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Capítulo 1
Introdução
A energia nuclear é uma das formas de se obter energia elétrica em larga
escala. Com o esgotamento dos recursos hídricos próximos aos principais centros
consumidores, com as dificuldades de licenciamentos ambientais para o
aproveitamento das matérias primas remanescentes e o constante crescimento da
demanda de energia, a participação da energia nuclear na produção de energia
elétrica é fundamental na medida em que contribui para a melhoria na qualidade de
vida da população e para o desenvolvimento econômico do país.
Hoje, 17% da energia elétrica no mundo, é gerada através de fonte nuclear e
este percentual tende a crescer com a construção de novas usinas, principalmente
nos países em desenvolvimento (China, Índia, etc.). Os Estados Unidos, que
possuem o maior parque nuclear do planeta, com 104 usinas em operação, estão
ampliando a capacidade de geração e aumentando a vida útil de várias de suas
centrais. França, com 59 reatores, e Japão, com 53, também são grandes
produtores de energia nuclear, seguidos por Rússia com 31 e Coréia do Sul (20).
A maior vantagem ambiental da geração elétrica através de usinas nucleares
é a não utilização de combustíveis fósseis, evitando o lançamento na atmosfera dos
gases responsáveis pelo aumento do aquecimento global e outros produtos tóxicos.
Usinas nucleares ocupam áreas relativamente pequenas, podem ser instaladas
próximas aos centros consumidores e não dependem de fatores climáticos (chuva,
vento, etc.) para o seu funcionamento.
Além disso, o urânio utilizado em usinas nucleares é um combustível de baixo
custo, uma vez que as quantidades mundiais exploráveis são muito grandes e não
oferecem risco de escassez em médio prazo. O Brasil possui a 6ª maior reserva
mundial de urânio, assegurando uma excelente reserva e a garantia do suprimento
de combustível. É um dos maiores mercados de energia elétrica do mundo.
4

Figura 1 – Número de Reatores em operação no mundo classificado pelos países. Dados da
Agência Internacional de Energia Atômica e Nuclear.

O objetivo deste trabalho é apresentar o resultado de uma pesquisa abordando
conceitos e princípios de funcionamento sobre os principais tipos de reatores
nucleares de potência classificados por refrigerante e/ou moderador.
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Capítulo 2
Fundamentação Teórica
2.1 – Interação dos Nêutrons com a Matéria
A operação de um reator nuclear depende fundamentalmente de como os
nêutrons irão interagir com o núcleo atômico. Faz-se necessário, então, considerar a
natureza dessas interações com um razoável nível de detalhamento.
Por não possuírem carga, os nêutrons interagem diretamente com os núcleos
dos átomos e não com seus campos eletrostáticos, de maneira distinta das
partículas

carregadas.

Dois

processos

principais

regem essas

interações:

espalhamento e absorção (Lamarsh, 1966).
Espalhamento:
• Espalhamento Elástico (n,n): A estrutura nuclear não sofre alterações e a
interação é uma simples transferência de energia cinética e de quantidade de
movimento, podendo ser descrita como o choque elástico de duas esferas
rígidas.
• Espalhamento Inelástico (n,n’): O nêutron incidente deve possuir energia
superior a um certo limiar; um outro nêutron é emitido pelo núcleo composto,
que atinge o seu estado fundamental emitindo, na maioria das vezes, raios
gama.
Absorção:
• Captura Radioativa: O núcleo composto quando atingido por um nêutron
passa para um estado excitado energeticamente, atingindo a estabilidade
pela emissão de um ou mais fótons ou partículas. Podem ocorrer reações do
tipo (n,p); (n,2n); (n, γ) ou (n,α).
• Fissão Nuclear: Nesse caso o núcleo composto de um átomo pesado é
separado em dois ou mais fragmentos e, em geral, são produzidos dois ou
três novos nêutrons.
6

2.1.1 – Seção de Choque para Nêutrons
A probabilidade de ocorrer uma reação nuclear é quantificada em termos das
seções de choque. A seção de choque microscópica, σ, representa a área alvo
oferecida pelo núcleo para um nêutron incidente, determinando a probabilidade de
ocorrência de uma reação nuclear envolvendo um único nêutron. A unidade de
seção de choque microscópica é o barn (b), medida em dimensões de área , 1b =
10-24 cm2. A seção de choque microscópica total, σt, é dada por (Lamarsh, 1966):

σt = σa + σe

(2 – 1)

onde σa, é seção de choque microscópica de absorção e, σe, é a seção de choque
microscópica de espalhamento.
As seções de choque de absorção e de espalhamento ainda podem ser
separadas em frações distintas inerentes a cada tipo de reação específica. Por
exemplo, a seção de choque de absorção ainda pode ser dividida em duas seções
de choque microscópicas, uma de captura radioativa e a outra fissão. Já a seção de
choque de espalhamento também pode ser separada em duas seções de choque
microscópicas, uma de espalhamento elástico e a outra de espalhamento inelástico.
A seção de choque é dependente da energia do nêutron incidente e algumas
das reações ocorrem somente a partir de uma determinada energia. Cada modo de
interação compete com os outros. Logo, a fração de colisões que resulta numa dada
reação particular dependerá da seção de choque relativa para a reação em questão.
No entanto, em certas energias, algumas das interações não ocorrem ou são
desprezíveis, não colaborando na seção de choque total.
Podemos definir também a seção de choque macroscópica (Σ), que nada
mais é que o produto da densidade nuclear do alvo (N) com a sua seção de choque
microscópica total (σt).

Σ = N. σt

(2 – 2)
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2.1.2 – Descrição Matemática para a Interação dos Nêutrons com a
Matéria
Supondo que um alvo de espessura X seja colocado no trajeto de um feixe
unidirecional de nêutrons com intensidade I0 e que um detector seja posicionado a
certa distância atrás do alvo, teremos assim, o seguinte aparato experimental
mostrado abaixo (Figura 2.1.1).
Detector

Feixe Primário
Feixe Incidente

Alvo
Nêutrons Espalhados

Figura 2.1.1 – Esquema da medição dos nêutrons que não interagiram com o alvo.

Considerando que tanto o alvo quanto o detector são muito pequenos,
podemos dizer que o ângulo sólido formado pelo arranjo também é muito pequeno.
Sendo assim, teoricamente, cada nêutron que interagir com o alvo, será descontado
do feixe para fins de detecção. E somente os nêutrons que não interagirem irão
alcançar o detector.
Se tomarmos I(x) como a intensidade dos nêutrons que não interagiram após
penetrar uma distância x no alvo, I0 sendo a intensidade do feixe incidente, N sendo
a densidade nuclear do alvo e σt sendo a seção de choque microscópica total no
alvo. Temos a seguinte relação para espessuras infinitesimais (Lamarsh, 1966):

- dI(x) = N.σt.I(x).dx

(2 – 3)

Se integrarmos a equação acima podemos descrever tal fenômeno para
dimensões maiores. Obtendo assim a equação abaixo:

I(x) = I0.e – N. x .σt

(2 – 4)

O produto da densidade nuclear do alvo com a sua seção de choque
microscópica total (Σ = N. σt) nos dá a seção de choque macroscópica (Σ), muito
8

utilizada em equações teóricas de reatores. Apesar de normalmente Σ ser
denominado como “seção de choque”, Σ não representa uma área, sendo expresso
em unidades de cm-1 e pode, portanto, ser interpretado como um coeficiente de
atenuação de nêutrons.
Em termos de Σ, a Eq. (2 – 4) pode ser escrita como:

- dI(x) = Σ.I(x).dx

(2 – 5)

Dividindo o primeiro termo da expressão (2 – 5) pelo I(x) do segundo termo da
equação temos:

- dI(x)/I(x) = Σ.dx

(2 – 6)

A quantidade dI(x)/I(x) na equação acima equivale a fração de nêutrons que
interagem com o alvo após atravessarem uma distância x no mesmo. Deste modo,
podemos dizer que Σ.dx é a probabilidade de interação para um nêutron que
atravessa uma espessura dx do alvo (Lamarsh, 1966).
2.1.3 – Termalização dos Nêutrons por Colisões Nucleares
A principal forma de interação dos nêutrons com a matéria é através do
espalhamento, principalmente espalhamento elástico. No espalhamento elástico, a
energia cinética total do sistema se mantém após a colisão; se a energia cinética
inicial do nêutron for suficientemente maior que a energia cinética média dos átomos
do meio, então podemos, em primeira aproximação, considerar que o nêutron colide
com um núcleo parado, perdendo então uma parte da sua energia. Após diversas
colisões, a tendência do nêutron é de perder, progressivamente, praticamente toda a
sua energia, entrando em equilíbrio térmico com o meio. A estes nêutrons que
entraram em equilíbrio térmico com o meio dá-se o nome de nêutrons térmicos, e
eles se distribuem em energia conforme uma distribuição de Maxwell-Boltzmann, ou
seja:

Eth = 3/2.k.T

(2 – 7)

onde k é a constante de Boltzmann e T a temperatura do meio (Zamboni, 2007).
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A quantidade de energia perdida por um nêutron em cada colisão depende da
massa do núcleo-alvo e do ângulo de espalhamento. Um nêutron pode perder cerca
de 2% de sua energia ao colidir com um núcleo de
colidir com um núcleo de

238

U, mas perde 28% dela ao

12

C. Para nêutrons que sofrem espalhamentos elásticos

em um meio não absorvedor, a relação entre a energia antes (E0) e após a colisão
(E) pode ser descrita por (Duderstadt e Hamilton, 1976):

E = E0

A2 + 2A.cosφ + 1

(2 – 8)

2

(A + 1)

Onde A é o número de massa do material moderador e

φ

o ângulo de

espalhamento no referencial do centro de massa. Como o espalhamento de
nêutrons é isotrópico, a perda média de energia do nêutron por colisão elástica, no
sistema de centro de massa, pode ser aproximada por:

∆E = E0 – E = E0 . (1 - α)
2

(2 – 9)

Onde α = (A - 1)2 / (A + 1)2 . Ou seja, quanto menor for o número de massa do
elemento, maior será a perda de energia dos nêutrons.
Para entender quantas colisões seriam necessárias para reduzir a energia de
um nêutron até a termalização, pode-se definir um parâmetro chamado perda média
logarítmica que, como o nome diz, mede, para um dado material, a perda média de
energia de um nêutron em escala logarítmica:

ζ = lnE1 - lnE2 = ln(E1/E2)

(2 – 10)

e então, para determinar em média quantas colisões seriam necessárias para
reduzir a energia de um nêutron de E1 para E2, basta calcular a razão:

N = (lnE1 - lnE2) / ζ

(2 – 11)

Alguns valores típicos de ζ podem ser encontrados na Tabela 2.1.1,
juntamente com uma estimativa do número médio de colisões necessárias para
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reduzir a energia de um nêutron de 2 MeV à faixa térmica (ou seja, E ~ 0,4 eV);
como se pode perceber, elementos leves freiam o nêutron mais rapidamente de
forma que o material mais eficaz para isso é o hidrogênio – por isso muitas vezes
usa-se água ou parafina para este fim.
Tabela 2.1.1 – Valores da perda média de energia para alguns materiais; a última
coluna ilustra quantas colisões seriam necessárias para reduzir a energia de um
nêutron de 2 MeV à faixa térmica (Zamboni, 2007).

Material

Número de Massa

ζ

18,2/

Hidrogênio

1

1

18

Deutério (2H)

2

0,725

25

Hélio

4

0,425

43

Lítio

7

0,268

68

Berílio

9

0,209

87

Carbono

12

0,158

115

Oxigênio

16

0,120

152

Urânio

238

0,008

2172

ζ

2.1.4 – Classificação dos Nêutrons Quanto à Energia
Os nêutrons provenientes de reações fotonucleares, assim como os raios-X e
os raios gama, podem ser produzidos numa ampla faixa de energias, apresentado
propriedades de atenuação substancialmente diferentes para cada intervalo. A
divisão dos nêutrons em grupos de energia é arbitrária, sendo utilizada doravante a
classificação proposta por (Gibson e Piesch, 1985), ou seja,
- Térmicos < 0,4 eV
- Epitérmicos 0,4 eV – 100 keV
- Rápidos > 100 keV
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2.2 – Fissão Nuclear
A fissão nuclear é o processo no qual um núcleo pesado se divide em dois
fragmentos, durante esse processo há uma liberação considerável de energia e,
também, ocorre a emissão de nêutrons e raios gama.

2.2.1 – Mecanismo de Fissão Nuclear
Um modelo nuclear adequado para explicar o mecanismo de fissão nuclear
neste tópico é o modelo da gota líquida.
Se imaginarmos o núcleo como uma “gota líquida” constituída pelos nucleons
(prótons e nêutrons), podemos pensar em forças como a “tensão superficial”
atuando no mesmo. Se considerarmos os prótons e os nêutrons como “esferas
rígidas” na “gota liquida”, estas estarão “ligadas” pela força nuclear forte (de curto
alcance e sempre de atração), a qual se atribui, de certa forma, a estabilidade
nuclear. O núcleo, concebido então como uma gota liquida, é capaz de oscilar se for
levado a um estado excitado.
Quando o núcleo é excitado, a forma da "gota liquida” muda. As forças de
tensão superficial tratam de compensar as forças repulsivas, assim como a inércia
da matéria. Se este estado de excitação não é grande, as forças de superfície são
suficientes para compensar as forças repulsivas e, o núcleo perderá este estado de
excitação por simples emissão de radiação gama.
Por outro lado, se o estado de excitação é elevado, por exemplo,
considerando-se o núcleo de um elemento pesado como o urânio-235, com 92
prótons e 143 nêutrons, que é bombardeado com nêutrons térmicos. É possível que
este núcleo “capture” ou absorva um nêutron. A energia deste é suficiente para levar
o núcleo de urânio a um estado altamente excitado. A gota liquida com a qual
representa o núcleo, começa a oscilar, e os nucleons movem-se com maior
“rapidez”, o volume da gota liquida permanece constante, porém, a área total
aumenta com as vibrações. Se estas são suficientemente fortes, finalmente o núcleo
fissiona-se.
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Para fins de simplificação, o estado inicial de um núcleo físsil ZA será
representado como uma esfera de raio R como mostrado na Figura... No fim do
processo de fissão, dois núcleos Z1A1 e Z2A2 são formados tendo raio R1 e R2,
respectivamente, como mostrado na Figura 2.1.2. Em (a) podemos observar o
estado inicial, em (c) o estado final após a fissão e em (b) o estado intermediário que
representa uma série de deformações do núcleo que por fim resulta em um
estrangulamento, culminando na fissão.
Z,A

(b)

(a)

Z2 , A2

Z1 , A1

r

(c)

Figura 2.1.2 – Esquema dos diferentes estágios durante a fissão.

Agora, será feita uma análise da energia potencial de um núcleo durante o
processo de fissão em função da distância r entre os lobos do estrangulamento do
núcleo. Para que um núcleo comece a se deformar, deve-se inserir energia no
sistema, para que deste modo a distância média entre os nucleons aumente. A
energia potencial continua a aumentar com o aumento de r como mostrado na
Figura 2.1.3 até atingir um ponto onde os dois lobos começam a se separar. Deste
ponto em diante a energia nuclear dos dois fragmentos permanece constante
enquanto a energia potencial diminui, e isto se dá pelo decréscimo da energia
repulsiva Coulombiana dos dois fragmentos (Lamarsh, 1966).

E
Ecrit

MAc2

Eq
Q
MA1c2 + MA2c2

r
~ R1 + R2
Figura 2.1.3 – Energia potencial de repulsão Coulombiana em função da separação r.
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A energia que deve ser fornecida ao núcleo para que este entre em fissão
imediatamente é conhecida como energia crítica (Ecrit). Esta pode ser obtida pela
diferença entre a energia Coulombiana máxima (Eq) e a energia Q da reação de
fissão.

Ecrit = Eq – Q

(2 – 12)

Vale lembrar que todos os núcleos físseis não se dividem do mesmo modo. Assim,
embora a massa do núcleo inicial seja bem definida, as massas dos fragmentos de
fissão não são bem definidas. Por esta razão, o valor Q é determinado como sendo
uma média experimental dada pela medição da energia total liberada advinda dos
núcleos que sofreram fissão (Lamarsh, 1966).
Uma estimativa bruta da energia Coulombiana pode ser feita assumindo que
cada fragmento é uma esfera uniforme não afetada pela presença da outra. Neste
caso, Eq é dada por (Lamarsh, 1966):

Z1.Z2.e2
Eq =
R1 + R2

(2 – 13)

Onde o raio nuclear é dado pela fórmula:

R = (re/2). A1/3

(2 – 14)

Sendo re = e2/mec2 o raio clássico do elétron, então a equação acima se torna:

Eq =

Z1 Z2 e2
(re/2).(A11/3 + A21/3)

(2 – 15)

Para propostas práticas, a energia crítica representa um limiar real para a
fissão, e qualquer método que fornecer essa energia é dito como indutor de fissão.
Se a energia de ligação do núcleo composto for maior que a energia crítica, a fissão
poderá ser induzida até mesmo por nêutrons de baixíssima energia cinética. Embora
a fissão seja induzida principalmente pela absorção de um nêutron por um núcleo
físsil, há a possibilidade de ocorrer a fissão espontânea do núcleo, no entanto, esta
ocorre raramente pelo processo de tunelamento quântico, similar ao da emissão
alfa.
14

2.2.2 – Reações Nucleares em Cadeia
A característica básica de um reator nuclear é a liberação de uma grande
quantidade de energia para cada fissão que ocorre no núcleo do reator. Em média,
para cada fissão são liberados cerca de 200 milhões de elétron volts (200 MeV) de
energia. Uma reação química típica, por outro lado, libera na ordem de um elétron
volt (1 eV).
Em média, mais de 80% da energia liberada pela fissão é carreada pelos
fragmentos de fissão sob a forma de energia cinética. Estes fragmentos são
rapidamente freados pelos núcleos dos materiais e, neste processo, suas energias
cinéticas são convertidas em energia térmica, aquecendo esses materiais. Além
disso, existe uma energia térmica adicional proveniente do freamento ou absorção
de nêutrons e absorção de raios gama oriundos do processo de fissão.
O número de fissões não é somente uma medição conveniente da energia
liberada num reator, mas também uma medida fundamental do processo básico de
um reator nuclear: as fissões dão origem às reações nucleares em cadeia. Esta
cadeia é auto-alimentada pela produção de nêutrons durante a fissão e, estes
nêutrons promovem mais fissões (Figura 2.1.4).

Figura 2.1.4 – Esquema de uma reação em cadeia auto-alimentada para núcleos físseis.
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Há quatro eventos possíveis de ocorrer com um nêutron de fissão:
(1) Escapar do material físsil;
(2) Ser capturado e não causar fissão do material físsil;
(3) Ser capturado e não causar fissão de impurezas não-físseis;
(4) Ser capturado e causar fissão.
Os três primeiros processos implicam em perda de nêutrons e o quarto, em
ganho. Uma reação em cadeia somente ocorrerá se o ganho de nêutrons superar a
perda. Isso é expresso numericamente como o fator de multiplicação de nêutrons, k,
que é a diferença entre o número médio de nêutrons que sofrem captura e causam
fissão e a soma das médias de perdas de nêutrons pelos mecanismos (1), (2) e (3)
acima. Qualquer um dos mecanismos de perda de nêutrons poderá predominar para
um dado arranjo de maneira que os nêutrons gerados por fissão sejam em número
insuficiente para sustentar a reação em cadeia. Se o número de nêutrons que
causam fissão estiver decaindo com o tempo, o reator é dito estar subcrítico; se o
número se mantiver constante, o reator é dito estar crítico; e se o número estiver
aumentando, supercrítico. O estado de criticalidade do reator é, portanto, o número
de nêutrons em uma geração dividido pelo número de nêutrons da geração anterior.
Todos os reatores nucleares dependem predominantemente de materiais
físseis para o estabelecimento de uma reação em cadeia, sendo o urânio-235 o
principal material físsil promotor de tais reações em cadeia. O urânio-235 constitui
somente 0,7% da composição natural do urânio, em contrapartida, o urânio-238
corresponde a 99,3% da composição total (desprezando a irrisória quantia do
urânio-234). Como consequência, a maioria dos reatores requer que o urânio seja
“enriquecido” para conter um alto percentual de urânio-235, embora uma pequena
parcela dos reatores funciona com a sua composição natural.
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Capítulo 3
Componentes Básicos de um Reator
3.1 – Componentes e materiais principais de um reator nuclear
Em um reator nuclear reações nucleares em cadeia são iniciadas, controladas
e mantidas estacionárias. Reatores nucleares utilizam a energia nuclear para a
produção de calor que é transformado em energia elétrica. Estes reatores como
princípio básico a fissão do núcleo de determinados isótopos do urânio através de
nêutrons com energias determinadas, gerando a cada fissão uma grande quantidade
de energia (~200 MeV), produtos de fissão radioativos e nêutrons de altas energias.

Existem vários projetos de reatores nucleares, com a finalidade de geração de
energia elétrica no mundo, que proporcionam a reação em cadeia da fissão nuclear,
seu controle, sua geração de calor e a transmissão para uma turbina a vapor em um
gerador de energia elétrica (Figura 3.1).

Figura 3.1 – Diagrama geral de um Reator CANDU (HWR)
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Os reatores nucleares possuem uma estrutura básica comum que nos permite
realizar uma classificação funcional e dos principais materiais utilizados. Esta
estrutura básica é composta do tipo de combustível nuclear, moderadores,
refrigerantes, absorvedores, blindagem e demais estruturas (Perrota, 1999).

3.1.1 – Combustível Nuclear
Material contém os elementos físseis e férteis que irão produzir as fissões da

reação em cadeia no núcleo do reator.

Os combustíveis nucleares (Figuras 3.1.1; 3.1.2 e 3.1.3) são formados dos
elementos físseis e férteis (U, Th, Pu) sob diversas formas de compostos e de
materiais estruturais que servem de elementos de ligação, revestimento e estrutura.
A característica do combustível está associada às necessidades neutrônicas e
térmicas e depende da compatibilidade do teor do material físsil/fértil com o
processo de fabricação e também do seu desempenho sob irradiação. Pode-se ter,
por exemplo, combustíveis com alto ou baixo enriquecimento de urânio-235 (Perrota,
1999).
As classificações destes materiais bem como a fundamentação teórica dessas
reações que ocorrem no núcleo do reator serão abordadas em capítulos separados.

Figura 3.1.1 – Elemento combustível para um Reator CANDU (HWR).

Figura 3.1.2 – Micro esferas triplamente revestidas com material cerâmico, compõem o
elemento combustível para um Reator tipo CGR.
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Figura 3.1.3 – Típica vareta de combustível com pastilhas de UO2 compõem o elemento
combustível para um Reator tipo PWR.

3.1.2 – Moderadores
Materiais utilizados em reatores térmicos para reduzir ou moderar a energia
dos nêutrons rápidos gerados no processo de fissão nuclear aumentando a
probabilidade de ocorrência de novas reações nucleares. Também possuem a
função de servir como refletores de nêutrons circundando o núcleo do reator de
forma a minimizar fuga de nêutrons do núcleo.
Os requisitos nucleares para uso de materiais como moderadores e refletores
são os mesmos nos reatores térmicos: alta seção de choque de espalhamento, alta
energia perdida pelo nêutron por colisão e baixa seção de choque de absorção. Os
principais materiais empregados são: água pesada, água leve, grafite e berílio.
(Perrota, 1999).

3.1.3 – Refrigerantes
Material líquido ou gasoso que é utilizado para remover o calor gerado no
núcleo do reator nuclear. Para isso o material utilizado deve ter boas propriedades
de transferência de calor. Deve ter também densidade que minimize a força de
bombeamento, bem como ter um baixo ponto de fusão que eliminaria a possibilidade
de solidificação e um alto ponto de ebulição para minimizar a pressão do vapor e
maximizar a temperatura de trabalho e eficiência térmica da planta de potência.
(Perrota, 1999).
Alguns dos principais requisitos para uso de materiais como refrigerantes são:
boas propriedades de transferência de calor, baixo ponto de fusão, alto ponto de
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ebulição, baixa radioatividade induzida, alta estabilidade térmica e de irradiação e
facilidade e segurança de manuseio.
Os principais materiais empregados são: gases: He e CO2; líquidos: H2O, D2O
e metais líquidos: Na, NaK.

3.1.4 – Absorvedores
Materiais que são empregados com a função de manter sob controle a
reatividade do reator através da inserção e retirada de material absorvedor de forma
a alterar o fluxo de nêutrons como necessário homogeneizando a distribuição de
potência no núcleo. Esse controle pode ser exercido através de barras de controle,
segurança e veneno queimável.
Os principais requisitos dos materiais absorvedores são: alta seção de
choque de absorção, alta estabilidade térmica, alta estabilidade à irradiação, boas
características de transferência de calor e alta resistência à corrosão. Os principais
elementos utilizados como absorvedores são o boro (B), cádmio (Cd), háfnio (Hf),
índio (In), prata (Ag) e terras raras como gadolínio (Gd) e seus compostos. (Perrota,
1999)

3.1.5 – Blindagem
Materiais utilizados como blindagem em reatores nucleares tem a função de
servir de barreira para a radiação (blindar) de forma a atenuar os efeitos desta sobre
componentes estruturais ou o meio exterior. Os requisitos principais dos materiais para

blindagem são: moderar a energia de nêutrons rápidos e atenuar a radiação gama
primária– materiais pesados como Pb, Bi e W são usados; absorver nêutrons
térmicos e epitérmicos – materiais médios como Fe e concreto são usados; moderar
e capturar nêutrons sem produzir radiação gama secundária – materiais leves como
B, B2O3.e H2O. (Perrota, 1999)

3.1.6 – Estruturas
Os materiais estruturais propiciam uma barreira física (para proteção do
combustível), resistência mecânica e suporte estrutural para os componentes do
reator. Os componentes principais são: revestimento de combustíveis e estruturas
associadas, vaso de pressão, estruturas suportes do núcleo, suportes e guias de
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barras de controle, etc. As propriedades principais que devam possuir os materiais
são:
− baixa seção de choque de absorção de nêutrons
− alta resistência mecânica
− alta estabilidade térmica e à irradiação
− baixa radioatividade induzida
− boas propriedades de transferência de calor
− alta resistência à corrosão

A seleção dos materiais para cada componente estrutural depende do tipo e
aplicação do reator.
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Capítulo 4
Classificação dos Reatores Nucleares
quanto ao Refrigerante/Moderador
4.1 – Reator de Água Fervente (BWR)
O Boiling Water Reactor (BWR – Reator de Água Fervente) é um tipo de
reator nuclear que dentre outros, também é utilizado na geração de energia elétrica.
É, como já mencionado, o segundo tipo reator mais empregado no mundo para esta
finalidade, somente perdendo para os reatores do tipo PWR que serão também
apresentados. O BWR (Figura 4.1) foi desenvolvido nos laboratórios da General
Eletric e no Laboratório Nacional de Idaho nos EUA em meados da década de 50.
Atualmente é a General Eletric especializada na concepção e construção deste tipo
de Reator.
O BWR utiliza água desmineralizada como elemento refrigerante e moderador
de nêutrons para o núcleo do reator . O calor necessário para a produção do vapor
que é utilizado como força motriz das turbinas de acionamento dos geradores de
energia elétrica, é obtido por fissão nuclear no núcleo do reator .
O vapor produzido, após realizar o trabalho motriz de acionamento em
rotação das turbinas do gerador elétrico, é num condensador aplicado, resultando no
retorno do vapor ao estado natural de água líquida. A água é então, devolvida ao
núcleo do reator completando o ciclo.
Esta água é aquecida e mantida a uma pressão em torno de 75 atm ( 7,6
Mpa, 1000-1100psi) para ferver no núcleo do reator a 285

o

C (550

o

F)

aproximadamente criando uma cabeça térmica no topo do reator.
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Figura 4.1 – Diagrama simplificado do Reator de Água Fervente (BWR).

4.1.1 – Descrição dos Principais componentes do sistema do BWR:
4.1.1.1 – Alimentação
O vapor inicialmente gerado no reator á direcionado às turbinas. Após realizar
seu trabalho motriz é aplicado ao condensador localizado logo abaixo, sendo
resfriado e voltando ao estado de água líquida. Esta água é então bombeada
passando por aquecedores que elevam sua temperatura, com calor extraído do
circuito de acionamento das turbinas. Esta água aquecida é levada de volta ao vaso
de pressão do reator através de bicos injetores localizados bem acima dos arranjos
do combustível nuclear que constituem o núcleo do reator, abaixo do nível de
alimentação de água.
A alimentação de água entra no reator pela região dos separadores, onde
ainda sob a forma líquida é separada do vapor. Este fluxo de água aplicado as
bombas a jato que utilizando a pressão da cabeça térmica na parte superior do vaso
do reator ou das bombas de recirculação interna pressurizam a água que é aplicada
ao núcleo.
O aquecimento do núcleo cria uma “cabeça térmica” que assiste a
recirculação da água que assiste a recirculação da água no interior do vaso de
pressão do reator.
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A recirculação forçada, sob pressão, da água no interior do vaso é muito
importante no controle da potência de operação do reator. O nível de potência
térmica, também é variado aumentando ou diminuindo o fluxo de recirculação
forçada através das bombas de recirculação ou das bombas a jato.
Acima do núcleo, no topo do reator, encontram-se os separadores, onde o
vapor é separado e aplicado ao secador de vapor. Enquanto a água separada do
vapor retorna ao núcleo, o vapor seco sai do vaso por dutos até a turbina,
reiniciando o ciclo (Figura 4.1.1).

Figura 4.1.1 - NSSS (Nuclear Steam Supply System - Sistema Produtor de Vapor).

Devido ao fato do espaço acima do núcleo estar ocupado por separadores e
secadores de vapor, as barras de controle do reator são instaladas embaixo do
núcleo.
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Cada barra de controle possui seu próprio mecanismo de movimentação, que
é operado hidraulicamente. As barras de controle são cruciformes e a inserção das
mesmas no núcleo se faz de baixo para cima, em meio aos espaços existentes entre
os elementos combustíveis. O material utilizado nas barras de controle é carbeto de
boro (Albiac, 2004).

4.1.1.2 – Sistema de Controle
A potência do reator é controlada de duas formas: pela retirada ou inserção
controlada

das

varetas

contendo

o

combustível

nuclear

ou

alterando

(volume/pressão) do fluxo de água aplicado ao núcleo do reator.
No início da operação do reator o controle é feito pelo posicionamento
controlado das varetas com o combustível. Para os primeiros BWR’s o controle da
potência do reator somente era feito pelo posicionamento das varetas com o
combustível, usando esta técnica o controle da potência era realizado de 0 a 100%.
Com os sistemas de recirculação este controle atua de 30% a 100% da potência
nominal, isto é conseguido alterando o fluxo de recirculação.
Um BWR pode ser concebido sem bombas de recirculação, ficando a injeção
de água no núcleo do reator apenas a cargo e controle das bombas a jato,
alimentadas com água pressurizada pela cabeça térmica, que produz pressão
recirculante para a água no interior do vaso de pressão do reator.
Contudo, a utilização de bombas no controle se mostrou eficiente e aumentou a
segurança no processo. O nível de potência térmica é mais fácil e seguramente
controlado, aumentando ou diminuindo o fluxo de recirculação forçada pelas bombas
de recirculação.

4.1.1.3 – Turbinas a Vapor de Água
Nos BWR’s podemos dizer que a turbina “faz parte do circuito do reator”. Isto
porque da água ao vapor, passando por todo o circuito do reator até a turbina é
sempre contaminada com fortes traços de radionuclídeos, devendo a turbina ser
protegida. Equipamentos de proteção radiológica devem ser usados na operação
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normal da turbina ou durante os processos de manutenção junto as estas áreas
contaminadas, mesmo com o rápido decaimento após o desligamento do reator.

4.1.1.4 – Combustível
Um moderno BWR admite de 74 a 100 varetas com material combustível em
até 800 arranjos com um total de aproximadamente 140 toneladas de urânio. O
número de arranjos e o volume do combustível, está relacionado com o tamanho do
reator nuclear e a ordem de potência desejada.
O combustível nuclear é constituído por pastilhas de UO2 com 10,6 mm de
diâmetro e 12 mm de comprimento. Estas pastilhas são acondicionadas em tubos de
revestimento feitos de Zircaloy-2, formando assim as varetas combustíveis. Por sua
vez, estas varetas combustíveis são posicionadas segundo arranjos quadrados de 7
x 7 ou 8 x 8 no interior de caixas com 14 cm de lado. Estas caixas constituem os
elementos combustíveis, que em conjunto formam o núcleo. Há aproximadamente
580 elementos combustíveis deste tipo em um núcleo com 4,7 m de diâmetro e 3,75
m de altura, totalizando uma carga de combustível igual a 140 toneladas. O
espaçamento existente entre as varetas combustíveis é um pouco maior que em um
reator PWR, fato que torna o diâmetro do núcleo um pouco maior. O urânio contido
no combustível é enriquecido entre 1,7% e 2,5% em U-235, enquanto o combustível
de troca contém entre 2,5% e 3,1% de U-235.
O vaso de pressão tem 21,6 m de altura e 6,05 m de diâmetro interno,
apresentando uma parede com espessura igual a 152 mm (Albiac, 2004).

4.1.1.5 – Sistemas de Segurança
Tal como o PWR, o núcleo do BWR continua a produzir calor por
decaimento radioativo após pararem as reações de fissão o que torna possível a
fusão nuclear, caso todos os sistemas de segurança falharem e o núcleo não
receber refrigerante.
Os reatores BWR são projetados de maneira que os maiores fluxos de
calor obtidos em condições operacionais normais atinjam cerca de 50% dos
valores previstos para o fluxo de calor crítico. Este tipo de reator nuclear possui
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também coeficientes de reatividade negativos, de maneira que se a potência
térmica do reator aumenta e mais ebulição ocorre, produzindo portanto maior
quantidade de vapor de água, a reatividade do reator diminui e a potência do
mesmo tende a diminuir. Este é um efeito seguro e auto-estabilizante, tornando
possível controlar o reator também por meio da variação da taxa de escoamento
do refrigerante pelo núcleo. Por exemplo, caso seja necessário reduzir a potência
do reator, diminui-se a taxa de escoamento do refrigerante, provocando como
conseqüência um aumento na quantidade de vapor produzido, o que causa uma
redução de potência do reator sem a necessidade de acionar as barras de
controle.
A catástrofe maior, num reator nuclear, é a fusão dos elementos
combustíveis. Portanto, é imprescindível que, sob quaisquer circunstâncias, não
falte uma refrigeração adequada ao núcleo do reator. Entre todos os modos
possíveis de ocorrer falta de refrigeração no núcleo, obviamente, o mais severo ê
aquele causado pela ruptura do circuito primário do reator. Este acidente é
conhecido como 'acidente por perda de refrigerante, LOCA ("Loss-of-coolant
accident).
O equipamento de segurança para compensar os efeitos do LOCA ê o
sistema de refrigeração de emergência do núcleo, ECCS (" Emergency Core
Cooling System"). Dentre os sistemas de ECC existentes destacam-se os
sistemas de alta pressão, que é a primeira linha de defesa do ECC. Estes são
projetados para proteger o núcleo por injetar grandes quantidades de água
borada no seu interior, para evitar que ocorra a falta de refrigeração para as
varetas do combustível. A reinundação do núcleo deve ocorrer antes que a
temperatura do encamisamento do combustível tenha atingido a temperatura
crítica de fusão.
Mais recentemente, aperfeiçoamentos foram introduzidos no projeto de
reatores BWR com a finalidade principal de proporcionar melhorias nos aspectos
operacionais e de segurança, dando origem ao chamado reator avançado
refrigerado a água fervente (ABWR), desenvolvido pela General Electric
Company junto com fabricantes de BWR de outros países. Estas melhorias
incluem aumento da potência térmica fornecida, introdução de bombas de
refrigeração internas, reforço da blindagem de concreto e instalação de sistemas
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de segurança adicionais. Como resultado destas alterações, o vaso de pressão
passou a ter 7,1 m de diâmetro interno e 174 mm de espessura de parede, o
número total de elementos combustíveis no núcleo foi aumentado para 872 e o
tamanho do núcleo do reator foi aumentado para 5,16 m de diâmetro. A potência
térmica fornecida pelo reator aumentou para 3926 MW, a partir da qual são
gerados 1356 MW elétricos. O ABWR foi certificado em 1997 e já equipa duas
usinas núcleo-elétricas em operação no Japão (Albiac, 2004).

4.2 – Reator a Água Pressurizada (PWR)

Os PWR’s foram desenvolvidos pela Westinghouse, oriundos de uma versão
civil dos reatores desenvolvidos para os submarinos nucleares norte americanos.
Além da Westinghouse, Asea Brown Boveri-Combustion Engineering (ABB-CE),
Framatome, Kraftwerk União, Siemens e Mitsubishi têm normalmente este tipo de
reator construído ao longo de todo o mundo.
Este é o tipo mais comum de reator nuclear de potência para a produção de
eletricidade e propulsão naval. Um PWR (Figura 4.2) usa água comum (leve) como
refrigerante como e moderador, aquecida a 325

o

C e que circula por trocadores de

calor, chamados de geradores de vapor, em circuito fechado, chamado de circuito
primário. A água é pressurizada de modo que não entra em ebulição, e os
trocadores de calor são usados para transmitir calor ao circuito secundário onde o
refrigerante poder ferver e produzir vapor a ser empregado conforme sejam as
finalidades. A água que passa pelo circuito secundário está sob pressão inferior à do
circuito primário e se transforma em vapor, aciona a turbina para a geração de
eletricidade, condensa-se e retorna aos trocadores de calor para ser aquecida
novamente. Os dois circuitos não têm comunicação entre si. Um terceiro circuito de
água de um lago, rio ou mar, ou uma torre de resfriamento é usado para condensar
o vapor.
O reator de água leve foi a linha adotada pelo Brasil na construção de suas
centrais nucleares. As usinas brasileiras Angra I e Angra II e Angra III, são do tipo
PWR.
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Figura 4.2 - Esquema de uma Usina Nuclear empregando Reator PWR.

4.2.1 – Descrição dos Principais componentes do sistema do PWR:
4.2.1.1 – Circuito Primário
a) Núcleo do Reator: É o centro da geração nuclear de calor e ele é composto
de Elementos Combustíveis os quais, podem conter barras de controle,
elementos absorvedores como veneno queimável, fontes neutrônicas,
restritores de fluxo e componentes da instrumentação nuclear interna.

b) Bomba de refrigeração: O Sistema de Refrigeração do Reator numa usina
nuclear tem tarefas operacionais, como de segurança. Ele é o centro do
sistema e é nele que se encontra o Reator Nuclear que é chamado de
coração da usina. A principal função do Sistema de Refrigeração do Reator é
transportar a energia térmica gerada no Reator e pelas Bombas de
Refrigeração do Reator até os Geradores de Vapor, onde esta energia é
transferida ao sistema secundário. Durante a operação do sistema, as
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Bombas de Refrigeração do Reator fazem circular água pressurizada através
do Vaso do Reator e dos circuitos de refrigeração do reator.
c) Gerador de vapor: São trocadores de calor multitubulares (U invertido) onde o
refrigerante escoa internamente aos tubos e o fluido de trabalho
externamente a eles. Os tubos são projetados de forma a minimizar a
probabilidade de contaminação do fluido de trabalho pelo refrigerante.
d) Pressurizador: Dispositivo projetado para controlar as variações de volume (e
pressão) do refrigerante; contém refrigerante 60% na forma líquida, possui
resistências elétricas em sua parte inferior e sprays em sua parte superior,
destinados à vaporizar ou condensar parte do conteúdo de água em seu
interior. No Pressurizador há válvulas de alívio e válvulas de segurança, que
quando operadas descarregam no Tanque de Alívio do Pressurizador, onde o
vapor é condensado e resfriado por uma mistura com água fria vinda dos
sistemas auxiliares de água de reposição.
e) Vaso de Contenção ou Envoltório de Contenção: O Edifício do Reator,
construído em concreto e envolvendo a Contenção de aço, é uma das
barreiras física que serve para impedir a saída de material radioativo para o
meio ambiente e, além disso, protege contra impactos externos (queda de
aviões e explosões).

4.2.1.2 – Circuito Secundário

a) Bomba do fluido de trabalho: Circula o fluido de trabalho no ciclo secundário
da usina;
b) Turbina: Transforma a energia térmica recebida do fluido de trabalho
vaporizado em energia mecânica;
c) Gerador elétrico: Transforma a energia mecânica recebida da turbina em
energia elétrica produzindo uma corrente elétrica induzida (alternada);
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d) Condensador: Retira a energia térmica do fluido de trabalho, que após a
passagem pela turbina está em equilíbrio líquido-vapor, completando o ciclo
termodinâmico;

4.2.1.3 – Sistema Básico do PWR
Como já foi visto, o núcleo do reator tem a função de gerar energia térmica, a
partir do processo de fissão, sendo esta energia absorvida pelo refrigerante do
reator, que a conduz aos geradores de vapor, onde é transferida para o circuito
secundário.
O controle da potência do Reator é realizado pela a compensação dos efeitos de
reatividade e o desligamento rápido do Reator é feito através da variação da
concentração de boro no sistema de refrigeração do reator ou através da
inserção/retirada de barras de controle, obedecendo aos critérios a seguir:

(a) Variações lentas de potência: pela variação da concentração de boro e
pela inserção/retirada de barras de controle;
(b) Variações rápidas de potência: somente pela movimentação de barras de
controle;
(c) Desligamento rápido do reator: somente pela inserção das barras de
controle.
A variação da concentração de boro é feita pelo Sistema de Controle Químico
e Volumétrico, que será visto mais adiante no tópico ‘sistemas auxiliares’.
O Vaso de Pressão tem a função de conter a fonte geradora de calor nuclear,
as estruturas internas e conduzir adequadamente o fluxo de refrigerante, é fabricado
em aço especial de alta resistência,pois, tem que suportar elevadas pressões e
temperaturas e o bombardeio contínuo de nêutrons e outras radiações.
As Estruturas Internas têm as funções de suportar o peso dos Elementos
Combustíveis e mantê-los na posição correta; guiar as Barras de Controle para
garantir movimentações suaves; proporcionar uma distribuição uniforme de
refrigerante entre as varetas dos Elementos Combustíveis e atuar como blindagem
para o Vaso de Pressão.
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Os Elementos Combustíveis são formados pela combinação de 236 varetas
combustíveis e 20 tubos guias para as varetas das barras de controle, dispostos
todos em uma matriz 16x16. O Núcleo de um Reator PWR de 1300 MWe, como
Angra 2, contém 193 Elementos Combustíveis (Angra 1 contém 121), arranjados da
forma mais adequada para um vaso de pressão cilíndrico.
A estrutura do Elemento Combustível (esqueleto), além de manter as varetas
de combustível em suas respectivas posições e garantir o correto alinhamento das
Barras de Controle, possibilita um manejo seguro do Elemento Combustível dentro e
fora da usina.
A vareta de combustível consiste de um tubo de zircaloy, no qual são
introduzidas pastilhas sintetizadas de UO2. O tubo da vareta de combustível é
fechado hermeticamente em seus dois extremos, por meio de tampões soldados. A
coluna de pastilhas de combustível é prensada por mola. Isto evita dano às pastilhas
durante o transporte do Elemento Combustível. Todo o conjunto é de aço inoxidável,
sendo que as varetas de combustível são de uma liga especial, denominada
zircaloy.
Cada vareta de controle consiste de um absorvedor de nêutrons encapsulado
em um tubo de aço inox hermeticamente fechado nas extremidades por tampões
soldados. O material de cada vareta de controle consiste de um absorvedor de
nêutrons encapsulado em um tubo de aço inox hermeticamente fechado nas
extremidades por tampões soldados.
O material absorvedor consiste de uma liga de prata (80%), índio (15%) e
Cádmio (5%), na forma de vareta. Utiliza-se esta liga porque absorve nêutrons
térmicos e epitérmicos em uma ampla faixa de energias e por ser um material
altamente resistente à corrosão. O tubo de revestimento, os tampões e a aranha são
feitos de aço inoxidável.
Como já mencionado o refrigerante, o moderador e o refletor de nêutrons, no
reator das Usinas de Angra dos Reis é a água leve desmineralizada.
A água tem excelentes características de refrigeração, devido a grande
capacidade de absorver calor, com pouca elevação de temperatura.
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A água é um excelente moderador de nêutrons rápidos, porque tem em sua
molécula dois átomos de hidrogênio (H2). O núcleo do H2 tem a mesma massa do
nêutron, portanto, um choque entre um nêutron e um núcleo de H2 transfere
praticamente toda a energia cinética do nêutron incidente para o núcleo do H2. Como
resultado desses choques, o nêutron passa apresentar a mesma energia térmica do
meio, que é função da temperatura.
A água é também um excelente refletor de nêutrons, pois bloqueia o
movimento deles em direção à parte externa do Reator.
Além disso, a água não é absorvedora de nêutrons, provoca pouca corrosão e
outras alterações químicas e sua atividade é constituída de radiações α e β, que são
facilmente blindadas.

4.2.1.4 – Sistemas Auxiliares
Os Sistemas Auxiliares são fundamentais para a operação da usina e para
controle de acidentes, que está diretamente relacionado com o sistema de
segurança que será discutido na próxima seção. Estes sistemas contemplam
basicamente o controle químico e volumétrico do refrigerante do reator e da
remoção do calor produzido pelas reações de decaimento quando o reator está
desligado ou em manutenção.
O Sistema de Controle Químico e Volumétrico para uma Usina Nuclear tipo
Reator de Água Pressurizada – PWR, é o sistema auxiliar mais importante, sendo
permanentemente necessário para a operação do reator.
A principal função do sistema é o controle do nível de água do Pressurizador
em diferentes condições de operação da usina. Adicionalmente, o sistema possibilita
a purificação contínua do refrigerante do reator e o controle químico da reatividade.
Funções adicionais são desempenhadas durante as várias fases de operação
da planta, sendo que algumas delas são específicas para condições de partida e
parada, tais como:
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(a) Enchimento do Sistema de Refrigeração do Reator;
(b) Filtragem e purificação do refrigerante do reator através de um fluxo
contínuo que é desviado para filtros e desmineralizadores trocadores de
íons;
(c) Compensação de variações de volume do refrigerante do reator causadas
por variações de densidade devida as variações de temperatura,
particularmente durante a partida e parada da usina, aquecimento e
resfriamento do Sistema de Refrigeração do Reator;
(d) Compensação de variações de volume devido a pequenos vazamentos no
Sistema de Refrigeração do Reator;
(e) Injeção de ácido bórico e água desmineralizada no Sistema de
Refrigeração conforme a necessidade para o controle químico da
reatividade e transferência do refrigerante substituído para os tanques de
armazenamento;
(f) Injeção de hidrogênio no refrigerante do reator;
(g) Medida em serviço da concentração de boro;
(h) Monitoração de falhas em elementos combustíveis;
(i) Variações da concentração de boro através do sistema de regeneração
térmica de boro.

Os sistemas auxiliares estão constituídos por diversos equipamentos, no
entanto, vale ressaltar que a água que circula no núcleo do

circuito primário é

continuamente filtrada e desmineralizada. Os filtros e os desmineralizadores são
exemplos de equipamentos auxiliares.
Os desmineralizadores de leito misto retêm partículas e íons provenientes de
produtos de fissão e produtos de corrosão, excetuando os íons de lítio e césio. São
projetados para proporcionarem um fator de descontaminação maior que 10, (FD =
Atividade na entrada/atividade na saída) para a maioria dos produtos de fissão. Os
Desmineralizadores de Leito Catiônico tem a função de reter partículas de Lítio e
Césio. É usado de forma intermitente, determinado pela Química, de modo a
controlar a concentração de Li7 no refrigerante do reator, auxiliando no controle do
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pH. A resina tem ainda a capacidade de manter a concentração de Césio no
refrigerante abaixo de 1,0 µCi/cm3, com até 1% de falhas em elementos
combustíveis.
Os filtros tem a finalidade de remover resíduos de resinas e particulados que
venham no fluxo de saída, normalmente após passar pelos desmineralizadores dos
sistemas auxiliares. Eles tem a capacidade de remover 98% de partículas acima de
0,45 micros de tamanho, ou maiores, com o objetivo de reduzir a atividade do
Sistema de Refrigeração do Reator.
Outro importante equipamento que faz parte do sistema auxiliar é o trocador
de calor regenerativo ou recuperativo são de tubos em U e empregam o princípio do
contra fluxo.

4.2.1.5 – Sistemas de Segurança
Os riscos associados com a operação de um reator nuclear estão
relacionados com a liberação não controlada de radionuclídeos e não com a
liberação descontrolada de energia. É fisicamente impossível um reator a água leve
explodir como uma bomba atômica. Isto se aplica tanto à operação normal como nas
condições de acidente.
Na prática não existe segurança absoluta no sentido de que a liberação de
radionuclídeos possa ser completamente evitada. Liberações durante a operação
são mantidas tão baixas quanto razoavelmente exeqüíveis, bem inferiores aos
limites de referência. No caso de acidentes, liberações descontroladas podem ser
muito grandes, mas as probabilidades de ocorrer são muito pequenas (Figura 4.2.1).
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Figura 4.2.1 - Barreiras contra radiação emanada do reator

1.

A natureza cerâmica do combustível, que somente se funde acima de
2800°C;

2.

O revestimento do combustível, que na presença de água resiste à
temperatura de 1400°C;

3.

O vaso de pressão, cujas paredes de aço têm espessura de 25 cm em Angra
II;

4.

A Blindagem radiobiológica;
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5.

O vaso de contenção de aço, com 3 cm de espessura, que retém
completamente qualquer material radioativo que eventualmente venha a
escapar em um acidente, impedindo assim que atinja o meio ambiente;

6.

O edifício de concreto reforçado, que protege o reator de agentes externos.

Numa usina nuclear o sistema de refrigeração apresenta tarefas operacionais
como segurança,

a estratégia básica da segurança do reator é impedir o

sobreaquecimento do combustível, que levaria a fusão ou desintegração do núcleo,
este seria o pior acidente possível, ou seja, a perda de refrigerante no circuito
primário – Lost of Coolant Accident (LOCA). Isto é obtido através do projeto e
operação do Reator, de modo que, a potência seja sempre controlada e o núcleo
bem resfriado. Além deste sistema, existe o Sistema de Refrigeração de Emergência
do Núcleo do Reator, que é o nome dado a um conjunto de sistemas de segurança
que foram projetados para fazer frente a um acidente de projeto. Devido a relevância
destes sistemas, serão discutidos estes sistemas nos próximos tópicos.

4.2.1.6 – Sistema de Refrigeração
A principal função do Sistema de Refrigeração do Reator é transportar a
energia térmica gerada no Reator e pelas Bombas de Refrigeração do Reator até os
Geradores de Vapor, onde esta energia é transferida ao sistema secundário.
O sistema consiste de circuitos de transferência de calor conectados em
paralelo ao vaso do reator. As usinas brasileiras de Angra 1 tem 2 circuitos e Angra
2 tem 4 circuitos. Cada circuito contém uma Bomba de Refrigerante do Reator e um
Gerador de Vapor. Além destes equipamentos o sistema inclui um Pressurizador, um
Tanque de Alívio do Pressurizador, tubulações e instrumentação necessária ao
controle operacional do sistema.
Todos os equipamentos do sistema estão localizados dentro do envoltório de
contenção. Durante a operação do sistema, as Bombas de Refrigeração do Reator
fazem circular água pressurizada através do Vaso do Reator e dos circuitos de
refrigeração do reator.
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A água que serve como refrigerante do reator, moderador de nêutrons e
solvente do ácido bórico (usado para controle de reatividade), é aquecida a medida
que passa através do reator. A água então flui até os Geradores de Vapor, onde o
calor é transferido ao Sistema de Vapor Principal, e daí retorna às Bombas de
Refrigerantes do Reator para repetir o ciclo (Figura 4.2.2).

Figura 4.2.2: Arranjo do Sistema de Refrigeração para um PWR fabricado pela
Westinghouse

A pressão no Sistema de Refrigeração do Reator é controlada pelo
Pressurizador, onde água e vapor são mantidos em equilíbrio por aquecedores
elétricos e spray de água. Para reduzir as variações de pressão no Sistema de
Refrigeração do Reator devido a contração e expansão do refrigerante do reator,
vapor é formado (pelos aquecedores) ou condensado (pelo spray do Pressurizador).
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No Pressurizador há válvulas de alívio e válvulas de segurança, que quando
operadas descarregam no Tanque de Alívio do Pressurizador, onde o vapor é
condensado e resfriado por uma mistura com água fria vinda dos sistemas auxiliares
de água de reposição.

4.2.1.7 – Sistema de Refrigeração de Emergência do Núcleo do Reator
O Sistema de Refrigeração de Emergência do Núcleo proporciona o
resfriamento de emergência do núcleo e aumenta sua margem de desligamento nos
casos de acidentes com perda de refrigerante do reator ou quebra da linha de vapor
principal. Está constituído por sistemas de Injeção de Segurança, Remoção de Calor
Residual e Acumuladores (Figura 4.2.3).

Figura 4.2.3 - Sistema de Refrigeração de Emergência do Núcleo do Reator

Após a ocorrência de um LOCA, ou seja, quando ocorre uma súbita ruptura
de grandes proporções no sistema primário de um reator PWR que opera a plena
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potência, ocorre a saída de refrigerante, fazendo com que ocorra uma
despressurização do sistema, também conhecida como "blowdown”.
Apesar de ainda haver uma quantidade considerável de resfriamento por va
por, o núcleo do reator tem sua temperatura aumentada devido â produção do calor
residual. Sob essas condições,depende-se de um sistema de emergência para
encher o vaso do reator com água borada até o nível da tubulação primária de
entrada do refrigerante, para restabelecer o processo de resfriamento das barras
combustíveis. A reinundação do núcleo deve ocorrer antes que a temperatura do
encamisamento do combustível tenha atingido a temperatura crítica de fusão.
A água de emergência para o enchimento do vaso de pressão ê suprida por
meio de tanques de acumulação pressurizados com gás nitrogênio, sendo injetada
diretamente nas tubulações de entrada do sistema primário do reator.
Nesses tanques a água está a uma pressão de 600 psi. Durante a operação
normal são isolados do sistema primário apenas por válvulas de retenção. Deste
modo, quando a pressão do circuito primário cai abaixo da dos tanques de
acumulação, as válvulas de retenção abrem-se e a água de refrigeração de
emergência começa a fluir automaticamente para dentro do vaso de pressão.
Adicionalmente,com a intenção de proporcionar um resfriamento a longo prazo,
bombas de alta pressão libertam água borada na tubulação de saída do vaso (perna
quente) e bombas de baixa pressão descarregam água borada no vaso de pressão
(através da perna fria) , para remoção do calor residual.

4.2.2 – Acidente Nuclear em Three Miles Island
Aconteceu em 28 de março de 1979.

É considerado o segundo maior

acidente nuclear mundial (em primeiro está Chernobyl). Segundo diversos relatórios
oficiais, não foram detectados problemas de saúde como câncer ou questões
relacionadas à genética, somente o estresse mental ao qual foi submetida a
população. Nem em animais e plantas foram encontrados efeitos do acidente.
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Seqüência de eventos

§

A unidade 2 da Planta Nuclear Three Miles Island (TMI-2) operava
normalmente com 97% (de 2.772 megawatts) de potência, totalmente no
automático;

§

(04:00) Ocorreu um problema numa bomba do sistema de resfriamento do
reator;

§

A pressão e a temperatura dentro do reator começaram a subir, o que
ocasionou (como esperado) a abertura da válvula de liberação (ou alívio) de
pressão;

§

Com o nível de pressão voltando ao normal, a válvula de liberação de
pressão deveria ter sido fechada, o que não ocorreu. Os operadores não
sabiam que a válvula estava emperrada, pois o sistema indicava que havia
enviado um sinal de “fechar” para a válvula. Todavia o sistema não informava
o estado corrente da válvula;

§ Durante duas horas, com a válvula de liberação de pressão aberta, a água
que resfria o núcleo evaporou para a atmosfera;
§ Os operadores não interpretaram corretamente as indicações do sistema do
reator (pensavam que a alta temperatura seria temporária) e pararam o fluxo
de emergência de água para o resfriamento do núcleo do reator;
§ Em resposta à falta de água, bombas de injeção de alta pressão
automaticamente são acionada e começam a adicionar água e vapor no
sistema de resfriamento – que continua vazando pela válvula de liberação de
pressão (que permanece aberta);
§ Os operadores imaginam então que o núcleo está com água em excesso (no
treinamento, eles foram ensinados que somente água em acesso aumenta a
pressão no núcleo) e diminuem o fluxo de água para o resfriamento;
§ Graças à falta de água, as bombas começam a bombardear uma mistura de
água e vapor. Essa mistura fazia com que as bombas (e toda a planta)
vibrassem o que poderia causar um dano maior à planta;
§ Como pensavam que o reator tinha água em abundância, os operadores
resolveram desligar todo o sistema (inclusive o resfriamento);
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§ Sem água, a temperatura subiu no núcleo do reator a ponto de fazer o urânio
derreter no recipiente do reator (o maior dano do acidente) e emitir material
radioativo dentro da água de resfriamento;
§ (06:22) Os operadores conseguem fechar uma válvula entre o bomba de
liberação de pressão e o reator. Isso fez com parasse o vazamento de água;
§ (19:50) Os operadores restauram a normalidade a partir da injeção em alta
pressão de água no sistema de resfriamento.
Vários estudos de saúde

foram feitos para medir as conseqüências do

acidente na população que vivia ao redor da Planta.As lições aprendidas no acidente
ajudaram e continuam ajudando a melhoria constante do desempenho, de
procedimentos de emergência e comunicação com o público de Plantas Nucleares
em todo o mundo.

4.3 – Reatores a Água Pesada (HWR)
Uma alternativa para o uso de água comum como moderador e refrigerante
de reatores térmicos é a escolha de água pesada. Devido ao fato da água pesada
absorver menos nêutrons do que a água comum, reatores moderados por água
pesada (HWR) podem ser usados com urânio natural (0,7% 235U) como combustível.
O seu projeto de núcleo possibilita uma separação maior entre os elementos
combustíveis do que nos reatores a água comum (LWR), podendo haver canais de
combustível

individualmente

refrigerados,

com

moderador

à

água

pesada

circundando-os. Essa é a configuração básica de reatores a água pesada (HRW).
Esses

reatores

utilizam

tipicamente

um

sistema

de

refrigeração

primário

pressurizado, dessa forma o esquema do sistema de refrigeração do reator e
geração de vapor é idêntico ao reator a água pressurizada com a exceção de que o
sistema primário de refrigeração esta usando água pesada. Esse é o caso do reator
criado pela empresa de Energia Atômica do Canadá, o reator Canadense (Figura
4.3) de Deutério-Urânio (CANDU). A maioria das considerações apresentadas a
seguir sobre reatores a água pesada serão focadas neste reator.
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Figura 4.3 – Diagrama geral de um Reator CANDU (HWR)

O reator CANDU utiliza água pesada, não apenas como moderador, mas
também como refrigerante, porém outros fluidos de resfriamento são possíveis. Dos
que foram seriamente considerados, tanto pelo Canadá quanto em outras
localidades, são a água leve e o refrigerante orgânico. Água leve é bem mais barata
do que a água pesada. Materiais orgânicos podem operar em temperaturas mais
altas, desta forma melhorando a eficiência térmica na usina nuclear.

4.3.1 – Descrição dos Principais componentes do sistema do HWR:
4.3.1.1 – Sistema básico de um reator a água pesada
No reator CANDU uma matriz de canais combustíveis, presentes em um
grande tanque cilíndrico chamado calandria, é imersa em uma piscina com
moderador a água pesada. O sistema de refrigeração, contendo água pesada no
caso do reator CANDU passa através destes canais. Um diagrama esquemático do
reator CANDU e seu sistema de refrigeração é mostrado a baixo. Note que o fluido
no loop secundário que aciona os geradores de vapor, é água leve (Figura 4.3.1).
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Figura 4.3.1 – Diagrama esquemático do fluxo de refrigeração de um Reator CANDU (HWR)

O combustível do reator CANDU (Figura 4.3.2). é similar ao reator a água leve
no qual as pastilhas de combustível de dióxido de urânio são seladas em
encapsulamentos de zircaloy, e colocados em varetas e organizados nos elementos
combustíveis. Um reator CANDU de 600 MWe possui elementos combustíveis,
contendo aproximadamente 100tons de dióxido de urânio. No caso do reator
CANDU, o urânio tem a concentração natural (0,7%

235

U). Os elementos

combustíveis, mostrados na figura 03, são menores e mais simples do que os dos
reatores a água leve. Esses elementos combustíveis não possuem uma estrutura
destinada a manter sua geometria para a manutenção da configuração do núcleo,
uma função que é feita pelos canais de combustível. Ao invés disso, os elementos
combustíveis e canais são designados para reabastecimento on line. Na média,
aproximadamente 15 elementos combustíveis são substituídos por dia de operação,
sem desligar o reator. Isso representa uma vantagem, uma vez que, não há
necessidade de um desligamento do reator para reabastecimento. Entretanto, sua
conseqüência mais importante do ponto de vista do projeto do reator é que
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relativamente poucos absorvedores de nêutrons são necessários durante a
operação do reator, pois não existem grandes balanços no conteúdo físsil e
produção de venenos durante o ciclo combustível (ele tem uma queima de
combustível mais homogênea, comparando com o PWR). Isso leva a uma melhora
significativa da utilização de recursos do sistema.

Figura 4.3.2 – Elemento combustível para um Reator CANDU (HWR)

A figura 4.3.1 mostra apenas dois dos canais de combustível. No reator,
existem centenas de canais, cada um com uma fileira de elementos combustíveis.
Esses canais de combustível passam horizontalmente através de uma matriz de
tubos que são parte de uma “calandria” que contem o moderador (Figura 4.3.3).
Esse moderador, água pesada, é mantido próximo à pressão atmosférica, assim
esse sistema de reator não necessita a fabricação de um vaso de alta pressão. A
calandria tem um tamanho moderado, um cilindro de aproximadamente 7.6m de
diâmetro e comprimento, feito com paredes de aço inoxidável. Os tubos presentes
na calandria são feitos de Zircaloy. O moderador na calandria tem seu próprio
sistema de resfriamento (incluindo duas bombas e dois trocadores de calor) que
mantem a temperatura do moderador a 70ºC. Durante a operação, o espaço na
calandria é preenchido com água (NERO Jr, A. V., 1979).
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Figura 4.3.3 – Calândria de um Reator CANDU (HWR)

O sistema de refrigeração primário é similar ao reator a água pressurizada
com a diferença que o vaso de pressão é substituído por uma calandria com
centenas de tubos com pressão individual, cada um com um alimentador em cada
ponta levando a dutos e as bombas do gerador de vapor. Tubos com pressão
individual podem ser abertos durante a operação do reator para reabastecimento.
Os tubos são fabricados com uma liga de zircônio e existe um espaço entre o tubo
de pressão e o tubo em torno da calandria. O refrigerante a água pesada é mantido
em uma pressão de aproximadamente 1500psi (10Mpa) e, passando através dos
tubos de pressão, chega a uma temperatura de 310ºC, abaixo do ponto de ebulição
a essa pressão. O padrão de fluxo do sistema de refrigeração primário é
relativamente simples: o refrigerante da bomba primária passa através de uma
distribuição de dutos para os tubos individuais, passando uma vez pelo reator,
através de dutos para o gerador de vapor, e através de um tubo em U do gerador de
vapor até a bomba primária (figura 01). A taxa de fluxo (reator CANDU de 600MWe)
é de aproximadamente 76Mg/s. No reator CANDU, existem 4 geradores de vapor e
bombas, emparelhados para alcançar o padrão de fluxo mostrado na figura 01. O
sistema de pressão é mantido por um único pressurizador (NERO Jr, A. V., 1979).
O refrigerante no sistema secundário em um reator CANDU é água leve. Esse
sistema aciona uma turbina, é condensado, e então retorna aos geradores de vapor
como realimentação. A eficiência térmica média de um sistema CANDU é de 29%,
em média 3% menor do que a maioria das usinas nucleares PWR.
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O controle de reatividade é realizado por vários sistemas, incluindo controle
de absorção por uma região com água leve, barras absorvedoras sólidas, e adição
de veneno ao moderador. Nos reatores CANDU, o controle de rotina é realizada
através de uma zona de absorção, que consiste em compartimentos no núcleo nos
quais, água leve, absorvedor de nêutrons, pode ser introduzida. Além disso, varias
barras de controle mecânicas (contendo cádmio) suplementam este controle e
podem ser derrubadas por gravidade para reduções rápidas de potência. Dois
quadros de aproximadamente 14 barras de controle de cádmio são disponibilizadas
especificamente para o desligamento do reator. O controle de reatividade a longo
prazo e controle de início de reatividade, respectivamente, são exercidos por
componentes absorvedores de nêutrons, boro e gadolínio no moderador.
Finalmente, o controle da potência do núcleo é realizado por barras de controle em
aço inoxidável. Além disso a distribuição de potência pode ser efetivamente
controlada pela seqüência de reabastecimento, partindo do princípio de que cada
tubo de pressão é alimentado de forma independente (NERO Jr, A. V., 1979).

4.3.1.2 – Sistemas Auxiliares
São sistemas disponíveis para exercer importantes funções e serviços para o
sistema principal, incluindo controle químico e de volume, e resfriamento para
desligamento. Esses sistemas são similares aos do reator PWR com a diferença da
separação do sistema moderador e de refrigerante.
Possui como sistemas auxiliares os sistema de limpeza do moderador,
sistema de purificação do refrigerante, sistema de controle do volume do refrigerante
e sistemas de resfriamento para desligamento.
O sistema de limpeza do moderador controla impurezas e inclui a capacidade
de remover os venenos de nêutrons, boro e gadolínio. O sistema de purificação do
refrigerante segue o fluxo a partir da saída da bomba primaria e retorna para entrada
da mesma; o sistema usa filtragem e troca de íons para remover impurezas. O
sistema de controle do volume do refrigerante é conectado ao pressurizador e tem
capacidade suficiente para controlar todas as mudanças no volume do refrigerante
associadas com as alterações no nível de potência. Por causa do alto valor da água
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pesada, a construção do reator contem sistemas para a coletagem, purificação e
atualização da água pesada, para minimizar a perda de inventário (NERO Jr, A. V.,
1979).
Existem dois sistemas para resfriamento de desligamento conectados aos
dutos de entrada e saída do reator, em paralelo com as bombas primárias e
geradores de vapor. Enquanto o reator resfria, esses sistemas, cada um com uma
bomba e um trocador de calor, gradualmente controlam o resfriamento. Inicialmente,
o bombeamento através dos trocadores de calor é proporcionado pelas bombas
primárias, mas, enquanto a temperatura cai, as bombas de desligamento assumem
essa função e as bombas primárias e os geradores de vapor são isolados (NERO Jr,
A. V., 1979).

4.3.1.3 – Sistemas de Segurança
Sob condições anormais, a primeira ação é desligar o reator. Isto é realizado
através da inserção no núcleo do reator de barras de emergência (moderadores de
nêutrons), que caem por queda livre. Os primeiros reatores do tipo CANDU, nos
quais não existiam estes tipos de barras de emergência, possuíam um tanque
adicional abastecido com moderador para inserir no reator neste caso. Nos reatores
CANDU mais recentes este sistema, foi substituído por um sistema de respostarápida no qual gadolínio é inserido ao material moderado do reator.
O reator CANDU tem um sistema de resfriamento de emergência para o
núcleo para controle de acidentes com perda de refrigerante (LOCA). Ocorrendo
uma ruptura no sistema de refrigeração, válvulas são fechadas para isolar o sistema,
e água leve de um tanque de armazenamento construído dentro do sistema de
contenção é injetado para o sistema onde existe a ruptura. O calor é inicialmente
retirado através do gerador de vapor. Enquanto o tanque de armazenamento está
esvaziando, a água é recuperada do nível inferior do prédio do reator, passa através
de um trocador de calor e é reinjetado no sistema que ocorreu a ruptura. O
moderador na calandria supre alguma capacidade de calor independente que
também deve ser removida por trocadores de calor no sistema de circulação do
moderador. (NERO Jr, A. V., 1979)
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Figura 4.3.4 – Estrutura de contenção de um Reator CANDU (HWR)

Um projeto com muitos tubos de pressão tem vantagem nas falhas mais
graves em relação a um projeto com vaso de alta pressão. Mesmo ocorrendo uma
LOCA, onde ocorreria perda de todo refrigerante, ainda assim o moderador poderia
retirar calor suficiente para prevenir um grande derretimento.
A estrutura de contenção (Figura 4.3.4) é um concreto protegido com um
revestimento plástico. Seus subsistemas incluem um sistema spray e ventiladores
para reduzir a pressão do prédio e em alguns projetos, a contenção atmosférica é
feita com pressão negativa com relação ao ambiente externo. (NERO Jr, A. V.,
1979)

4.3.1.4 – Outras Características dos Reatores a Água Pesada
Foi mencionado anteriormente a economia com relação a não
necessidade do enriquecimento do urânio para a utilização no ciclo de combustível
do reator CANDU com relação aos reatores LWR, porém devemos observar que a
necessidade em torno de um milhão de libras em água pesada, em sua maior parte
no inicio da operação, aumenta substancialmente o custo inicial da usina nuclear, de
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modo que essas características do reator CANDU tende a equilibrar com a
necessidade de urânio enriquecido.
Em termos de salvaguardas contra a proliferação nuclear, reatores CANDU
satisfazem um nível semelhante de certificação internacional como outros projetos
de reatores.
Embora a água pesada seja relativamente imune a captura neutrônica, uma
pequena quantidade de deutério se transforma em trítio através deste processo.
Pequenas quantidades de trítio pode ser usado em projetos de reatores a fusão e
também como "gatilho" de um artefato nuclear e em uma bomba de hidrogênio, mas
nesta aplicação, é normalmente gerado a partir irradiação por nêutrons de lítio-6.
O trítio é extraído de alguns reatores CANDU em operação no Canadá,
principalmente para melhorar a segurança em caso de perda de água pesada. O gás
é armazenado e utilizado em uma variedade de produtos comerciais, como sistemas
de iluminação e dispositivos médicos.
Existe o questionamento que o artefato testado pela Índia em 1998 tenha feito
uso de trítio e que este trítio tenha sido extraído a partir da água pesada em reatores
do tipo CANDU e PHWR em operação comercial no país. Sabe-se, no entanto, que
a Índia vem desenvolvendo tecnologia para produzir trítio a partir de irradiação por
nêutrons de lítio-6 em reatores, um processo que é várias ordens de grandeza mais
eficiente que a extração de trítio da água pesada irradiados.
Hoje, existem 28 reatores CANDU em uso ao redor do mundo, e 13 reatores
derivados do CANDU em uso na Índia (estes reatores foram desenvolvidos após a
Índia detonar um artefato nuclear em 1974 e o Canadá parou suas negociações
nucleares com a Índia). Os países onde estes reatores estão localizados são: Canada: 18; Coreia do Sul: 04; China: 02; Índia: 13 derivados do reator CANDU em
uso e outros 03 em construção; Argentina:02; Romênia:01; Paquistão: 01.
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4.4 – Reatores Refrigerados a Gás (GCR)
Os reatores refrigerados a gás (Figura 4.4.1) foram um dos primeiros projetos
de reatores. Diversas gerações destes reatores foram desenvolvidas, desde as
concepções inicias com refrigeração a ar em circuito aberto (BNL-01 nos USA e
Windscale na Inglaterra), passando a geração seguinte de circuito fechado e
refrigeração a CO2 (GCR) e o posterior avanço nos reatores AGCR (Advanced Gás
Cooled Reactores) nos quais o urânio metálico deixou de ser revestido por alumínio
e passou a ser utilizado tubos de magnox aletados helicoidalmente. Atualmente
grandes números destes reatores ainda operam comercialmente na Inglaterra.

Figura 4.4.1 – Diagrama do sistema primário de um reator CGR

Figura 4.4.2 – Microesferas triplamente revestidas com material cerâmico, compõem o
elemento combustível para um Reator tipo CGR
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A limitação operacional da temperatura do refrigerante devido ao revestimento
metálico do combustível (Figura 4.4.2) foi superada nas gerações seguintes, que
passaram a utilizar microesferas de urânio encapsuladas em material cerâmico.
Duas linhas de projeto com esta tecnologia foram desenvolvidas, todas duas
utilizando o gás hélio como refrigerante: os HTGR (High Temperature Gás Coolede
Reactor) e os PBGCR (Peeble Bed Gás Cooled Reactors). No primeiro as
microesferas (cerca de 1mm) são agregadas a um cilindro de grafite que se torna o
elemento combustível, sendo montadas numa matriz fixa de blocos de grafite. Já
nos PBGCR as microesferas são agregadas a esferas de grafite de cerca de10cm
de diâmetro, sendo que o núcleo do reator é composto por milhares destes
elementos dispostas num vaso de pressão metálico.

Figura 4.4.3 – Diagrama de um reator PGR
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Figura 4.4.4 – Núcleo de um reator peeble bed

Nos reatores refrigerados a gás, o sistema moderador utilizado é grafite e
atualmente o gás hélio é utilizado como refrigerante. A vantagem dos modelos
refrigerados a gás é que o refrigerante pode ser aquecido a temperaturas mais
elevadas do que água. Como conseqüência, maior eficiência da usina (40% ou
mais) pode ser obtido em comparação com o projeto de reatores que utilizam a água
como refrigerante (33-34%) (NERO Jr, A. V., 1979).
O diagrama básico de transferência de calor desse tipo de reator é similar ao
PWR, com exceção do sistema primário dos reatores gás grafite contém hélio ou
dióxido de carbono e não água, e o elemento moderador consistem de blocos de
grafite (Figura 4.4.1).
O diagrama básico de transferência de calor desse tipo de reator é similar ao
PWR, com exceção do sistema primário dos reatores gás grafite contém hélio ou
dióxido de carbono e não água, e o elemento moderador consistem de blocos de
grafite (Figura 4.4.1).

4.4.1 – Descrição dos Principais componentes do sistema do GCR:
4.4.1.1 – Sistema básico HTGR
O reator HTGR se diferencia dos reatores a água leve e a água pesada em
dois aspectos principais. O sistema combustível/moderador é radicalmente diferente,
partindo do fato de que o combustível consiste de esferas de urânio ou tório contidas
no interior dos blocos moderadores de grafite. Nos reatores HTGR da década de 70
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( Fort Saint Vrain) sistema de refrigeração primário é distinto dos PWR, tanto pelo
fato do refrigerante ser um gás, hélio, quanto pelo fato de que todo o sistema de
refrigeração primário está contido em um a grande vaso de concreto protendido PCVR, como indicado na figura 02. Atualmente a concepção dos HTGR trabalha
com um vaso de pressão em aço, sendo o concreto utilizado com escudo térmico e
biológico (Figura 4.4.1.1)

Figura 4.4.1.1 – Diagrama de bloco de um Reator HTGR
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Figura 4.4.1.2 – Concepção de um HTGR atual

O núcleo do HTGR consiste em uma enorme pilha de blocos hexagonais de
grafite, cada um contendo regiões de combustíveis, e também furos para a
passagem do gás hélio pressurizado. O combustível consiste em urânio altamente
enriquecido como material físsil e tório como fértil. Estes combustíveis, nas formas
de dióxido ou carbeto, ambos cerâmicos, estão presentes em pequenos esferas de
combustíveis com revestimento cerâmico. Os dois tipos de esferas, mostrados na
Figura 4.4.3, possuem revestimentos diferentes para facilitar a separação no
reprocessamento: as esferas físseis, com urânio enriquecido a 93%
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U ou com

233

U reciclado, são revestidos com carbono pirolítico e carbeto de silício; as esferas

férteis (Th-232) são revestidas apenas com carbono. Durante o funcionamento do
reator, o

233

U físsil aumenta nas últimas partículas. O carbeto de silício, por não

queimar, ajuda na hora de separar os dois tipos de partícula no reprocessamento,
quando o carbono é queimado (NERO Jr, A. V., 1979).
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Figura 4.4.1.3 – Diagrama do elemento combustível de um Reator HTGR

As esferas de combustível são incorporadas em varas, com grafite como
junção, que são incorporadas ao bloco ou elemento básico (Figura 4.4.1.3). Esses
elementos são organizados como indicado na Figura 4.4.1.4. Uma região básica de
combustível consiste em um bloco central, que possui duas barras verticais de
controle, e seis blocos adjacentes, sem esses canais. A penetração no PCRV acima
das barras centrais serve tanto para reabastecimento e, durante a operação, para o
controle do mecanismo de controle. Os barras centrais também possuem um canal
adicional no qual esferas de carbeto de boro podem ser lançadas como sistema
reserva de desligamento. Todos os elementos combustíveis possuem furos pelos
quais o refrigerante flui.
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Figura 4.4.1.4 – Arranjo do grande vaso de concreto “pré-estressado” (PCVR ) de um Reator
HTGR

O núcleo e outros componentes do sistema de gerador de vapor estão
contidos em várias cavidades do PCRV. Cada uma das cavidades são revestidas de
aço para selar e proteger o vaso de concreto. O PCRV possui aberturas para
reabastecimento e controle, como citado acima e para passagem dos dutos.
O sistema de refrigeração primário do núcleo consiste de 4 a 6 loops
refrigerantes primários, cada um com seu próprio circulador e gerador de vapor. O
gás helio a uma pressão de 700 psi (5Mpa), é bombeado para baixo através do
núcleo e sai com uma temperatura de aproximadamente 743ºC, consideravelmente
maior do que os reatores resfriados a água. O gás então passa por dentro de um
dos tubos ligados ao gerador de vapor, onde o vapor é elevado para ativar os
turbogeradores. Acima de cada gerador de vapor é montado um circulador que
bombeia o hélio para o núcleo (NERO Jr, A. V., 1979).
A alta temperatura de operação do reator é permitida pela forma gasosa do
refrigerante e pelas características dos matérias projetados para o núcleo. Essa alta
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temperatura produz vapor que pode ser convertido em energia elétrica com uma
eficiência de 39%, consideravelmente alta entre reatores térmicos. Além do mais, o
potencial aumenta com turbo geradores movido por hélio, para elevar ainda mais a
sua eficiência.

4.4.1.2 – Sistemas Auxiliares do HTGR
Os sistemas auxiliares mais perceptíveis, mostrados na figura 04, são os 2 ou
3 loops de refrigeração auxiliares. Eles também estão presentes no PCRV e, na
ocorrência da falha dos loops principais, pode servir para remover o calor residual
após o desligamento do reator. Entretanto, o sistema de refrigeração principal é
normalmente o sistema primário de remoção de calor residual após qualquer
desligamento.
Dois sistemas idênticos estão disponíveis para purificar o hélio refrigerante.
Cada sistema usa filtração, absorção, e hidrogênio para remover partículas e gases
contaminantes. Um sistema opera enquanto o outro é desligado. O sistema de
remoção de resíduos radioativos é devotado em grande parte ao processamento dos
gases liberados durante a regeneração dos sistemas de purificação. Esses gases
são separados em componentes radioativos, que geralmente retornam ao PCRV, e
o componente estável que é liberado na atmosfera. Rejeitos líquidos surgem apenas
em operações de descontaminação, e os principais rejeitos sólidos são os
receptores contaminados de trítio dos sistemas de purificação do hélio.
O sistema de isolamento de um gerador de vapor é designado para prevenir
vazamento de água ou vapor dentro do sistema de refrigeração primário. Se a
presença de água é detectada, o loop de refrigeração defeituoso é isolado enquanto
o reator desliga, e os loops restantes continuam refrigerando.

4.4.1.3 – Outras Características dos Reatores Refrigerados a Gás
O elevado nível de segurança dos reatores refrigerados a gás é garantido
pelos principais elementos do projeto: utilização de gás hélio, que é monofásico,
inerte e não tem efeitos reativos; utilização de grafite no núcleo do reator, que
oferece elevada resistência ao calor e baixa resposta térmica, mantendo
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estabilidade estrutural em altas temperaturas; combustível com cobertura cerâmica
(TRISO), que proporciona a queima do combustível em alta temperatura e é capaz
de reter os produtos da fissão em temperaturas muito superiores às dos
combustíveis revestidos por elementos metálicos; coeficiente negativo de reatividade
a temperatura, que automaticamente desativa o núcleo do reator se a temperatura
ultrapassar os níveis normais de operação (Portal Energia Hoje, 2003).
Além de serem mais eficientes que os reatores refrigerados a água, os
reatores refrigerados a gás permitem a redução do tamanho, da modulação e a
padronização do projeto das plantas nucleares, o que reduz o volume do
investimento inicial necessário, o tempo de construção e os riscos referentes à
flutuação de demanda. Um módulo pode ter capacidade mínima de 286 MW, e uma
planta pode ter até oito módulos instalados seqüencialmente. A vida útil das usinas
refrigeradas a gás é, segundo os especialistas, superior a 60 anos (Portal Energia
Hoje, 2003).
Segundo informações da agência internacional de energia atômica, a
tecnologia HTGR desperta um interesse crescente em muitos países ao redor do
mundo como um promissor futuro da energia alternativa. O interesse renovado é
baseado principalmente na segurança do projeto e no conceito de projeto modular
que utiliza propriedades únicas da tecnologia oferecendo a promessa de uma opção
economicamente competitiva para a produção de eletricidade em uma unidade de
tamanho

modesto,

apto

para

construção

e

operação

tanto

em

países

industrializados e em desenvolvimento.
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Capítulo 5
Perspectivas Tecnológicas
O custo de produção de energia, seja qual for a tecnologia envolvida, pode
ser analisado sob 03 componentes principais: custo de capital, custo de operação e
manutenção e custo de combustível. Usinas nucleares e hidrelétricas exigem
grandes investimentos em obras de engenharia civil e montagem eletromecânica
complexas, resultando em custos de capital elevados. Nas usinas térmicas
convencionais, a montagem eletromecânica é predominante por não exigirem obras
complexas de engenharia civil, mas apresentam um custo de combustível mas alto
se comparado com as usinas nucleares (Carajilescov, P. e Moreira, J.M.L., xxxx).
Outro aspecto a ser considera em relação as diversas fontes geradoras de
energia são os prováveis impactos ambientais que permeiam estas atividades. O
impacto ambiental e os rejeitos radioativos das usinas nucleares são questões de
grande interesse e objeto de intermináveis discussões. Há também de ser
considerado que toda fonte de energia causa algum impacto ambiental.
Hidrelétricas, por exemplo, requerem a construção de grandes represas e, em
muitos casos, a realocação de populações ribeirinhas e que estas áreas ocupadas,
normalmente, causam impactos na fauna, flora e clima local e regional. Além disso
reservatórios das hidrelétricas emitem gás metano que contribui para o aquecimento
global, e provocam a destruição de áreas de subsistência, tais como terras aráveis,
pastos e florestas.
Em 2000 foi proposto pela ONU a busca por um novo padrão de reatores
nucleares que passaram a serem designados de reatores nucleares de IV geração.
Estes reatores, que espera-se sejam desenvolvidos até 2030, devem atender a
padrões de segurança que impossibilitem a proliferação de armas nucleares,
mantendo-se economicamente competitivos e atendendo aos novos conceitos
ecológicos. Foram definidas as seguintes exigências para estes projetos:
− utilização eficiente dos recursos naturais;
− segurança baseada, principalmente, em processos inerentes e sistemas
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passivos;
− gerenciamento adequado dos rejeitos radioativos;
− resistência a proliferação;
− competitividade econômica com outras fontes;
− sustentabilidade; e
− aceitação publica.
Na classificação destas novas tecnologias de reatores nucleares, estão os
reatores rápidos refrigerados a metal líquido (sódio, chumbo), os reatores
avançados, de alta temperatura e refrigerados a gás entre outros. Dentre esses tipos
de reatores rápidos, apenas os reatores refrigerados a sódio possuem tecnologia
comprovada. Os reatores refrigerados a chumbo líquido, com um protótipo para
submarino desenvolvido na Rússia, não possuem ainda comprovação equivalente.
Esses reatores são chamados de rápidos por terem no seu combustível a maior
parte das fissões ocorrendo no espectro de nêutrons rápidos, ou de alta energia
(como a fissão do

238

U assim como a formação e fissão de isótopos do Plutônio,

como o 239Pu), foram considerados desde o começo da era nuclear (curiosamente, o
primeiro reator nuclear a gerar energia era um reator rápido).
Para que os nêutrons assim produzidos sejam mantidos no espectro de alta
energia e não sejam moderados (ou termalizados), a refrigeração do reator não
pode ser feita por um material moderador (como a água, no caso dos reatores
térmicos) e sim por metais líquidos, como o sódio ou o chumbo, que são muito
pouco moderadores. Nesse ambiente, obviamente, ocorre a formação de um
excesso de nêutrons os quais poderão vir a queimar os produtos de fissão já
produzidos (actinídeos), permitindo assim reduzir a quantidade de rejeitos nucleares
radioativos (estes de baixa taxa de decaimento) e produzir combustível a custa de
isótopos férteis, atingindo assim o “breeding”, até estabelecer um ciclo de
combustível completo e fechado, com grande flexibilidade de gerenciamento. Neste
aspecto, largamente se diferenciam dos reatores térmicos atuais, que operam num
ciclo aberto, gerando grande quantidade de rejeitos radioativos de elementos
pesados e de longo decaimento, além de baixo aproveitamento do combustível (os
reatores térmicos, sem reciclagem, queimam apenas cerca de 2% do urânio, contra
70% de aproveitamento nos reatores rápidos). (Bastos, W.S., 2009)
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5 – Reatores Refrigerados a Metal Líquido
Segundo Bastos, os refrigerados a metal líquido constituem uma alternativa
promissora, destacando-se dos reatores convencionais nos seguintes aspectos:
− Grande eficiência térmica a alta temperatura;
− Grande simplificação do núcleo;
− Eliminação do remanejamento do combustível durante a operação;
− Possibilidade de tratamento local do combustível;
− Possibilidade de queima de alta concentração de produtos de fissão;
− Segurança intrínseca, com drástica redução da probabilidade de indução de
acidentes radioativos;
− Eliminação de rejeitos radiativos de elementos pesados e de longo
decaimento;
− Possibilidade de ciclos alternativos de conversão;
− Opção de construção de reatores modulares ou compactos.

5.1 – Reatores Refrigerados a Sódio de IV Geração
Um grande número de reatores rápidos experimentais refrigerados a sódio
(Figura 5.1) já foram construídos, assim como cerca de 12 protótipos e reatores de
grande porte, o que permite afirmar que o uso do sódio como refrigerante é hoje
uma tecnologia conhecida e amadurecida, fazendo com que o risco de introdução de
novas tecnologias a ele correlatas tenham grande chance de sucesso. O grande
desafio hoje é provar a competitividade econômica do mesmo. Não obstante,
projetos como o do JSFR (JNC Sodium Cooled Fast Reactor) de 1500MWe, por
exemplo, projetado pelo Japão tem custo estimado em 2/3 do custo de um PWR de
mesmo porte, o que demonstra o enorme esforço que vem sendo desenvolvido
neste sentido (Bastos, W.S., 2009).
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Figura 5.1 – Diagrama geral de um Reator rápido refrigerado a sódio (HWR)

A seguir um quadro comparativo com alguns dos benefícios, desvantagens e
desafios desta linha de reatores de IV geração (Bastos, W.S., 2009):
Benefícios
•
•
•
•

•
•

•

Altíssima densidade de •
potência;
Alta condutividade
térmica;
Alta eficiência do ciclo
de vapor (~40%);
Sistema de refrigeração
sob
baixa
pressão,
podendo ser usado a
•
alta
temperatura
(~550ºC);
Não vulnerabilidade à
LOCA;
Alto “burnup”, limitado
mais pelo fluxo de
nêutrons
no •
revestimento do que
pela
perda
de
reatividade devida a
envenenamento
por
produtos de fissão;
A corrosão causada pelo
sódio
é
facilmente
controlada.

Desvantagens
Necessidade de um
circuito intermediário
de transporte de calor
para separar o circuito
de alta pressão de
vapor,
do
circuito
primário
de
baixa
pressão, que contém
sódio radioativo;
A necessidade
de
recarregamento
sob
gás inerte no sódio
líquido opaco a alta
temperatura, acarreta
aumento adicional no
custo da construção;
Custo
elevado
da
reciclagem
do
combustível.

Desafios
•

•

•

•

•

•

Melhorar os componentes
do sistema de refrigeração
a fim de reduzir os custos;
Assegurar a confiabilidade
dos geradores de vapor
aquecidos a sódio;
Minimizar o risco de um
hipotético acidente de
fusão do núcleo;
Testes
de
sistemas
termodinâmicos
do
sistema de refrigeração em
componentes compactos;
Teste de remoção passiva
de calor no resfriamento
em circulação natural;
Desenvolvimento de novos
materiais e componentes
que comportem sistemas
compactos;
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5.2 – Reatores Refrigerados a Chumbo de IV Geração
A seguir um quadro comparativo com alguns dos benefícios, desvantagens e
desafios desta linha de reatores de IV geração (Bastos, W.S., 2009):

Figura 5.2 – Diagrama geral de um Reator rápido refrigerado a chumbo

Benefícios
•
•
•

Desvantagens

Não tem coeficiente •
de vazio positivo;
Não é reativo ao ar e •
à água;
Possibilidade
de
alcançar
alta
temperatura
na
saída, que poderia
ser
utilizada
na
produção
de •
Hidrogênio.
•

•

Potencial relativamente alto
de corrosão;
Altíssima densidade desta
forma medidas especiais
precisam ser adotadas para
se manter o combustível e o
sistema de controle na parte
inferior do reator impedindo
que flutue.
de
potência
Necessita
elevada de bombeamento;
Alto ponto de fusão que
acarreta aumento significativo
da “perna fria” no sistema de
refrigeração,
além
do
aumento da possibilidade de
solidificação e entupimento
nas tubulações;
Degradação de propriedades
mecânicas de materiais de
estrutura,
dinâmica
dos
fluidos e transferência de

Desafios
•

•

•

•
•

Testes acurados de
corrosão nas estruturas
e no revestimento do
combustível;
Controle acurado de
impurezas no Pb e Pb Bi (o sódio não tem
problemas importantes
de
corrosão,
só
necessitando
de
controle de impurezas);
Demonstração
de
segurança
inerente,
circulação natural, e
remoção passiva de
calor,
em
escala
prática;
Avaliação de danos por
irradiação;
Necessidade de uma
tecnologia segura de
extração contínua do
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•

•

calor, sob condições de
operação.
210
Po.
A
Ativação
do
210
formação do
Po além de
acarretar
corrosão
nos
revestimentos de aço, corre o
risco de contaminar todo o
sistema de refrigeração;
O
sistema
GEM
(Gas
Expansion Modules) não
funciona com o Pb ou com o
Pb -Bi devido à alta
densidade do chumbo e à
alta seção de choque de
espalhamento do mesmo;

Polônio, essencial para
poder inibir a formação
do H2Po minimizando o
seu vazamento para
todo o sistema.

Segundo Bastos, certamente os reatores rápidos ocuparão uma posição de
destaque na geração de energia a partir de 2030. Nos reatores de potência
refrigerados a metal líquido, provavelmente prevalecerá a utilização do sódio. Vários
projetos neste sentido estão sendo desenvolvidos no Japão e na Coréia, além da
França, que já detém grande experiência e conhecimento tecnológico no uso do
sódio, adquiridos com os reatores PHÉNIX e SUPERPHÉNIX. Nos USA, grande
experiência foi adquirida com o reator PRISM e novos projetos são daí decorrentes.
A utilização do chumbo como refrigerante, muito provavelmente poderá avançar com
os reatores rápidos compactos, tipo “bateria descartável”.
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Capítulo 6
Considerações Finais
O trabalho desenvolvido teve como escopo apresentar o cenário dos reatores
nucleares voltados a geração de energia elétrica segundo seus princípios físicos,
sua evolução, não somente cronológica, mas como também o respectivos
desdobramentos com suas características.
A nossa pesquisa empregou como base de dados a bibliografia disponível
sobre o assunto e informações disponibilizadas por empresas que projetam,
desenvolvem e constroem reatores nucleares, naquilo que apresentam de comum e
de específico, quanto a modelo, boas práticas e lições aprendidas.
Nosso trabalho não prentedeu esgotar o assunto e sua proposta nos permitiu
a aquisição de novos conhecimentos na área de física das radiações, princípios de
engenharia e segurança em reatores, assim como perspectivas tecnológicas nesta
área.
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