linhas offshore, pode-se variar o 

intervalo de inspeções de um para quatro anos de forma segura e eficiente. O custo anual 

de inspeção de unidade de gás offshore é aproximadamente de US$200,000. Com a 

otimização dos intervalos de inspeção obtida pela aplicação do RBI, um programa de 
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 inspeção completo pode ser realizado a cada quatro anos a um custo aproximado de US$ 

50,000, o que levará a uma economia de US$150,000 por ano, para os três anos nos quais 

as inspeções não serão realizadas. 

 

O custo anual para as unidades de óleo é próximo a US$500,000. Baseado neste 

estudo de caso, um programa de inspeção completo pode ser realizado a cada quatro anos 

a um custo aproximado de US$125,000, o que levará a uma economia de US$375,000 por 

ano (novamente, para os três anos nos quais as inspeções não serão realizadas). 

 
Portanto, o custo anual para os dois tipos de unidade (óleo e gás) representará 

US$175,000, com uma economia potencial de US$525,000. 

 

 
Figura 15: Custos Correntes e Previstos para inspeção em linhas verticais em unidades 

offshore 
 

Além do custo anual, outra variável importante pode ser otimizada em 

aplicações de RBI em instalações offshore e/ou submarinas, a exposição do homem a 

situações potencialmente perigosas. A redução de horas de exposição com a otimização 

dos programas de inspeção é de grande interesse para a indústria nuclear onde, como na 

área offshore e/ou submarinas, muitas vezes a realização do trabalho de inspeção ocorre 

com exposição do homem à radiação.  
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4.6 COMPARAÇÃO ENTRE AS METODOLOGIAS WOG-ASME, EPRI, 

SIKIFS E API 

 

As três metodologias de inspeção em serviço com informação do risco são 

similares em seus princípios. Os mesmos passos são conduzidos: definição dos segmentos, 

avaliação das conseqüências e avaliação da probabilidade de falha, avaliação do risco e 

seleção da inspeção. 

 

As metodologias usam os mesmos elementos para avaliar a severidade das 

conseqüências com respeito à segurança, modelos de mecanismos de degradação ou 

critérios sensitivos usados para tomar decisão quanto à existência de mecanismos de 

degradação. 

 

A metodologia API apesar de ser específica à inspeção baseada em riscos onde 

a tomada de decisão é realizada em resultados numéricos, tem seus princípios similares às 

outras três metodologias. 

 

A maior diferença entre as quatro metodologias está nos meios para realizar os 

passo da seleção do objeto de análise a etapa de hierarquização para tomada de decisão, e 

a principal distinção está entre a utilização de métodos qualitativos e quantitativos. 

 

Apesar da hierarquização dos riscos nas metodologias EPRI e SKIS ser 

qualitativa, o critério empregado garante a repetitividade dos resultados da mesma forma 

que nas metodologias ASME-WOG e API. Nas metodologias ASME-WOG e API, a 

avaliação das conseqüências, da probabilidade de falha e do risco são realizadas segundo 

modelos quantitativos e permitem a realização de uma análise de sensibilidade para avaliar 

o impacto das incertezas. 
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CAPÍTULO 5 

 

O PROCESSO DE ACEITAÇÃO E DIFUSÃO DAS METODOLOGIAS QUE 

UTILIZAM INFORMAÇÃO DO RISCO NO MUNDO 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Pode-se prever que uma das maiores modificações no gerenciamento, na 

inspeção e na manutenção de plantas de potência se dará em um futuro próximo com a 

consolidação dos mecanismos para otimização dos recursos necessários para manter e 

melhorar o processo de geração em consonância com as expectativas contemporâneas dos 

padrões ambientais e de segurança.  

 

Através da pesquisa realizada pelo MPA Stuttgart durante o ano de 1999 e início 

do ano 2000, JOANOVIC (2001), com o objetivo de estabelecer as necessidades da 

indústria européia em relação às metodologias que utilizam informação do risco ou nele 

baseadas, foi possível mostrar que, tanto na Europa como nos Estados Unidos, havia um 

alto nível de interesse dos operadores de usinas nucleares de potência em migrar das 

metodologias tradicionais para as que utilizam a informação do risco nas atividades de 

gerenciamento, inspeção e manutenção. 

 

A pesquisa contou com 43 participantes de diversos países como Áustria, 

Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Israel, Itália, Países Baixos, Noruega, Eslovênia, 

Suécia, Reino Unido, Ucrânia e Estados Unidos da América, dos quais aproximadamente 

60% dos participantes representavam as plantas de potência enquanto os outros 40% 

representavam as plantas de processo. 

 

Quando argüidos sobre que tipo de metodologia de RBI / RBLM utilizavam, 

foram citadas as metodologias do ASME, do API , DNV e KINT com distribuição 

mostrada na Figura 16. 
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Figura 16: Distribuição das Metodologias de RBI utilizadas 

 

Pode-se afirmar que era pequena, na época da pesquisa, a obrigatoriedade de 

utilização de metodologias com informação do risco, para a indústria nuclear, e do RBI, 

para a indústria petroquímica, nas diretrizes relativas ao risco ou normas similares e que as 

principais motivações para a utilização destas metodologias eram o aumento da segurança 

e da lucratividade. 

 

A pesquisa vem reforçar que consensual a necessidade de se estabelecer 

diretrizes européias para RI-ISI e de RBI, que se estabeleça como código, prática e padrão. 

No caso da indústria petroquímica, esta necessidade é mais premente para as pequenas 

indústrias com pequeno potencial de segurança, para que possam otimizar os seus custos e 

aumentar sua competitividade. 

 

No final do ano de 2001 com a evolução dos estudos realizados pelos grupos de 

trabalho, tanto nos EUA como na Europa, várias aplicações já haviam sido realizadas. Nos 

EUA 62 (45 utilizando metodologia EPRI, 13 Westinghouse e 4 Enertech/Westinghouse) 

aplicações de inspeção em serviço com informação do risco já haviam sido realizadas e 

submetidas à NRC, EUROPEAN COMMISSION (2001). Destas 14 (9 utilizando 

metodologia EPRI, 3 Westinghouse e 2 Enertech/Westinghouse) já estavam aprovadas. Na 
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Europa 14 (1 utilizando metodologia EPRI, 10 Westinghouse e 3 Westinghouse / EPRI) 

aplicações já haviam sido realizadas em países como a Finlândia, Espanha, Suíça e Suécia. 

Na Ásia a Coréia estava realizando uma aplicação com a metodologia WOG-ASME, 

EUROPEAN COMMISSION (2001). 

 

A Figura 17 ilustra a distribuição das metodologias utilizadas nos estudos 

realizados até 2001. 

 

  

Estudos Realizados nos EUA Estudos Realizados na Europa 

Figura 17: Distribuição das Metodologias de que Utilizam Informação do Risco  

 

5.2 A REGULAMENTAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE RI-ISI COM 

UTILIZAÇÃO DO RISCO NOS ESTADOS UNIDOS E NA EUROPA 

 

Quando se compara a situação dos EUA com a situação da Europa, tanto na 

indústria nuclear quanto na petroquímica, em termos de regulamentação das metodologias 

que utilizam informação do risco, constata-se que a Europa ainda tem um longo caminho a 

percorrer, JOANOVIC (2001). Uma das razões para os EUA estarem à frente se deve ao 

fato de que organizações como PVRC, ASME, API e similares são capazes de reagir de 

forma mais flexível e eficiente que as organizações européias equivalentes, como por 

exemplo o EPERC. Isto significa que muito da difusão das metodologias que utilizam 

informação do risco nos EUA é guiada pelo lucro e isso se deve à difusão da metodologia 
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do RBI adotada pela indústria petroquímica a API 581, API (2001), enquanto que na 

Europa a difusão é guiada pela regulamentação.  

 

Apesar dos documentos europeus apresentarem um nível técnico mais elevado e 

maior riqueza de detalhes, a apresentação completa das metodologias que utilizam 

informação do risco e suas interconexões é melhor espelhada nos documentos americanos, 

JOANOVIC (2001). Na área petroquímica, por exemplo, o documento central, a API 

581/580. API (2001), garante a interconexão de forma consistente e compreensiva dos 

documentos existentes, conforme ilustrado na Figura 18. Ressalta–se a necessidade 

européia de um documento central que faça a interconexão dos documentos correlatos 

tanto na área nuclear como na área petroquímica.  

 

A Figura 19, ilustra o processo de documentação e o nível de elaboração na 

Europa onde é notória a complexidade de inter-relação entre os documentos, que muitas 

vezes pertencem a países com diferentes processos regulatórios. Fica evidente também, a 

falta de um documento central (ainda em desenvolvimento).  
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Figura 18: Inter-relação de Documentos nos EUA na área Petroquímica 
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Figura 19: Inter-relação de Documentos na Europa na  Área Nuclear 
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O documento central europeu já surgirá contemplando a evolução das 

metodologias de RI-ISI e de RBI para as metodologias de gerenciamento da planta com 

informação do risco uma vez que a manutenção e a inspeção têm sido atividades 

tradicionalmente separadas e a visão moderna de gerenciamento das plantas mostra a 

integração destes departamentos e a futura integração dos esforços para minimizar o 

tempo de parada e reduzir o custo de produção.  

 

As estratégias de inspeção, manutenção e gerenciamento para todas as etapas de 

produção da planta, devem ser avaliadas considerando o custo, segurança e outros critérios 

dentro de uma mesma filosofia. Isto só será conseguido se os esforços para inspeção/teste, 

monitoramento e manutenção forem focados consistentemente nos componentes 

importantes e nos processos de degradação que contribuem para a segurança, para o risco 

econômico e ambiental da instalação. 

 

O elemento chave do RI-ISI e do RBI  – a priorização dos esforços de inspeção 

e manutenção para toda planta precisa ser feita consistentemente, ao passo que se mantém 

uma visão global do risco envolvido na vida operacional da instalação. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
6.1 CONCLUSÕES  

 

Além do considerável progresso de promoção das técnicas de tomada de decisão 

com informação do risco nos EUA, muitos países, principalmente os que operam plantas 

com reatores LWR com projeto norte-americano, estão seguindo na direção de 

implementar programas de RI-ISI. Dentro da Europa a Finlândia, a Espanha e a Suécia são 

os países mais proeminentes na implementação de programas de RI-ISI. 

 

As aplicações correntes de RI-ISI são restritas a tubulações. Vários estudos 

parciais ou completos para tubulações Classe 1, 2 ou 3, segundo a classificação da ASME, 

foram conduzidos sendo a maioria das aplicações realizadas em sistemas Classe 1. 

 

A maior diferença entre as metodologias utilizadas nas aplicações realizadas até 

o momento está nos vários caminhos que podem ser empregados para que se siga os 

passos lógicos, comuns a todas as metodologias de RI-ISI. A principal diferença entre as 

metodologias qualitativas e quantitativas está no fato de que as últimas permitem a 

realização de uma análise de sensibilidade para avaliar o impacto das incertezas. É 

evidente que todas as metodologias são capazes de gerar retornos financeiros 

significativos dos investimentos para os operadores. 

 

É notório o interesse dos órgãos licenciadores de usinas nucleares de potência 

em otimizar os programas de teste e inspeção pela aplicação dos recursos nas áreas mais 

significativas para o risco. Há também um grande interesse em manter os sistemas 

disponíveis reduzindo os custos globais de manutenção sem efeitos adversos para a 

segurança.  

 

Tanto a NRC como órgãos regulatórios de diversos países da Europa vêm 

confirmando sua intenção de utilizar técnicas probabilísticas associadas com as 
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determinísticas na definição do escopo da Inspeção em Serviço. O desenvolvimento de 

programas de RI – ISI contribui para a otimização dos recursos dos órgãos regulatórios e 

da indústria, nos EUA e na Europa, destinados à proteção adequada da saúde e segurança 

do público.  

 

A utilização de metodologias de Informação do Risco (Risk informed – ISI) em 

alternativa ao programa de inspeção proposto no 10 CRF 50.55a são apresentadas aos 

órgãos regulatórios antes da implementação. Daí a grande importância da validação e 

aceitação dos programas piloto desenvolvidos para as metodologias propostas, talvez no 

momento este sejam os principais resultados norteadores da formalização de diretrizes 

futuras para utilização da Informação do Risco (Risk Informed – ISI) nas matérias 

regulatórias. Apesar do advento da APS, não existem autoridades governamentais que 

tenham aprovado em seus requisitos regulatórios, a estimativa da confiabilidade de 

componentes por estes métodos. O desenvolvimento de metodologias quantitativas é 

dirigido pelo interesse da indústria, que é naturalmente direcionado por condições de 

mercado. 

 

Há grande expectativa na elaboração das diretrizes européias para RI-ISI. Estas 

diretrizes deverão representar uma posição de consenso dentro da Europa, deverão 

contemplar tanto os reatores LWR (PWR e BWR) como os reatores VVER. A abordagem 

deverá ser suficientemente genérica de forma que possa complementar a regulamentação 

existente para usinas nucleares de potência. As diretrizes genéricas de RI-ISI deverão ser 

não prescritivas a fim de serem facilmente adaptadas à regulamentação nuclear de 

diferentes países. Esta flexibilidade deve ser suficiente para acomodar tanto abordagens 

qualitativas como quantitativas. 

 

Estas diretrizes, não devem de forma alguma contradizer as abordagens 

determinísticas. Além disso as diretrizes deverão contemplar antecipadamente a aplicação 

de RI-ISI –TR, EUROPEAN COMMISSION (2001), para componentes diferentes de 

tubulação. 
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A exemplo dos EUA e de diversos países europeus, o caminho para países como 

o Brasil, implementar programas de RI-ISI consiste na realização de estudos pilotos 

envolvendo as metodologias utilizadas nas aplicações realizadas até o momento. Devem 

ser realizadas aplicações qualitativas e quantitativas, de escopo parcial e completo e em 

sistemas Classe 1, 2 e 3, para que se possa avaliar o nível de flexibilidade das diretrizes 

regulatórias vigentes no país.  

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

6.2.1 Avaliação do Comportamento da Probabilidade de Falhas Frente a Variações 

na Freqüência e Eficiência da Inspeção 

 

Normalmente os intervalos de inspeção apresentados no ASME secção XI e nos 

códigos aplicáveis são considerados adequados. O aumento destes intervalos de inspeção é 

possível através de análises que avaliam o comportamento da probabilidade de falha frente 

à eficiência e freqüência das inspeções.  

 

Estudos devem ser realizados para avaliar o quão flexíveis são as diretrizes 

regulatórias brasileiras com relação à freqüência de inspeção visando otimizar custos e 

exposição à radiação. 

 

6.2.2 Avaliação do Comportamento do Risco da Planta Frente às Variações no 

Número de Elementos Selecionados para Inspeção 

 

A possibilidade de reduzir o número de elementos selecionados para inspeção se 

traduz na possibilidade de diminuir custos além de manter ou aumentar a segurança.   

 

É necessário realizar estudos para estabelecer uma metodologia para 

implementar programas de RI-ISI e a realização de estudos piloto que possibilitem a 

comparação dos resultados obtidos com as metodologias de seleção de elementos para 

inspeção com os resultados dos programas vigentes.  
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