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1 INTRODUÇÃO

Existem vários elementos» naturais ou artificiais, que po-

dem ser utilizados como combustíveis nucleares, uma diversida-

de de métodos pelos quais podem ser "queimados" e uma varieda-

de de métodos de utilização de sua energia. Sob esse aspecto,

apresentam os combustíveis nucleares características que são

comuns às do desenvolvimento dos combustíveis fósseis (carvão,

petróleo,gás natural, etc).

A utilização dos combustíveis fósseis evoluiu lentamente

de modo que poucas vezes foram objeto de discussão os méritos

relativos do carvão, gás natural e petróleo. A sua Utilidade

relativa, em cada situação, foi sempre condicionada a conside-

rações de natureza prática e econômica.

Eventualmente, isso se dará com a energia atômica: as ma-

térias primas tais como o urânio e o tõrio naturais e as obti-

das artificialmente como o urânio 233, urânio 235, plutôhio 239

e plutônio 241 serão utilizadas e suas vantagens relativas se-

rão decididas por circunstâncias existentes 'num determinado

país e por condições experimentais.

Para um país que inicia suas atividades no setor da energia

atômica, impõe-so a necessidade de analisar cuidadosamente as

vantagens relativas dos dois materiais fósseis* fundamentais e-

xistentes na natureza (urânio natural e tório), pois é fácil

verificar que nenhum programa atômico poderia ser baseado no

emprego do urânio natural e na sua simples substituição perió-

dica. Sistemas baseados no aproveitamento de outras subs tardas

fósseis - tais como o plutônio c o urânio 233 - produzidos ã
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custa do torio e do urânio natural 238(que não são fósseis nas

condições usualmente encontradas nos reatores), são imperativas.

Para nos certificarmos do que acabamos de afirmar, con

sideremos, por exemplo, um reator de urânio natural possuindo

20 toneladas de combustível nuclear: o urânio 235 contido no

urânio natural constitui apenas 143 quilograroas dessa nessa, - e

esse é, efetivamente, o combustível nuclear que pode ser consu

mido. A "combustão" total dessa massa permitiria a produção de

1.000.000 de quilowatts durante seis meses; apôs esse prazo to

do o material físsil ou "inflaraável" estaria esgotado. Na rea-

lidade, devido ao "envenenamento" que os produtos de fissão pro

vocam no combustível o reator mencionado acima estaria incapaci-

tado de funcionar em um período de tempo aproximadamente três

vezes menor.

Evidentemente, tal consurr.o de um material raro e dispendio-

so corao o urânio não poderia ser tolerado por considerações de

natureza econômica.

0 reprocessar.ento químico e metalúrgico do urânio utilizado

num reator permite eliminar as "cinzas" da "combustão" que. provo

cam a paralisação da reação em cade^i, indispensável ao seu fun

cionamento, e, concomitantemente, separar o Pu239 (originário

do processo de captura de um neutron pelo átomo de urânio 2 38),

quando uma quantidade suficiente, deste material for disponível,

novos reatores poderão ser construídos contendo Urânio natural

e Pu 239 ou sistemas que contenham Tório e Pu 239. Tais reato-

res produzem um tal excesso de neutrons que além de manter a re

ação em cadeia podem ser utilizados para produzir mais Pu239

ou então U233 a partir do Tõrio (que 6 um material que não
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se fissiona facilmente).

Para países que possuem grandes instalações de enriqueci-,

mento de U235 no Urânio natural, um terceiro esquema existe

ainda, que é o de iniciar o processo acima com este material

enriquecido. O Pu239 produzido pode ser usado diretamente pa-

ra substituir a carga inicial de U235. Tal possibilidade pa-

rece excluída das possibilidades brasileiras em futuro próximo.

Neste trabalho, discutiremos os méritos relativos dos pro

cessos alternativos: produzir Ü233 ou Pu239. Estas perspecti-

vas são de grande interesse para o nosso país, graças a condi-

ção privilegiada que ocupa por possuir grandes reservas de Tó-

rio. Demonstrado que o processo delineado acima é possível e

apontadas as vantagens da utilização do Tório, o valor econôini

co deste material torna-se excepcional; o valor energético do

Tõrio é de 20 milhões de quilowa.tts-hora . por quilograma. Uma

vez que o combustível numa instalação nuclear para a produção

de energia custa 1 milésimo de dólar por Kvr-hora, verifica-se

que 1 Kg de Tõrio vale 20.000 dólares. Er;te cálculo não inclui ,

porém, o custo dos processos químicos envolvidos no reprocessa-

mento do combustível nuclear. Entretanto, uma vez que o custo

do reprocoEsimento representa uma fração pequena do custo co

quilowatts-hora produ;:ido (cerca de 1 por cento) , oê fatos que

acabamos do. enumereir põem em evidência o inestimável valor que

essa substância apresenta para países desprovidos de recursos

abundantes de petróleo e carvão ou dotados de fontes hidroelé-

tricas que, pela sua distância dos centros consumidores, não

podem ser explorados de maneira econômica - como é o caso do

Brasil. É fácil compreendermos assim, as razões que levaram a
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India, logo apôs a declaração de sua independência, a proibir a

exportação do tório que poderá desempenhar em futuro muito pró-

ximo, um papel de importância considerável para o desenvolvimen-

to industrial e do bem-estar desse pais. Como muito bem disse o

Prof. H.J. Bhabha, da Comissão de Energia Atômica daquele pais,

"A índia não exporta o seu futuro".

2 CONSIDERAÇÕES TEÕRICAS

As reações em cadeia, base dos reatores nucleares, dependem

do fato de que para cada neutron absorvido no combustível são

produzidos n: neutrons, número este que ê maior do que 1.

Como, em geral, no combustível estão presentes átomos físseis

e outros que não o são, é preciso observar que n não é o número

de neutrons emitidos pela fissão de um núcleo; por exemplo, no

caso do Urânio natural, apenas o isotopo U235, de 0.7% de abun

dância, pode sofrer fissão provocada por neutrons lentos; nessa

fissão v = 2.46 neutrons são emitidos; o outro isotopo do Urânio

U238, com 99,3% de abundância, absorverá uma fração desses neu

trons sem produzir fissões; também o U235 absorverá uma fra-

ção dos neutrons sen produzir fissão.

Existe a seguinte relação entre n e v

, N9 de neutrons (jue causam fissão
n — v • *N9 de neutrons absorvidos no combustível

no U235 e para neutrons lentos n = 2,08

Seja, agora, L o número de neutrons absorvidos ou perdidos,

em média, nos materiais estruturais do reator, ou moderador,
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por fissão. Como 1 dos n neutrons é necessário para manter a

reação em cadeia, o número de neutrons restantes» por fissão

(e que pode ser utilizado para produzir Pu239 ou U235) é da

do pela expressão

C = n - 1 - I»

C ê denominado cc£$ic£e.ntz de. conveiòão.

Suponhamos que se tenham, num reator, N átomos que sofram

fissão; neste reator existe, ..pois, a possibilidade de formar

NC novos átomos físseis de U235 ou Pu239, a partir de Tb232

e U238, respectivamente. Se estes NC átomos forem usados em

ura rovo reator, haverá a possibilidade de produzir a partir de

les NC2 novos átomos físseis, e assim sucessivamente. Após um

grande número de operações semelhantes, teríamos que o número

total de núcleos de Th232 e U238 convertidos ein material fíp

sionãvel é dado pela soma

P = NC + NC2 + NC3 + ...

Se C for maior do que 1 a série acima é divergente e nao exis-

te limite para a conversão de material nao fícsil em material

físsil. Um reator operando nesta base será denominado de ic-

p.icdu.tox ou autorecuperador uma vez que podo produzir mais ma

terial físsil do que ê colocado nele inicialmente. Go C for menor do

que 1 a série acima é convergente e dá para a razão entre o nu

mero de átomos físseis iniciais N e o número final o valor
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NC

Por exemplo, se C é 90%, R-9, o que significa que é possível

multiplicar a quantidade inicial . do material fértil por

9.

Uma grandeza muito significativa, que se costuma definir, é

o ganho dt /itpAodução, G

G = C - l « * n - 2 - L

e que representa o excesso do coeficiente de conversão sobre 1.

Vê-se facilmente que num reator reprodutor G ê positivo; é

negativo nos outros tipos de pilhas. Para os primeiros tem-se en

tão

n - 2 - L > 0

Se as perdas são pequenas L é desprezível e a condição para que

um reator reprodutor torna-se

n > 2

A Tabela I abaixo dá os valores de v para neutrons têrnicos.

Tabela I

V

U233

2.54

U235

2.46

Pu239

2.88
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A Tabela II dá os valores de 1\ para os materiais fissiona

veis mais conhecidos, para .nautfion*

Tabela II

n

U233

2.3

U235

2.2

Pu 2 39

2.06

U natural

1.3

Como em qualquer sistema real o valor mínimo de L é 0.2, uma

análise de Tabela II indica que <e único /mato*. te.timico com ga

nkc de. titpxoduçcio pooitJivo c c tJLpo que. u&a U233.

Para neutrons rápidos e reatores rápidos/ portanto, a si-

tuação é indicada na Tabela III (neutrons de aproximadamente

500.000 ev).

Tabela III

n

U233

2.3

U235

2.2

Pu239

2.6

Unatural

1

Verifica-se, pois, que nestas elevadas energias o Pu239 pas-

sa a competir com o U233 no que se refere a ganho de reprodu

ção; para energias mais baixas, no entanto, a situação é ain-

da a indicada na Tabela II.
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3 CONSIDERAÇÕES PRATICAS

Uma vez que os 2 ciclos U233-Tório e Pu239-Urânio podem

ser usados como base para reatores reprodutores rápidos, pode

parecer duvidoso que haja algum incentivo para desenvolver re

atores térmicos operando no ciclo U233-Tõrio. A razão para e

fetuar esta escolha é que os reatores térmicos são intrinsica-

mente mais diluídos que os reatores rápidos; as possibilidades

de resfriamento e utilização do calor são portanto maiores do

que nos reatores rápidos; nestes, os problemas de engenharia

são particularmente complicados porque se trata de construir

um sistema altamente concentrado a fim de que o espectro dos

neutrons de fissão não seja degenerado em materiais estrutu-

rais e refrigerantes. Parece pois que o ciclo térmico U233-ÍÕ

rio deve ser preferido era relação a ciclos rápidos mesmo que

estes em princípio, possam ter ura ganho reprodutor 10% ou 20%

maior.

Outra consideração importante é a questão da utilização

de reatores homogêneos e heterogêneos; reatores homogêneos tem

a vantagem de evitar certas dificuldades provenientes do "en-

venenamento" dos reatores pelo Xenon 136 que é um dos produtos

de fissão; num sistema líquido tanto esta impureza como outras

podem ser eliminadas à medida que forem formadas, sem a neces»

sidade de interromper o funcionamento do reator; este ê um

problema muito grave em reatores heterogêneos. Aparentemente,

reatores térmicos homogêneos parecem mais fáceis de ser cons-

truídos, graças ã sua diluição intrínseca. 0 uso de reatores

heterogêneos, como o são geralmente os reatores rápidos, adi-
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dona aos custos, o problema de metalurgia das barras de com-

bustível .

4 CONCLUSÃO

A discussão acima indica as vantagens do ciclo do Tório

sobre o do Plutônio, na utilização da energia atômica. No ca-

so do Brasil^ outros argumentos podem ser adicionados em fa-

vor de um ciclo baseado em reatores térmicos/ um vez que em

reatores rápidos o Plutônio e o U235 parecem competir em i-

gualdade de condições. O argumento é que a tecnologia de rea-

tores térmicos é inteiramente conhecida e divulgada' de manei-

ra que um esforço dirigido no sentido de construir este tipo

de reatores não exigirá provavelmente grande esforço em pes-

quisas referentes ,a reatores rápidos. Este argumento perderia

sua validade, caso fosse possível obter de outras nações mais

desenvolvidas/ informações (de natureza restrita até o presen

te) referente ao desenho e tecnologia de reatores rápidos.

Há entretanto um argumento de grande importância "local"

que tornaria inoperante as vantagens decorrentes dessa eventu

alidade.

Enquanto no Brasil temos a certeza da existência du uma

quantidade apreciável de tõrio, o mesmo não se dá em relação

ao urânio. Ê verdade que se descobertas importantes, forem fê L

tas, de jazidas desse material, mesmo assim será necessário

computarmos os méritos relativos da utilização do U235 e do

Pu239, pois, enquanto que o primeiro pode ser facilmente se-
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parado do tõrio, o plutônio dificilmente pode ser rehavido do

U238 que lhe deu origem e dos produtos de fissão: adicione-se

a essa circunstância a conhecida toxidez do plutônio e conclu

iremos que o ciclo U233-tõrio ê o que melhores perspectivas a

presenta para o nosso desenvolvimento atômico num futuro prõxi

mo.

No que se refere ao processo a ser adotado para o inicio

do ciclo do Tório, é oportuno discutirmos as várias possibili-

dades existentes.

Do que ficou dito acima, ê impossível iniciar-se a operação

de um reator reprodutor sem que se disponha de uma carga ini-

cial de uma substância físsil (U235, U233 ou Pu239).

Existem três possibilidades para serem conseguidos esses

materiais:

1) Aquisição de países produtores de U235 como os E.U.A e a

Rússia.

2) Instalação de usinas de difusão térmica para obtenção do

U235 a partir do urânio natural. * ..

3) Obtenção de U233 ou Pu239 a partir de U ou Th utilizados

em um reator com urânio natural (como os reatores de Hanford,

nos E.U.A. e Windscale na Inglaterra, moderados a grafite,

ou como o NRX no Canadá, moderado com água pesada).

Discutiremos a situação atual de cada uma dessas três pos-

bilidades para verificarmos qual a que mais convém ao Brasil.

Os méritos relativos dessas três normas de procedimento fo-

ram objeto de discussões durante a Conferência de Genebra (V.

p. ex. o trabalho de Weinberg e as discussões que se seguiram

ao trabalho de Dunworth, ambos citados neste trabalho, e a conferência de
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na sessão de encerramento da conferência) »* julgamos útil co-

mentar essas diferentes possibilidades em virtude de -alguns

países (como a Alemanha ocidental p. ex.) haverem tomado um pen

to de partida obviamente '.antieconômico e pouco satisfatório

para a solução desse problema.

4.1 Aquisição de U235.

Os E.U.A. segundo foi declarado por um representante da Co-

missão de Energia Atômica, estão preparados para a venda

de U235 a US$25 dólares a grama. 0 preço seria razoável se;

para a sua obtenção, não figurasse, como condição explícita, a

necessidade do estabelecimento de acordo bilaterais restritivos,

a nosso ver, â independência indispensável -de que deve gozar

qualquer programa atômico de uma nação soberana como o Brasil.

A URSS só tem fornecido esse elemento a seus satélites por açor

dos bilaterais.

4.2 Instalação de Usinas de enriquecimento

0 urânio 235 pode ser separado do U natural por vários mé-

todos: o método electromagnet!co (calutron), o método da difu-

são térmica a partir de um composto gasoso (hexafluoreto de u-

rânio), e o método de centrifugação , acompanhado ou não de âí

fusão térmica (este método apresenta vários inconvenientes já

reconhecidos quando da publicação dp Smyth Report e foi abando
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nado pelos físicos americanos).

Se bem que as centrífugas modernas, dotadas de dispositivo

simultâneo para difusão térmica, apresentem um certo interes-

se para os estágios finais do processo de enriquecimento, não

se adaptam elas â produção de Urânio enriquecido em seu isóto-

po U235 a não ser com enormes dificuldades.

Um cálculo simples demonstra que não somente se trata de

processo muito mais dispendioso do que o da difusão térmica,

mas também seu custo é de tal ordem de grandeza que a obtenção

de alguns quilogramas de U235 ao fim de ura período de unu ano

de funcionamento contínuo, requereria um investimento maior do

que o capital circulante no país. Está entretanto sendo utili-

zado em escala de laboratório por físicos alemães e o Brasil

dispõe de três unidades experimentais.

Os métodos acima mencionados apresentam vários inconvenieri

tes e estão fadados a apresentar um interesse puramente acadê-

mico em futuro próximo, pois requerem um investimento inicial

de capital que ultrapassa as possibilidades orçamentárias de

países como o Brasil e constituem um capital que em pouco tem-

po se torna inútil com o funcionamento de reatores reproduto-

res (pois estes requerem uma usina de reprocessamento e uma vez

obtidos U235 ou Pu as usinas de enriquecimento se

tornam inúteis). O reconhecimento desse fato levou países como

o Canadá, Inglaterra e França a basearejn seus programas atômi-

cos no método da conversão de um material féVtil (no caso o

U238) em material físsil (Pu235), por meio de reatores con-

versores baseados na utilização de urânio natural.

Obviamente, este é o caminho que deveremos seguir para o
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estabelecintento de um programa atômico no pals.

O método da conversão de material fértil em material físsil

acima mencionado apresenta uma série de vantagens que foram dis-

cutidas recentemente durante a Conferência de Genebra pelos fí-

sicos J.V. Dunworth (Reino Unido), e A.M. Weinberg (Oak Ridge)

nos trabalhos jã mencionados; o ciclo deverá ser iniciado pondo

em operação reatores heterogêneos de Urânio natural e Tório e a

pôs extrair aproximadamente 3.000 Megawatts-dias por tonelada

de Urânio (o que eqüivale ao consumo de material físsil que e-

xige reprocessamento do material) rearranjar as barras de Urânio

ou Tôrio de maneira que parte das barras novas consistem de

Pu239 ou Th233 extraído por reprocessamento. Quando chegasse

a ocasião para o segundo reprocessamaento, jã se disporia de

U2 33 nas barras de Tôrio, para constituir barras enriquecidas

neste material ; d?.í ern diante, tanto o Plutônio como o Urânio se

riam eliminados pouco a pouco.

Nesse processo, mesmo que, por dificuldades técnicas, o ga-

nho de reprodução fosse ligeiramente negativo, o ganho de mate-

rial físsil a partir do Tôrio seria enorme (se bem que não iníi.

l nito).

l Naturalmente um programa atômico baseado no ciclo do Tôrio

f envolve a existência de centenas de quilos ou toneladas de Pu239

| • o U233 o que indica a necessidade de operar gru-

I pos de reatores de Urânio natural durante um tempo suficiente pa

ra a acumulação dos materiais físseis necessários, Com esse me

todo, a utilização de Urânio enriquecido em -U235 fica elimina-

da.



CBPF-CS-016/85

-14-

5 REATORES BASEADOS HO CICLO DO TORI O, EM CONSTRUÇÃO

As possibilidades do ciclo do Tório, acima discutidas têm

sido utilizadas para grande número de projetos de reatores de

potência, muitos dos quais já se acham em fase adiantada de

construção nos Estados Unidos, enquanto que o Reino Unido sõ

poderá iniciar a construção de seus reatores autorecuperadores com Tó-

rio (segundo o programa do "Livro Branco", sobre energia atô-

mica) a partir de 1965 em virtude da inexistência de usinas de

enriquecimento para o U235 . Como é • notório, os reatores de

Calder Hall e semelhantes, que estão sendo construídos na In-

glaterra, deverão produzir quantidades apreciáveis de Plutônio

que, por sua vez, será utilizado em reatores conversores de

U23S em Pu239 e Th233.

Nos Estados Unidos, entretanto, dada a existência de plan-

tas de separação de U235 e a conseqüente possibilidade do em-

prego de Urânio enriquecido nesse isótopo em reatores, foi pos>

sível iniciar um programa de produção de energia por meio de

reatores autorecuperadores baseados no .ciclo do Tõrio.

Os reatores em construção são de dois tipos principais: os

autorecuperadores térmicos homogêneos, baseados no ciclo do

Tório e exemplificados pelo que está sendo anunciado pela Fos-

ter Wheeler Corporation e os autorecuperadores heterogêneos ba

seados nesse mesmo ciclo, tais como o da Consolidated Edison

Co., construído pela firma Babcoock and Wilcox. Não deixa de

apresentar certo interesse uma descrição sumária das prin-

cipais características deste reator.

A instalação da Consolidated Edison será feita no rio Hudson
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a 38 kilometros da cidade de New York. Trata-se de uma usina

átomoelétrica para a produção de 236.000 kilowatts de ener-

gia elétrica e cujo custo total, incluindo edifícios e todos

os equipamentos elétricos e de suporte custará US$55 milhões

de dólares, - o que corresponde a um custo de 233 dólares por

kilowatt instalado. Este valor compete favoravelmente com o

custo de instalação de grande parte das usinas hidroelétricas

em nosso pais e não supera de muito o custo de usinas termoe-

lêtricas da mesma capacidade.
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