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RESUMO

O Projeto Amazonas foi iniciado em setembro de 1979, com o
objetivo de definir uma estratégia de desenvolvimento de sistemas
nucleares de potência para o fu'.uro brasileiro. Uma ênfase
particular foi colocada na utilização do tório, o qual existe e«
abundância no Pais.

Durante o periodo de 1979 a 1985, o número de pesquisadores da
equipe a ,,;ientou de um para nove. Atualmente as atividades abrangem
análises ra.> eas de neutrônica, termohidráulica e estrutural.

Os ecu & -; brasileiros de urânio e de tório são estimados em,
aproximadamente, 300 mil e um milhão de toneladas, respectivamente.
Ssta quantidade de urânio é suficiente para alimentar de 50 a 60
PWRs do porte de 1 GWe cada, durante os 30 anos de vida operacional
no modo não reciclado. A necessidade de usinas nucleares baseadas em
reatores regeneradores rápidos (RRRs) não é imediata no Brasil.
Entretanto, para um futuro mais distante, o desenvolvimento dos RRRs
é una maneira prudente, e talvez a única, de garantir um suprimento
contínuo e suficiente de energia elétrica.

A quantidade de urânio citada acima, se usada em RRRs, poderá
suprir energia elétrica suficiente por vários séculos. Do ponto de
vista apenas do potencial energético, a utilização de tório não é
necessária. Entretanto, o potencial energético do tório é várias
vezes maior do que o do urânio e este enorme recurso energético nãc
deve ser deixado inexplorado. De fato, como em nossos estudos, os
resultados das numerosas pesquisas em outros países têm demonstrado
•pie a utilização do tório nos atuais reatores pode ter vantagens
sebre o ciclo do combustível Pu-U puro. Além do mais, o Brasil é um
dentre poucos países que possui uma significativa quantidade de
tório, e, uma vez que seus méritos estiverem estabelecidos, pode-se
r;sperar significativos retornos financeiros para o País.

Um dos problemas que enfrenta a energia nuclear hoje é a
relutância do público em aceitá-la, baseado principalmente nos
riscos de saúde que o público imagina. Embora, os atuais registros
de segurança das usinas nucleares de potência não justifiquem o medo
do público, os melhoramentos adicionais das características de
segurança ajudariam a aumentar a aceitação e a confiança do público
pela energia nuclear. A este respeito, vantagens imediatas poderão
ser encontradas pela utilização do tório em LMrnRs.

Experiências de outros países mostram que o tempo requerido
para estabelecer bases tecnológicas e industriais para LMFBRs é de
30 anos ou mais.

Assim, passamos a considerar como objetivos principais de
pesquisa e desenvolvimento para a utilização da energia nuclear,os
seguintes:

1. estabelecer e manter tecnologias do reator, de combustíveis e as
relacionadas até o tempo em que a introdução em larga escala das
usinas de potência baseadas em LMFBR tornarem-se necessárias;

2. continuar as pesquisas para utilização do tório; e
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3. demonstrar, teoricamente e na prática, a segurança dos LKFBRs e
promover a aceitação pública da energia nuclear.

Os esquemas de desenvolvimento adotados nos países
desenvolvidos consistem de três etapas: (1) pesquisa básica e
desenvolvimento usando reatores experimentais, (2) um reator de
potência protótipo de aproximadamente 1000 MW(t) de potência, e, (3)
usinas de potência comercial padronizadas.

Para a primeira etapa, a tendência atual, nestes países, é de
selecior >r atores de algumas dezenas a poucas centenas de
megawatt de potência. Os reatores dos segundo e terceiro estágios
são basicamente do mesmo tipo, isto é, usam o mesmo tipo de
combustível, arranjos, estruturas e critérios de projeto similares.

0 esquema de desenvolvimento que propomos para o Brasil é
diferente do descrito acima. A primeira etapa é o projeto,
construção e operação de um reator experimental com o objetivo de
adquirir experiências diretas nestas áreas para estabelecer as
tecnologias básicas relacionadas. Um reator do porte citado acima
seria eficiente e desejável como uma ferramenta para o
desenvolvimento de tecnologias: mas os custos - recursos humanos e
financeiros, exigências tecnológicas, materiais físseis, instalações
?dicionais - seriam significativos. As exigências mínimas para uma
utilização eficiente do reator experimental são; um espaço para
irradiação dos combustíveis e outros materiais e um fluxo de
neutrons rápidos suficientemente alto. Admitindo um compromisso
entre a utilidade e o custo do reator, selecionamos um de cinco
megawatts de potência com um núcleo de 11,4 litros contendo 37
feixes de combustível de estrutura padrão.

Na segunda etapa seria construída uma série de usinas de
pequena potência. Os reatores destas usinas são diferentes dos
grandes reatores da etapa final, no que diz respeito ao combustível,
arranjo do núcleo e critérios de projeto. Os reatores-para as usinas
de pequena potência são projetados com ênfase na segurança do
reator, longos intervalos entre recarregamentos e conveniência com a
Tase de desenvolvimento. Vários tipos de combustíveis têm sido
examinados e nossa conclusão é que a liga metálica Pu/Th contendo
uma pequena quantidade de ZrH2 como moderador de neutrons é a mais
atrativa para estes reatores. Supõe-se que usinas pequenas são mais
fáceis de construir, operar e manter, podendo ser facilmente
adaptadas às redes de potência existentes. Uma série de pequenaB
usinas de dimensões crescentes, incorporando em. cada passo
experiências passadas e novos desenvolvimentos, seria o procedimento
mais adequado para os objetivos citados anteriormente.

Na fase final, quando a energia nuclear exercer um papel
principal na geração de eletricidade, seriam construídas as grandes
usinas de potência baseadas em LMFBRs que usam ambos os ciclos de
combustíveis do tório e do urânio. Os objetivos de projeto para
estes reatores são a segurança do reator, a utilização eficiente dos
recursos, incluindo o tório, e a conformidade para com os sistemas
nucleares de potência de longa vida. Nossos estudos são baseados em



três critérios: 1) a segurança inerente do reator deve ser
garantida, 2) um único reator que seja capaz de usar o urânio e o
tório no modo ciclo fechado e, 3) os projetos do reator e do
combustível devem ser baseados nas tecnologias atuais e em razoáveis
extensões das existentes. As tecnologias disponíveis, em tal época,
não podem ser previstas mas, esperamos significativos avanços nos
projetos e tecnologias de LMFBR, pois os atuais estarão provavelmen-
te obsoletos. A introdução do tório no núcleo de um LMFBR é
acompan: m o , nos estudos atuais, de algumas complicações bem como de
rnelhoramc-to: nas características do reator e do ciclo de
combusti 'el. En retanto, acreditamos que os projetos de reatores e
as tecnologi --, o ciclo de combustível e do reator avancem o
suficiente para resolver estas complicações e mostrem os méritos
deste recurso.

As condições sociais no futuro não podem ser previstas, mas
devemos considerar que a demanda de eletricidade deverá ser muito
maior do que no presente, e que os reatores regeneradores rápidos
deverão, provavelmente, ser a única maneira de satisfazer esta
demanda no próximo século. Os esforços de projeto e de análises em
grandes LMFBRs que possam utilizar tório devem ser continuados, não
.ara a seleção imediata de um projeto específico, mas para o
desenvolvimento e pesquisa, a longo prazo, em direção ao melhor
projeto, baseado na tecnologia disponível, para o tempo em que ele
for necessário.



1 . INTRODUÇÃO

O Projeto Amnzonas foi iniciado em setembro de 1979 quando seus
objetivos foram descritos em um boletim do Instituto de Estudos
Avançados, como se segue:

RÁPIDOS -

Ess projeto que envolve a avaliação do ciclo, a escolha de
tecnolot _ reatores regeneradores rápidos mais adequada à
realidade bras, eira, e a construção e teste de uma unidade
experimental de baixa potência, visa assegurar ao pais o máximo de
eficiência no aproveitamento das consideráveis reservas de tório e
urânio existentes, garantindo os meios para a exploração de uma
opção energética de excepcional abundância. Cálculos realizados no
Instituto de Estudos Avançados, usando valores oficiais de meados
de 1980 para nossas reservas, isto é

- 213 000 MW de potencial hidrelétrico;
- 215 300 ton U308 (com 84,8% de urânio) (atualmente estimada

em mais de 300 mil toneladas); e
- 1,270 milhões de toneladas de oxido de tório

indicam que os reatores térmicos só permitem explorar um conteúdo
energético correspondente a 13 anos de "Energia Hidrelétrica Equiva-
lente" (EHEr • Os reatores regeneradores rápidos, entretanto, permi-
tem quase que esgotar as reservas, levando a possibilidade de gerar

- 1 300 anos EHE no ciclo do urânio; e
- 7 800 anos EHE no ciclo do tório

já tendo sido descontadas perdas totais de 15% no ciclo do
combustível.

Uma tamanha abundância de energia não poderia ser deixada
esquecida, mormente nesta época de carência e de esgotamento de
combustíveis fósseis que o mundo atravessa. Atendendo a esse
compromisso com as gerações futuras, o Projeto em apreço foi
estruturado em três fases principais:

FASE I - Estudos Preliminares/Definição de Tipo
FASE II - Anteprojeto de Reator Rápido Experimental
FASE III - Projeto final e construção de um Reator Rápido Expe-

rimental .
Na Fase I procura-se, com base na neutrônica rápida, avaliar as

vantagens e desvantagens relativas do ciclo tório/urânio contra o
ciclo urânio/plutônio. Uma análise crítica dos aspectos técnicos
confrontados com implicações políticas, econômicas e estratégicas,
ditará o tipo de reator mais adequado à realidade brasileira.

(•) Um ano de Energia Hidrelétrica Equivalente corresponde àquela
quantidade de energia que seria produzida por ano se todo o
potencial hidrelétrico do Brasil estivesse sendo usado. Para as
condições atuais de 213000 MW disponíveis, e usando um fator de
carga médio das hidrelétricas de 50%, teríamos: 1 ano
EHE = 933 milhões MWh.



Este relatório é um resumo dos trabalhos feitos até o final de
correspondendo a uma conclusão da "FASE I" e parte da "FASE

II" citadas acima.
A evolução do número de pessoas no projeto é mostrada na Ta-

bela 1. 0 pessoal atual consiste de dois doutores, dois "engineers",
quatro com o grau de mestre e um com o grau de bacharel. Além disso,
temos recebido vários auxílios computacionais dos teenólogos do
CPD/IEAv, de Antonio Soares de Gouvêa do 1PEN e do Dr. Aydin Konuk
da Universidr. s de Campinas.

Tabela 1: í-ssoal do Projeto

N O M E

Yuji Ishiguro

Artur Flávio Dias

Jamil A. Nascimento

Jaime Anaf

Walter J. Ferreira

Mareio da Silveira Luz

José E. Fernandes

|__
Zduardo M. Borges
,|

Francisco A.Braz Filho

Ângelo G.P. Rangel

1
José Guilherme Senna

Viviane R.T. Hirdes

GRAU

D

M

M

D

M

D

M

M

M

E»

E*

B

MODALIDADE

Eng. Nucl.

Eng. Nucl.

Eng. Nucl.

Eng. Nucl.

Eng. Mec.

Eng. mec.

Eng. Nucl.

Eng. Nucl.

Eng. Nucl.

Eng. Mec.

Eng. Mec.

Eng. Mec.

PERÍODO

09/79 -

09/81 -

07/82 -

10/82-06/84

02/83-10/84

04/83 -

09/83-10/35

07/84 -

07/84 -

08/85 -

09/85 -

10/85 -

ÃREA

neutrônica

neutrônica

neutrônica

neutrônica

termohidráulica

termohidráulica

neutrônica

termohidráulica

termohidráulica

termohidráulica

termohidráulica

termohidráulica

'Engineer"

2. REVISÃO DAS ATIVIDADES

Durante dois anos, de setembro de 1979 a agosto de 1981, o
número de pessoas no projeto era de apenas um, e as atividades
iniciais consistiam de pesquisa de literatura, de estudos básicos de
neutrônica e de métodos computacionais, além do estabelecimento de
capacidade computacional. Devido a inadequacidade das instalações



r pouca disponibilidade de tecnõlogos, naquela época os cálculos
iniciais foram feitos no IPEN com a cooperação de Antonio Soares de
Gouvêa. Encontravam-se disponíveis, no IPEN, dois códigos
computacionais, o EXPANDA e o CITATION, juntaaente coi uma
biblioteca de dados a 70 grupos, a JFS-II. Inicialmente, foram
examinados reatores com o ciclo do 233U-Th puro e foram feitos
estudos básicos dos efeitos do volume do núcleo, dos materiais
combustíveis e das frações de volume do núcleo nas características
de regenera ii. Foram analisados reatores refrigerados por sódio e
por gás. Al 4m das varetas padrões de combustíveis dos tipos oxido,
carbonetos, metal e varetas contendo um moderador, também foram
examinados combustíveis em forma de partículas cobertas /1-5/.
Algumas análises termohidráulicas foram feitas em cooperação com
Or. Aydin Konuk, então na UNICAMP /5/.

Embora se tivesse pensado que reatores com o ciclo do tório
puro, com espectros de neutrons moderados, pudessem ter boas
características de regeneração e de segurança, estes reatores
foram abandonados mais tarde devido às pobres características de
regeneração.

Um reator com o ciclo do tório é inerentemente mais pobre nas
características de regeneração do que um cora o ciclo do plutônio, e
foi concluído que um tempo de dobramento razoável ( S 30 anos)
não pode ser atingido na prática. Reatores refrigerados por gás
também foram abandonados. Os reatores regeneradores rápidos
refrigerados por gás (GCFRs) podem ser superiores aos reatores
regeneradores rápidos refrigerados por metal líquido (LMFBRs),
especialmente nas características de regeneração, quando é empregado
o ciclo Pu/U. Entretanto, se o ciclo do tório fosse empregado, os
GCFRs teriam um sério problema de segurança, nos quais a
realimentação de reatividade, devido a uma pequena quantidade de
hidrogênio (ou vapor de água), seria altamente positiva. Além disso,
o desenvolvimento das tecnologias de 6CFR está bem atrasado
relativamente ao dos LMFBRs, e nem mesmo um reator experimental
deste tipo foi construído. A principal razão é novamente a questSo
da segurança. Em um 6CFR, de qualquer dos tipos investigados, a
capacidade térmica do núcleo é bastante baixa e a perda do fluxo
refrigerante pode levar a uma conseqüência séria em questão de
segundos. Per outro lado, a capacidade térmica do núcleo de uni LMFBR
e alta e, combinado com uma probabilidade muito baixa d» uma perda
de refrigerante, as características de transiente dos LMFBRs são
excelentes.

Tecnologias de reatores e de combustíveis para os LMFBRs podem
ser consideradas largamente estabelecidas, conforme demonstrado por
um grande número de LMFBRs comerciais e experimentais em operação ou
em construção em vários países. Assim, em 1981, duas conclusões
foram atingidas: 1) reatores regeneradores rápidos devem ser
refrigerados por sódio e ter combustível do tipo varetas; e 2) a
utilização do tório deve ser considerada ou em um único reator de
ciclo misto ou em um sistema simbíôntico de mais de um tipo de
reator.



A lit i 1 i :-.ac."io do tório em um sistema de reatores simbiônticos
trn sido invcstjr.ada por muitos pesquisadores e parece praticável.
Um exemplo é um sistema de LMFBRs carregado com Pu/Ü, co«
envoltórios carregados com tório, e reatores refrigerados por gás a
alta temperatura carregados com 233 U/Th.

Escolhemos investigar a possibilidade de utilizar tório em um
único reator, por duas razões: (1) mínimo desenvolvimento de
novas tecnologias e (2) melhoramento das características de
segurança dos LMFBRs- Comparado a países avançados, o nível de
desenvolvimento nuclear no País é baixo, cora um pequeno número de
pessoal qualificado e com instalações e equipamentos limitados.
Considerando também a situação econômica do País, acreditamos que os
esforços para o desenvolvimento nuclear deverão ser concentrados no
desenvolvimento de tecnologias de LMFBRs, ou seja, das mínimas
requeridas.

Os atuais LMFBRs carregados com Pu/U possuem uma questão de
segurança não resolvida, nos quais a realimentação de reatividade
devido a um esvaziamento do refrigerante no núcleo pode ser
altamente positiva. Núcleos com geometrias diferentes tais como,
heterogêneos, 'panquecas" e modulares, têm sido propostos para
contornarem este problema, mas todos eles introduzem algumas
complicações, e todos os LMFBRs atualmente em operação ou
era construção são do tipo homogêneo. Aparentemente, é geralmente
aceito que a probabilidade de ocorrência de esvaziamento pode ser
tornada aceitavelmente baixa pelos sistemas de segurança engenhados,
•ias ao mesmo tempo o desejo de eliminar este potencial de acidente
sério continua, como é refletido pela continuação das investigações
de novas geometrias de núcleos. Nossa expectativa na decisão
por LMFBRs homogêneos que utilizam ciclos de combustíveis mistos,
baseou-se no fato de que estes tipos de reatores poderiam atingir
uma utilização eficiente do tório e ao mesmo tempo resolver a
questão de segurança.

Com o aumento de pessoal em 1981, e com a melhoria da capacida-
de computacional do CPD do IEAv, todos os cálculos foram transferi-
dos do IPEN para o IEAv. No presente, todos os cálculos são feitos
rio IEAv, exceto quando instalações com maior capacidade de memória
sao necessárias.

Os primeiros modelos do LMFBR com ciclo misto (daqui para
frente nos referiremos a este tipo de reator como reator regenerador
binário - RRB), mostraram que a utilização do tório era possível e
que baixas reatividades de vazios no sódio (RVS) podiam ser
atingidas /6,7,8,11,12/. Entretanto, eles também mostraram que,
devido a menor razão de conversão do combustível 233U/Th introduzido
no núcleo, juntamente com a cumulação de 233Pa, a perda de
reatividade devido as queimas dos combustíveis era muito mais rápida
do que em um reator equivalente carregado com Pu/U, e as oscilações
das densidades de potência com a queima eram pronunciadas. Embora a
RVS fosse melhorada significativamente, também estava claro que
ainda podia ser positiva em algumas regiões da zona externa e que a
RVS e as características de regeneração eram inversamente



:el;<ci onadas -
Estes resultados iniciais mostrara» que as características de

crescimento de um sistema baseado no RRB, podiam ser mais pobres do
que em um sistema baseado no ciclo do Pu/U, e que eram necessárias
análises mais detalhadas de barras de controle e da RVS - Foi
feita uma comparação entre vários sistemas de potência com respeito
às exigências de urânio natural, seqüência de introdução de
reatores, composição do sistema e taxa de crescimento /15/. Os
resultados mostraram que um sistema binário poderia ser equivalente
a um sistema Pu/U dependendo do sistema selecionado. Entretanto,
•i-_stas análises foi feita uma consideração otimista com respeito ao
RRB. Resultados posteriores indicaram que os méritos de um sistema
baseado no RRB deviam ser baseados em pontos de vista mais globais.

Métodos melhorados de análises de barras de controle e de RVSs
foram gradualmente estabelecidos /9,16,17,18/ e vários modelos de
RF;3 foram analisados /li, 12,14 ,16-21/ . Os objetivos que tentamos
atingir nestas séries de análises foram: (1) uma razão de
regeneração, no total, razoavelmente alta e uma flexibilidade de
gerenciamento de combustível, (2) baixas RVSs em todas as zonas, (3)
baixas perdas de reatividade e altas queimas de combustíveis e, (4)
dimensão do núcleo e inventário do combustível razoáveis. 0 reator
final reportado na Ref. 21, e resumido na seção 4.3 deste relatório,
atinge estes objetivos razoavelmente bem, mas alguns compromissos
tiveram que ser considerados. A dimensão do núcleo e o inventário do
combustível tiveram de ser grandes para obter-se perdas de
reatividades razoavelmente baixas e, conseqüentemente, os intervalos
de recarregatnentos tiveram de ser mais longos do que na prática
corrente, para atingir altas queimas do combustível. Reatividades de
vazios no sódio positivas na zona externa, tiveram de ser aceitas
para que altas razões de regeneração pudessem ser atingidas.

Outro problema, conseqüente da introdução do tório no
núcleo é a alta radioatividade do U produzido devido ao acúmulo
de U e de seus produtos de decaimento. Isto tornará a manipulação
dos combustíveis mais difícil. Até aqui temos considerado que este
problema deverá ser resolvido pelos desenvolvimentos da engenharia.
Entretanto, no caso disto se tornar difícil ou mesmo insuperável,
uma solução está atualmente sendo procurada através de um outro
modo de carregamento, no qual, a zona interna é carregada com233U/U
(ao invés de U/Th) e a zona externa é carregada com Pu/U. 0
problema discutido acima seria largamente atenuado, mas a flexibili-
dade do gerenciamento do combustível seria limitada. E também,
são esperados alguns outros méritos e inconveniências. Este reator é
discutido com alguns detalhes a mais na seção 6.

0 projeto de reatores rápidos experimentais (RREs) iniciou-se
em novembro de 1982. Por falta de alguma razão forte a favor do tipo
e da potência do reator, foram considerados reatores de - 100 MW de
potência, seguindo as recentes tendências dos países avançados
/10.13/. Entretanto, esta dimensão foi posteriormente julgada muito
grande para nosso projeto, considerando os recursos humanos e
econômicos, e as bases tecnológicas do País.



Uma série de cálculos de projeto de pequenos RREs foi feita,
começando em outubro de 1984, e foi atingida uma conclusão a de que
um RRE de 5 MW de potência era um bom compromisso entre o custo e a
utilidade. 0 projeto do núcleo do reator e as características
básicas são relatados na Ref. 23 e resumidos na seção 4.1 deste
relatório. Estão sendo formulados atualmente, a disposição física
conceituai da planta do RRE, esquemas operacionais, a extensão
dos experimentos, e projetos estrutural-mecânico do reator e
componentes. Alguns conceitos preliminares estão resumidos na
seção 5.

0 esquema de desenvolvimento nuclear que leve a um sistema de
geração de eletricidade, baseado em usinas de potência com RRBs, tem
sido um constante assunto de conjecturas /IO,13/. Tem estado sempre
claro que as usinas nucleares de potência serão inicialmente
baseadas em PWRs, e que o plutônio nos combustíveis gastos serão
recuperados e usados nos RRRs. Entretanto, não estava claro se o
esquema-padrão adotado pelos países avançados, nos quais uma única e
pequena usina de potência protótipo é seguida por usinas comerciais
de dimensões padrão, era bom para o Brasil. Diferenças entre estes
países e o Brasil tiveram de ser levadas em consideração. A
necessidade por RRR não é tão urgente no Brasil como o é nestes
países. 0 nível geral das tecnologias e capacidades industriais são
menores, e os recursos humanos e experiências na área nuclear são
muito mais limitados. Além disso, a oposição à energia nuclear, por
uma parte da população, continua, tanto no Brasil como nos países
desenvolvidos. Baseados nestas considerações propusemos um esquema
de desenvolvimento alternativo para o Brasil. Neste esquema, uma
série de reatores para pequen'.3 usinas de potência, projetados com
ênfase particular na segurança do reator e facilidade de operação,
são introduzidos numa fase inicial. Um aumento gradativo
das dimensões da usina ajudarão a garantir o estabelecimento das
bases industriais e tecnológicas. A demonstração da segurança e
confiabilidade com as usinas pequenas poderiam aumentar a confiança
do público. Este esquema de desenvolvimento é apresentado na seção 3
deste relatório e na Ref. 25. As análises e os projetos dos
reatores para as pequenas usinas de potência foram iniciadas em
abril de 1984 e os resultados estão reportados nas Refs. 22 e 24 e
resumidos na seção 4.2 deste relatório.

As análises termohidraulicas foram iniciadas em fevereiro de
1983. Os códigos computacionais disponíveis foram implementados e
testados e foram feitas análises básicas dos feixes de combustíveis
/26,27/. As atividades atuais estão centralizadas nas análises de
transiente e cálculos do projeto do reator experimental de 5 MW
/28,29/.

As análises estruturais foram iniciadas com a chegada, em
agosto de 1985, de uma pessoa especializada na área. Estas análises
iniciais estarão concentradas no tanque e estruturas internas do
RRE.



3. SISTEMA DE POTÊNCIA NUCLEAR PROPOSTO E SEU ESQUEMA DE
DESENVOLVIMENTO

A necessidade de reatores regeneradores rápidos é bem reconhe-
cida nos países avançados, especialmente em alguns países europeus e
no Japão, onde os potenciais hidrelétricos têm sido largamente
explorados e os recursos energéticos fósseis são limitados. Nestes
países, o desenvolvimento de reatores regeneradores rápidos é
perseguido v.i orosamente como projeto nacional, e o desenvolvimento
dos RRRs é considerado tipicamente em três fases: (1) são
construídos u <• u nais reatores experimentais de dezenas a poucas
centenas de MW(t) de potência para ganhar experiência básica em
projeto, fabricação, construção, operação e manutenção de LMFBRs,
para verificar e estudar suas características físicas e
operacionais, e usá-los como ferramentas para posteriores
desenvolvimentos tecnológicos; (2) é construída uma usina de
potência protótipo de algumas centenas de MW(e) de potência para
verificar a exequibilidade tecnológica do escalonamento progressivo
até aos reatores de potência, para estudar as características
básicas de uma usina de potência e finalmente, (3) é construída uma
usina de potência de demonstração de dimensão comercial padrão para
completar o desenvolvimento do RRR. A França é o país mais avançado
ivasta área e tem seguido estas etapas ordenadamente. 0 reator
experimental RAPSODIE foi completado em 1967, o protótipo PHÉNIX
está em operação desde 1973, e a usina de demonstração SUPER-PHÉNIX
cj.itá se aproximando da conclusão. Um exemplo mais típico é o caso do
Japão: a pesquisa básica em física de reatores rápidos foi iniciada
por volta de 1960, o reator experimental JOYO foi concluído em 1977,
e o protótipo MONJU está programado para criticalidade em 1991. A
partir destes exemplos, concluímos, que se pode levar 30 anos ou
mais para o estabelecimento de bases industriais e tecnológicas para
usinas de potência baseadas em RRRs.

A capacidade atual de geração de eletricidade no Brasil é cerca
de 43 GW, cos quais aproximadamente 84% são hidrelétricas. Compara-
tivamente, a capacidade de geração do Japão, um pequeno país com uma
população similar a do Brasil, é de 160 GW no momento, e está para
aumentar para mais de 200 GW em 1993. 0 consumo "per capita" de
eletricidade nos EUA é mais que o dobro do consumo do Japão.

Se a industrialização e o padrão de vida no Brasil atingirem os
níveis atuais destes países, será necessário um aumento muito grande
na capacidade de geração de energia. 0 potencial hidroelétrico
somente não será suficiente, especialmente, se a distribuição for
levada em consideração.

0 recurso de urânio, atualmente estimado em cerca de 300 mil
toneladas, seria suficiente para alimentar de 50 a 60 PWRs de 1 GWe
cada, durante os 30 anos de vida operacional no modo sem reciclagem.

A introdução em larga escala das usinas de potência baseadas
em RRR não é uma necessidade imediata no Brasil, como o é em alguns
países avançados. Entretanto, a longo prazo, a utilização de RRRs
será, provavelmente, a única maneira de garantir um suprimento
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omtiiuio e suficiente de energia elétrica. Talvez no meado do
próximo século, novas usinas de geração tenham de ser baseadas em
RRRs.

Consideramos como critérios para a seleção dos tipos de
reatores e esquema de desenvolvimento os seguintes: (1) mínimo
desenvolvimento tecnológico exigido, (2) segurança do reator e
aceitação pública, (3) utilização do tório, e (4) desenvolvimento
coerente e se bstáculos.

Para que a energia nuclear seja uma fonte de energia de longa
daração, são necessários reatores regeneradores rápidos e LMFBRs
usando c< ubv-'fveis do tipo varetas são os únicos que têm sido
aprovados ^ara utilização comercial. Entre os reatores térmicos, o
reator a água pressurizada é um dos tipos mais desenvolvidos e
comuns, e algumas unidades estarão em operação ou planejadas no
Brasil. Assim, consideramos o LMFBR e o PWR como os dois tipos de
reatores para serem usados no Brasil. Serão necessários
desenvolvimentos de tecnologias para o ciclo de combustível do
tório e combustíveis metálicos, mas as estruturas dos
feixes de combustíveis são similares para ambos os tipos de
reatores.

Outros tipos de reatores, tais como os reatores regeneradores
rápidos refrigerados a gás e os reatores refrigerados a gás a
alta temperatura, poderiam ter vantagens; porém, não consideramos
vantajosas as pesquisas e os trabalhos de desenvolvimento adicionais
requeridos para introduzi-los, especialmente em vista dos limitados
recursos financeiros, tecnológicos e humanos do país.

Um dos problemas que a energia nuclear enfrenta hoje, é a
relutância do público em aceitá-la, e este fato baseia-se
o-ircialmente nos riscos dos reatores, dos radioisótopos e do desvio
de aplicação de materiais físseis, percebidos pelo público. Embora,
os registros reais de segurança das usinas nucleares de potência e
da indústria nuclear, em geral, não justifiquem a desconfiança do
público, melhoramentos adicionais na segurança do reator e
características do ciclo do combustível, poderiam aumentar a
aceitação pública da energia nuclear.

A quantidade de urânio citada acima, se usada em reatores
regeneradores rápidos, poderia suprir energia elétrica suficiente
por séculos. Do ponto de vista do potencial energético somente, o
uso do tório não é necessário. Entretanto, o potencial de energia do
recurso brasileiro de tório citado acima é várias vezes maior do que
o de urânio. 0 Brasil é um dos poucos países que possui grandes
j"servas de tório e, uma vez que seus méritos sejam provados,
pode-se esperar alguns benefícios financeiros, bem como uma fonte
adicional de energia para o país. Como tem sido mostrado em nossos
estudos e em numerosos outros, o uso do tório nos atuais reatores
pode ter vantagens, como também algumas complicações no reator e nas
características ao ciclo de combustível. Acreditamos que os avanços
nas tecnologias de reatores resolveriam os problemas, e que o tório
pode ser utilizado para benefício de toda a humanidade»

A necessidade em reatores regeneradores rápidos não é imediata



no Brasil. Ainda que tivéssemos que levar em consideração o longo
tempo que se levaria para estabelecer as tecnologias e indústrias do
RRR, teríamos tempo suficiente para procedermos, de etapa a etapa,
num esquema de desenvolvimento bem planejado e coerente.

0 esquema de desenvolvimento que propomos para o Brasil é o

seguinte:
- a primeira etapa é a construção de vm reator rápido

experimental (RRE) de 5 MW. Além das proposições usuais de um reator
experimental, o RRE deverá servir como uma instalação de testes dos
combustívei r> componentes dos reatores para as pequenas usinas
de potênci, que se seguirão. A potência do reator foi selecionada
obedecendo o cor^romisso entre o custo e as outras exigências, por
um lado, e a utilidade do reator por outro lado. 0 plutônio
necessário pode ser suprido pelos combustíveis gastos dos PWRs que
estarão em operação;

- na segunda fase, é construída uma série de pequenas usinas
de potência. 0 reator é projetado com ênfase na segurança inerente e
facilidade de operação. 0 combustível é uma liga de Pu/Th ou
Pu/Th/Zr metálico, contendo uma pequena quantidade de ZrH2 como
moderador de neutrons. Os envoltórios são carregados com tório. Este
tipo de reator denominamos de Reator a Metal Líquido (RML); e

- na fase final, quando os RRRs exercerem o papel central na
geração de eletricidade, grandes LMFBRs, que usam os ciclos de
combustíveis do urânio e do tório serão introduzidos para
estabelecer um sistema de potência praticamente permanente. 0 reator
regenerador binário (RRB) é superior aos atuais LMFBRs com combus-
tíveis Pu/U, no que diz respeito às características de segurança,
e podem utilizar os dois recursos naturais em um único reator.

No esquema padrão de desenvolvimento de RRR os reatores da
segunda e terceira etapis são similares com respeito a estrutura,
materiais combustíveis e critérios de projeto. Os reatores em nosso
esquema são, estruturalmente, LMFBRs homogêneos padrões. No entanto,
os materiais combustíveis e critérios de projeto são diferentes para
os dois tipos de reatores.

0 RML é projetado com ênfase particular na segurança inerente e
facilidade de operação. As densidades de potência, nas unidades
iniciais, devem ser baixas para manter grandes margens operacionais
e de segurança com respeito às temperaturas dos combustíveis e
condições hidráulicas do refrigerante. Um moderador é introduzido no
combustível para melhorar as características de realimentação de
reatividade devido aos efeitos Doppler e de esvaziamento do
sódio. A perda de reatividade durante a queima do combustível Pu/Th
é pequena, e um longo tempo de residência dos combustíveis e altas
taxas de queima podem ser obtidas com um pequeno número de feixes de
barras de controle. 0 material físsi.L estará disponível, proveniente
dos PWRs que deverão estar em operação na época, e o 233U requerido
para o RRB será então produzido. Pequenas usinas são mais fáceis de
construir e operar, podendo ser prontamente conectadas às redes de
potência existentes. Uma série de pequenas usinas, incorporando em
cada passo experiências passadas e novos desenvolvimentos, deve
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Icvir a um ilosonvolvimento sem obstáculos das bases tecnológicas e
induí-.triais. A demonstração da segurança e da confiabilidade, em
pequenas usinas, pode aumentar a confiança do público na aceitação
da energia nuclear.

Outra diferença do esquema padrão é o UÍ;O de combustíveis do
tipo metálico. Méritos dos combustíveis metálicos, tais como, altas
razões de regeneração e curtos tempos de dobramento têm sido
reconhecidos desde o início do desenvolvimento de RRR, e vários
reatores experimentais foram operados com eles. Altas taxas de
inchamento ofs°rvadas nestes reatores e nos testes de irradiação, e
a conseqüe. :e oaixa capacidade de queima, juntamente com a limitada
temperatura de operação, preveniram aplicações práticas para os
reatores de potência. Entretanto, os recentes avanços era ligas de
combustíveis e nos projetos das varetas e dos reatores resultaram
em combustíveis metálicos capazes de queimas similares ou superiores
às dos combustíveis do tipo oxido. Alguns estudos de segurança
concluíram que os combustíveis metálicos são superiores aos óxidos,
no que diz respeito às características de transiente. Também é
relatado que o reprocessamento dos combustíveis metálicos é mais
simples e mais adequado para operações remotas. Nos países
avançados, as tendências recentes parecem considerar os combustíveis
metálicos para os futuros LMFBRs, e os selecionamos para nossos
reatores.

Um RRB é um LMFBR homogêneo padrão, exceto que o núcleo é
2 3 3

dividido em uma zona interna carregado com U/Th, e numa externa
carregada com Pu/U, e que o combustível do envoltório pode ser
flexivelmente gerenciado, usando ambos os recursos, urânio e tório.
Uma questão não resolvida com respeito a segurança dos LMFBRs
padrões carregados com Pu/U, refere-se ao efeito do esvaziamento do
sódio, devido a ebulição do refrigerante ou a sua perda do tanque: o
esvaziamento numa grande parte do núcleo introduz uma grande
reatividade positiva. Em um RRB este potencial de acidente é muito
reduzido. Embora a probabilidade de tal ocorrência possa ser
reduzida a um valor extremamente pequeno, ainda acreditamos que a
característica de segurança inerente superior do RRB é uma vantagem
fundamental sobre o LMFBR padrão.

Um único RRB pode utilizar tanto o urânio como o tório no modo
ciclo fechado. Também pode formar uma relação simbiôntica com
qualquer dos outros dois reatores considerados em nosso esquema, o
PWR e o RML. No momento, o custo de capital de um PWR é menor do
que o de um LMFBR e presume-se que esta situação continue por algum
tempo. Espera-se que o PWR seja usado tanto quanto permita as
considerações dos recursos. Carregando o PWR com urânio enriquecido
em "U pode-se prolongar a utilização deste reator. A resistência de
desvio deste combustível é maior do que a dos combustíveis mistos
Pu/U, e o PWR pode ser seguramente usado em usinas dispersas. Se o
PWR for suprimido, a utilização do RML pode ser continuada numa
relação simbiôntica e complementar com o RRB. Ambos reatores são
regeneradores e suas características de utilização dos recursos
seriam melhores do que aqueles de um sistema RRB-PWR.
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4. PROJETOS K CARACTERÍSTICAS DOS REATORES

4 . 1 Reator exgeri.mental

Os propósitos de se construir reatores rápidos experimentais
são (1) adquirir experiências em projeto, fabricação, construção,
operação e manutenção de reatores rápidos; (2) estudar e analisar as
características básicas: e (3) estabelecer tecnologias de
combustíveis e componentes através de testes no reator experimental.
No momento, p Hôposição física do reator e estrutura dos feixes são
razoavelmer ,e -i dronizadas, e os reatores experimentais são
construído. ,. i incipalmente para o desenvolvimento da engenharia, com
estruturas similares àquelas dos reatores de potência projetados.
Para a irradiação de combustíveis e de materiais, são desejados
altos fluxos de neutrons rápidos e espaços suficientes para os
testes. Nos países avançados, a potência dos principais reatores
situa-se entre algumas dezenas até poucas centenas de MW (térmicos).
conforme mostrado na Tabela 2.

0 custo de um reator aumenta, aproximadamente, de acordo com
a raiz quadrada /30/ de sua potência. Como um exemplo, o custo
no reator JOYO é mostrado na Tabela 3. Além disso, outras
exigências, tais como: o número de pessoal para operação e
rranutenção, fabricação de combustíveis e reprocessamento, e os
inventários de materiais físseis, também aumentam com a potência do
reator. Assim, por um lado a potência do reator é um fator crucial
na determinação do custo de um RRE, e por outro, a extensão dos
experimentos e a utilidade do reator. Efetuamos os estudos iniciais
de dois reatores: um de 100 MW (térmico) refletindo as tendências
atuais dos países avançados, e outro de 5 MW (térmico) como o de
menor dimensão para nossas proposições. As características
principais são comparadas na Tabela 4 e mais detalhes são relatados
nas Refs. 13 e 23, respectivamente. Obviamente, o reator de 100 MW
seria mais eficiente como uma instalação de testes. Várias posições
de feixes são disponíveis para irradiação de testes, comparados a
uma ou duas no reator de 5 MW, e o fluxo rápido é aproximadamente
cinco vezes maior. Entretanto, o inventário físsil é mais do que
quatro vezes maior e são necessários recarregamentos,
reprocessamentos e refabricação dos combustíveis. Para o reator de

5 MW, os combustíveis iniciais poderiam ser suficientes para toda a
vida do reator, exceto para um limitado número de feixes de reserva
e combustíveis de testes especiais. De acordo com a raiz
quadrada, o custo do reator de 5 MW seria em torno de 30 milhões de
dólares, comparados aos 136 milhões de dólares do reator JOYO. 0
custo total do desenvolvimento do RRR no Japão até o final de 1978
foi de -700 milhões de dólares e o número de pessoal diretamente
envolvido na operação e manutenção do JOYO, e em pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias de RRR, foi mais de 500 em 1978.

Consideramos o reator de 5 MW como a opção mais realista
para o Brasil. Sua capacidade e flexibilidade para o estudo das
características do reator, para as irradiações dos combustíveis, e



Tabela 2: Principais reatores rápidos experimentais

REATOR

DFR
EBR-II
RAPSODIE
BOR-60
KNK-II
JOYO
FFTF
FBTR
PEC

PAÍS

INGLATERRA
EUA
FRANÇA
URSS
ALEMANHA
JAPÃO
EUA
INDIA
ITALIA

POTÊNCIA
(MWt)

60

62,5
40

60

58

100

400

42

118

PICO DO
FLUXO

(10 lsn/cm2 s. )

2.5
2,5
3.2

3,3
2.2

5.0

7.2

4.1

CRITICALIDADE
INICIAL

1959
1963
1967
1969
1977
1977
1980
(1985)
(1989)

DENSIDADE DE
POTÊNCIA LINEAR
MÉDIA (kW/Jl)

500
860

770

750
440

391
460

350
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Tabela 3: Custo do reator JOYO (em milhões de dólares americanos)

Reator
Sistema de refrigeração
Manipulação do combustível
Instrumentação
Prédio de contenção
Construção
Testes
Combustíveis inicial e de testes
Outros

Tctal

21,8
30,5
10,0
8,6
5,9
9,5
10,9
23,2
15,9

136,0

Tabela 4: Principais
5 MW.

características dos reatores de 100 MW e de

Volume do núcleo (l)
Altura do núcleo (cm)
Número de feixes de combustível
Passo de feixe (cm)
Número de varetas por feixe
Diâmetro da vareta (mm)
Material combustível
Inventário de plutônio físsil (kg)
Fluxo rápido central (n/cm2.s)

100 MW

232
60
84
7
61
6,5

(Pu-U)02
203

4,6 x IO15

5 MW

11,4-
17,6
37
4,5
19
8,0

Pu/Zr
49

0,9 x IO15



dos materiais r.eriam limitadas, mas os estudos básicos seriam
posoivei:;. Podem ser adquiridas experiências em construção, operação
c manutenção de um reator rápido a metal liquido, além das
irradiações de testes dos combustíveis e materiais poderem ser
efetuadas até alguma extensão. Este reator parece ser um bom
compromisso entre o custo e a utilidade. A construção do RRE é a
primeira fase do esquema de desenvolvimento que propomos para o
Brasil. Durante sua construção e operação devem ser adquiridas
suficien ±s experiências e as tecnologias de combustíveis e
componer ts estabelecidas no sentido de se proceder para a segunda
fase, que é e. co. strução de uma série de pequenas usinas de potência
baseadas no RML. A estrutura e os procedimentos operacionais do RRE
devem ser similares àquelas do RNL e as irradiações de testes dos
combustíveis propostos para o RML devem constituir um objetivo
principal. Assim, impomos três condições para o RRE: (1) tipo do
combustível, diâmetro da vareta de combustível e a potência linear
da vareta devem ser similares àquelas para o RNL, (?) as varetas de
combustíveis devem ser montadas em feixes de combustível hexagonais,
os quais são dispostos em arranjos triangulares para formar o núcleo
e, (3) pelo menos uma posição de feixe no núcleo deverá
estar disponível para irradiação de combustíveis e de
ma teriai s.

A segunda condição está em oposição aos projetos do CLEMENTINE
e EBP.-I , nos quais varetas individuais são colocadas diretamente no
núcleo sem serem montadas err feixes. Se fossem usados os feixes
de combustível padrão, a dimensão do núcleo seria maior, o fluxo de
neutrons menor, e o inventário físsil aumentaria. Entretanto,
acreditamos que isto é necessário e vantajoso pelas seguintes
razões: (1) podem ser adquiridas experiências em fabricação,
manuseio e reprocessamento para os futuros reatores de potência, (2)
operações de recarregamentos são simplificadas e, (3) irradiações e
testes de feixes de combustíveis tornam-se possíveis. A primeira e
terceira condições são impostas para facilitar a irradiação dos
combustíveis de testes para os reatores de potência. 0 pico do fluxo
de neutrons rápidos num reator de potência padrão é de
5 -10 x 1015n/cm2s e seria desejável ter um fluxo similar no RRE.
Entretanto, num pequeno reator com uma alta concentração físsil, o
fluxo é necessariamente baixo se uma densidade de potência similar
for mantida, como pode ser visto na Tabela 2.

A densidade de potência média em nosso reator é de
- 400 kW/i, e o fluxo de pico é menos que 1 x 1015n/cm2s. Como as
dimensões do núcleo são determinadas pelas condições impostas acima
e pelo requisito úe criticalidade, o fluxo pode ser aumentado
somente se a potência do reator for aumentada.

0 arranjo físico dos feixes de referência e os parâmetros
principais são mostrados na Figura 1 e Tabela 5, respectivamente. 0
núcleo de referência consiste de 37 feixes de combustível. A altura
do núcleo é nominalmente 17,6 cm, mas está sujeita a mudança confor-
me será discutido posteriormente. 0 volume do núcleo é 11,4 litros
com uma densidade de potência média de 438 W/cm3. 0 fluxo rápido
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central é 0,0 x IO15n/cm2.s (E > 0,1 MeV). 0 combustível é a liga
Pu/7.r-mctâlico com uma razão de volume de 75/25%. A razão entre a
massas específicas efetiva e teórica na vareta de combustível é de
75%. A composição de plutônio considerada é 239 Pu/ 2U0Pu/ 2H1Pu/2%2Pu =
78/18/3/1 em átomos por cento. Est"=\ composição deve ser
aproximadamente igual a do combustível da primeira descarga do
reator ANGRA-I. Nos dois anéis fora do núcleo são colocados doze
feixes de barras de controle (FBCs) e 42 feixes de compensação de
reatividade (FCRs). Para cada ciclo de operação, o excesso inicial
de reatividade, menor que 1%, é ajustado substituindo alguns FCRs
por feixes de blindagem, de envoltório, de teste ou de
combustível. 0 valor da reatividade total dos FBCs é de ~5,5%Ak e
dos FCRs é de 8,7%Ak, enquanto que, a perda de reatividade devido a
queima é de 0,62%Ak por 100 dias de potência plena (DPPs). Então, é
sempre mantida uma grande margem de desligamento ( >15 "dollars") e
é obtida uma longa vida do combustível com exigências mínimas de
recarregamentos de combustíveis.

A taxa média de queima do combustível é 0,085 MWD/kgPu por DPP
e a vida do combustível, do ponto de vista da integridade da vareta,
é -1000 DPPs, os quais seriam -10 anos de operações normais do RRE.
A taxa de queima de uma vareta de combustível para o RML 12.2/
colocada no núcleo do RRE seria de - 2 MWD/kg(Pu/Th) por 100 DPPs.
Testes de irradiação das varetas de combustível seriam limitados aos
comportamentos iniciais.

Acreditamos que o projeto apresentado na Ref. 23, e resumido
aqui, seria razoável no geral, e que a maioria das especificações
possam ser consideradas fixas. Entretanto, a reatividade do sistema
depende fortemente da composição do plutônio e das estruturas da
vareta e dos feixes. Muitos parâmetros do projeto, tais como as
espessuras do encamisamento e da parede do duto, são baseados nos
dados de literatura e devem ser verificadas e modificadas por nossas
próprias análises. Quaisquer mudanças nestas considerações podem
ser acomodadas pelo ajuste da altura do núcleo.



Tabela 5: Especificações do RRE
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Núcleo
Número d' feixes
Altura
Raio eq 5 ; ente
Volume
Fluxo rápido central

Feixe de combustível do núcleo
Passo do feixe
Espessura da parede do duto
Espaço inter-feixes
Número de varetas
Diâmetro da vareta
Passo da vareta
Material combustível
Massa específica efetiva/massa específica teórica
Comprimento do refletor superior
Comprimento do refletor inferior
Comprimento da câmara de gás
Material da camisa e do refletor

Feixe de barras de controle
Dimensão do duto interno
Número de varetas
Diaâmetro da vareta
Comprimento da seção B^C
Comprimento do seguidor (aço inoxidável)

Feixe de compensação de reatividade
Número de varetas
Diâmetro da vareta
Comprimento da seção cheia de He

Feixe refletor-blindagem
Mesmas dimensões dos FCRs, com varetas preenchidas

37
17,6 cm
14,4 cm
11,7 litros
0,9 x 1015n/cm2s

4,5 cm
1,0 mm
1,0 mm
19
8,0 mm
9,0 mm
Pu/Zr
75%
20 cm
50 cm
20 cm
SS-316

3,8 cm
7
11,4 mm
40 cm
40 cm

7
14,5 mm
78 cm

com SS.
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0 Féixt d* Combuttfvtl (FC)

O) F « u dt Borro» dt Control* (FBC)

F M M d« Comp«fiMç8o dt Rtotívidod» (FCR)

Féist d« R«fl«tor/Bllndog«m (FRB)

Figura 1: Disposição física do núcleo do RRE referência.
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4.

O projeto e as características de um RML de 1000 MV (térmicos)
são relatados nas Refs. 22 e 24. 0 reator é estruturalmente um
reator homogêneo padrão, mas é diferente dos reatores protótipos de
outros países em dois aspectos: (1) as condições termohidráulicas
são conservatives no sentido de manter grandes margens operacionais
a de segurança e, (2) um moderador de neutrons, ZrH2, é introduzido
no combu uivel para melhorar as características de realimentação de
reativi' i . Além disso, enfatizamos a facilidade de operação e
manutençüo, a introdução do ciclo do tório e a produção de U.
Vários materiais combustíveis foram comparados e concluímos que a
liga Pu/Th ou Pu/Th/Zr, contendo uma pequena quantidade do ZrH2, é o
melhor na obtenção destes objetivos. Num espectro moderado, este
combustível é superior ao Pu/U no que diz respeito às razões de
conversão e de regeneração. A perda de reatividade é baixa e são
atingidos uma alta queima de combustível, e um longo intervalo entre
recarregamentos com um razoável número de feixes de barras de
controle.

Embora tenhamos estudado apenas um projeto, várias modificações
oão possíveis, conforme discutido na Ref. 22. As características do
reator variam dependendo da composição do combustível. A dimensão e
potências do núcleo também podem ser selecionadas a partir de uma
variedade de possibilidades. As unidades iniciais poderiam ser de
potência menores com forte ênfase na segurança e devem conservar
alguma característica experimental, para facilitar as irradiações de
combustíveis e de materiais e desenvolvimento de componentes. A
medida que as experiências acumulem e as tecnologias amadurecem a
dimensão de cada unidade sucessiva poderia ser aumentada, e seu
projeto incorporaria as experiências anteriores e novos
desenvolvimentos. A ênfase de projeto poderia ser direcionada para
uma melhor economia e uma utilização mais eficiente do
combustível.

Notamos que um problema que pode originar na prática é a alta
2 33

radioatividade do combustível gasto devido ao acúmulo de U e dos
seus produtos de decaimento. Se o reprocessamento dos combustíveis
gastos do núcleo não for praticável, no início da fase da introdução
do RRR, estes combustíveis devem ser armazenados até o momento em
que as tecnologias e instalações adequadas tornarem-se disponíveis.
Somente os combustíveis dos envoltórios deveriam ser reprocessados
para a recuperação de 2 3 3Ü.

0 projeto referência de 1000 MW (térmicos) é resumido aqui. 0
arranjo físico do núcleo é mostrado na Figura 2 e as especificações
principais são listadas na Tabela 6. 0 núcleo tem duas zonas de
enriquecimento cada uma contendo 102 feixes de combustível. Treze
feixes de barras de controle são suficientes para garantir
intervalos entre recarregamentos de 2 anos ou mais. Os efeitos da
composição do combustível são apresentados na Figura 3 e Tabelas
7 e 8.
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Figura 2: Disposição física do RML.
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Figura 3: Efeito da composição do combustível.
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Tabela 6: Especificações do RML

Núcleo
Altura (cm)
Raio equivalente (cm)
Volume (m 3)
Potência do reator (MWt)
Feixes de combustível no núcleo interno
Feixes de combustível no núcleo externo
Feixes de barras de controle

Feixe de combustível
Número de varetas
Passo do feixe (mm)
Espessura da parede do duto (mm)
Espessura do espaço inter-feixes (mm)
Diâmetro da vareta (mm)
Passo da vareta (mm)
Massa específica efetiva/massa específica

teórica do combustível (%)

100
116
4,23
1000
102
102
13

217
150
3,5
7,9
8,0
9,0

75,0

Tabela 7: Parâmetros de segurança no início do ciclo

COMBUSTÍVEL

ZrH2 porcentagem em volume

Reatividade de Doppler (a)

C (Coeficiente de Doppler) (b)

(RVS) - núcleo interno (c)

(RVS) - núcleo externo (c)

(d)
Pu-Th-Zr-ZrH2

2

-0,320

0,0063

+1,023

-0,236

Pu-Th-ZrH2

5 10

-0,657 -1,077

0,0128 0,0211

+0,661 +0,402

-0,312 -0,355

(a) em %Ak, T = 900 — • 1500 K, sódio no núcleo
(b) CD = Ak in (11) sódio no núcleo
íc) em %Ak, perda total de sódio a 900 K
(d) conteúdo de Zr é 15% em volume



Tabela 8: Massa dos Isótopos
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Isótopos

239 Pu
21(0 Pu

(kg)

(kg)

232 T h

( t)

233Pa (kg)

233 y

233 Pa
(kg)

razão (a)
entre massas

Zona

núcleo

núcleo

núcleo
envoltório

núcleo

reator

reator

Tempo
(dias)

0
300
600
800

300
600
800

0
0

300

300
600
800

800

Pu-Th-Zr-ZrH2

2%ZrH2

2208
1918
1683
1549

170
320
401

10,9
17,2

27

337
602
750

1,138

5%ZrH2

2220
1923
1684
1547

165
311
389

10,5
17,2

26

327
585
730

1,085

Pu-Th-ZrH2

5%ZrH2

2363
2060
1812
1670

187
356
448

12,6
20,7

30

347
627
786

1,134

10XZrH2

2309
1992
1735

181
344

11,9
20,7

29,1

327
592

(b)
1,031

(a) (massa de 2 3 3 U e 233Pa) T (massa consumida de 2 3 9Pu e 2<tlPu)

(b) a 600 dias
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4.3 Rontorea para grandes usinas de g.£têncî a

Este reator será introduzido quando os RRRs assumirem o papel
principal na geração de eletricidade, para estabelecer um sistema de
potência praticamente permanente. Sua data de introdução é daqui a
uns 30 a 40 anos. Qualquer projeto feito no presente momento
estará, muito provavelmente, obsoleto naquele tempo. Todavia, nossos
estudos mostram os méritos e complicações da introdução do tório em
LMFBRs.

Temos baseado nossos estudos nas tecnologias atuais, com alguma
razoável extensão, e tentamos projetar um reator que possa utilizar
urânio e tório com flexibilidade no modo ciclo fechado, que tenha
boas características de segurança inerente e que atinja razões de
regeneração razoavelmente altas.

Como mostram as numerosas pesquisas em outros países, estes
objetivos são difíceis. Embora tenhamos chegado a um projeto
aceitável, as pesquisas sobre a utilização do tório e segurança
inerente do reator, devem ser continuadas.

Como mencionamos na seção 2, temos analisado vários modelos.
Nesta seção apresentamos nosso último modelo e discutimos os méritos
e problemas da introdução do ciclo do tório. Mais detalhes são
reportados nas Refs./19-21/. As diretrizes dos estudos atuais e do
futuro são discutidas posteriormente na seção 6.

0 arranjo físico do núcleo é mostrado na Figura 4 e as
especificações e características principais são listadas nas Tabelas
9 e 10. 0 passo do feixe é 14 cm e o núcleo contém 420 feixes de
combustíveis e 31 feixes de barras de controle (FBCs). A altura do
núcleo é 90 cm e o volume, incluindo os FBCs, é 6,9 m3. Para a

potência do reator de 2740 MW, a densidade média de potência é
- 380 MW/m 3. Esta densidade de potência não é muito baixa comparada
com os LMFBRs padrões carregados com (Pu/U)02 . Entretanto, devido às
maiores densidades dos combustíveis metálicos, especialmente do
Pu/U, e as maiores frações de volume de combustível deste projeto,
os inventários combustíveis são mais altos. A vida do combustível
para uma queima média de descarga de 100 MWD/kg é 800 DPPs no
núcleo interno, e de 1100 DPPs no núcleo externo. Um problema
apontado aqui é com respeito ao intervalo de recarregamento
selecionado, que pode resultar em queimas de descarga não ótimas
para os dois tipos de combustíveis. Com combustíveis metálicos, a
densidade de potência pode ser muito maior, e de fato, temos
analisado alguns modelos com núcleos menores. Os resultados
mostraram que as perdas de reatividades foram altas, resultando em
curtos intervalos entre recarregamentos. Nossa conclusão é que o RRB
deve ter um núcleo grande com vários feixes de controle e,
conseqüentemente, com tempos de residência do combustível mais
longos do que nos LMFBRs padrões.

Devido ao acúmulo de Pa e a menor razão de conversão no
núcleo interno, há tendências para oscilações das densidades de
potência. Realizamos neste modelo, a manutenção da potência
aproximadamente constante por meio de feixes de controle. Contudo, o
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controle destas oscilações, juntamente com uma maior perda de
reutividade, requerem um maior número de FBCs em um RRB e o
gerenciamento destes feixes pode ser mais delicado do que num LMPBR
carregado com Pu/U.

0 balanço das massas na Tabela 10 mostra que o inventário
inicial de 233 U no núcleo interno pode ser dobrado em torno de seis
anos se todos os envoltórios forem carregados com tório. Se os
carregamentos dos envoltórios forem ajustados, os inventários
iniciais do plutônio e do 2 3 3U seriam dobrados em -20 anos.
Tempos de dobramentos práticos, levando em consideração os
inventários fora do núcleo e as perdas do ciclo de combustível,
seriam de 1,5 a 2,0 vezes maior.

FEIXES DE CONTROLE

NÚCLEO INT3RN0

NÚCLEO EXTERNO

ENVOLTÓRIO
RADIAL

BLINDAGEM
RADIAL

Figura 4: Arranjo físico do reator regenerador binário.



Tabela 9: Especificações principais do RRB
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Núcleo
Altura (cm)
Volume (m 3)
Potência (reator total) (MWt)

Número de feixes
Combustível, zona interna
Combustível, zona externa
Barras de controle

Feixe de combustível
Passo (cm)
Espessura da parede do duto (mm)
Espaço inter-feixes (mm)
Númsrn <jç varetas
Passo da vareta (mm)
Diâmetro da vareta (mm)
Potência linear média (W/cm)

Fração de volume (%)
Combustível
Estrutura
Sódio
Material combustível
Zona interna
Zona externa

Massa específica efetiva (% da teórica)
Zona interna
Zona externa

90
6,9
2740

222
198
31

14,0
3,5
6,0
169
9,5
8,0
429

41
21
38

233U-Th
Pu-U-20%Zr

80
75
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Tabela 10: Características principais do RRB

Dias a potência plena

k

potência na zona (%)

razão de conversão

razão de regeneração

massa de Pu-físsil (kg)

233U + 233 Pa
massa (kg)

ganho de massa (kg)

reatividade de (a)
vazios no sódio

%Ak

reatividade (b)

de Doppler

ZAk

NI •

NE

Env.Axial

Env.Radial

NI

NE

233U/Th

Pu/U

NE

Env.Axial

NI

Envoltórios

Pu-físsil

233 U + Pa

NI

NE

NI

NE

0

1,117

49,5

49,5

0,8

0,2

0,628

0,784

1,324

1,038

1872

1694

+0,23

+ 0,68

-0,06

-0,07

400

1,041

47,6

46,9

4,0

1,5

0,663

0,793

1,395

1,072

1767

134

1495

444

29

245

+0,34

+ 0,78

-0,08

-0,07

800

1,000

45,8

43,3

8,0

2,9

0,658

0,784

1,393

1,100

1682

264

1339

838

74

483

+0,36

+0,81

-0,10

-0,06

(a) perda total de sódio na zona
(b) T = 900 —f 1500 K na zona
* NI = núcleo interno; NE = núcleo externo
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5. PROJETO DA PLANTA DO REATOR EXPERIMENTAL

Apresentamos, nesta seção, um projeto conceituai preliminar da
planta do RRE. Somente o núcleo tem sido analisado em algum detalhe,
conforme apresentado na seção 4.1, e muito do que é apresentado aqui
é baseado em análises preliminares e nos projetos de outros reatores
experimentais. Assim, este projeto deve ser considerado como um
modelo inicial para análises, e deve ser modificado de acordo com o
progresso das mesmas. Atualmente, estamos iniciando análises nas
seguintes áreas: termohidraulica do núcleo nos estados estacionário
e transitório, circulação natural e remoção de calor de decaimento,
estruturas e termohidraulica de bombas e trocadores de calor,
análise estrutural do tanque primário, estrutura do suporte do
núcleo e cálculos de blindagem.

A filosofia do projeto básico é que o reator deve servir, tanto
quanto praticamente possível, como um modelo para os reatores das
pequenas usinas de potência que se seguirão, no que diz respeito aos
projetos de componentes e procedimentos operacionais.

0 reator será do tipo piscina, com dois circuitos de
refrigeração principais e um circuito auxiliar de remoção de calor
rip decaimento. Cada UÍB dos circuitos principais consiste de uma
bomba primária, um trocador de calor intermediário, uma bomba
secundária, um trocador de calor sódio-ar e tubulações. No topo do
reator, haverá uma tampa rotativa dupla, para acesso ao núcleo e
manipulação dos feixes. Recarregamentos serão feitos com máquinas
adequadas (''straight-pul 1 machines") combinado com a transferência
em um casco. Além das irradiações dos combustíveis e dos materiais,
0 reator será útil para a produção de radioisótopos e para
experimentos que utilizem feixes de neutrons extraídos ou campos de
neutrons e gamas em volta do núcleo. Para estss proposições previmos
uma zona de grafite do lado de fora do tanque de segurança, com
furos para irradiações e experiências. Uma estimativa preliminar,
mostra que os fluxos de neutrons térmicos ( <<1 eV) da ordem de
1 x 1011n/cm2s estariam disponíveis nesta zona.

Ü2£l*âS£El É£ H^.S.h.S.2. ~ ^ arranjo físico horizontal da montagem do
núcleo é mostrado na Figura 5. A zona de blindagem é de três anéis,
menos os 18 feixes dos cantos. Uma restrição pasiva do núcleo é
dada pela "barreira" do núcleo. Entre a "barreira" do núcleo e as
várias placas de blindagem, são colocados porta-feixes ("racks")
de armazenamento temporário de feixes de combustíveis ou de
outros feixes, e possivelmente, para irradiação de materiais
de testes.

IâH5iH£ EEÍE!á£Í£ ~ ^m esquema da seção transversal vertical do tanque
primário é mostrada na Figura 6. A montagem do núcleo e o tanque
interno são suportados pela base; as bombas primárias e os
trocadores de calor intermediários (TCIs) são suspensos pela placa
de cobertura da piscina. Os diâmetros das bombas e dos TCIs
são estimados em 40-50 cm. 0 comprimento do tanque primário mostrado
é, provavelmente, um mínimo requerido para recarregamentos seguros e
poderá ser mais longo para a blindagem adequada no sentido da tampa
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ZONA DE CONTROLE

NÚCLEi

ÍEFLETOR-
•T.T.VDAGEM

IRTA-FEIXES DE ARMAZENAGEM

INDAGEM

; w
— BARREIRA DE

RESTRIÇÃO PASSIVA

i—-SÓDIO

Figura 5: Disposição física da montagem do núcleo do RRE.
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mecanismo de controle

trocador de calor
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mecanismo de recarregatnento
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Figura 6: Seção transversal das piscinas quente e fria.
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de fechamento do vaso.
Prédio de Contenção "* A contenção do reator será um prédio
cilíndrico de aproximadamente 30 m de diâmetro, com o reator
colocado no centro. Haverá pelo menos três andares principais : o
da base, o andar do nível do núcleo e o andar de acesso ao núcleo,
acima das tampas rotativas.
£l£ÉÍ£ £*£ aE£Í2 ~ E m v o l t a d o prédio de contenção, haverá um prédio
de apoio de pelo menos 50 m x 50 m, para abrigar os sistemas
secundários de refrigeração, sistemas de manipulação do
combustível e áreas de manutenção. Além disso, pode ser necessário
um prédio separado para saúde física, operação e atividades
administrativas.
lüsi^lações de pesQüi5.8. ~ D u a s instalações seriam essenciais:
células quentes, para exames dos combustíveis irradiados e um
laboratório de sódio, para desenvolvimento de tecnologia e
manutenção dos componentes. Além disso, pode ser requerido um
laboratório geral para os vários experimentos e produção de
radioisótopos.
£íl£Ía..ia.£2e.s aHíüia.£e.s. "" A s instalações necessárias são: estação de
transformadores, sistema auxiliar de suprimento de energia e
instalação para manejamento de resíduos radioativos.

6. OUTRAS OPÇÕES PARA 0 FUTURO SISTEMA DE POTÊNCIA NUCLEAR

Restringimos nossos estudos a um sistema de reatores singulares
pelas razões discutidas na seção 2. Entretanto, vários sistemas para
a utilização do tório têm sido investigados; se os critérios de
seleção fossem modificados, alguns deles poderiam se tornar opções
para o Brasil.

As razões principais que restringiram nosso sistema a reatores
singulares foram: (1) redução da reatividade de vazios no sódio
(RVS) nos LMFBRs, e (2) mínimo desenvolvimento tecnológico
necessário. Se a primeira condição fosse eliminada, os LMFBRs
carregados com Pu/U poderiam ser usados, e se a segunda condição
fosse eliminada, outros reatores tal como o HTGR poderiam ser
i ntroduzidos.

Para a utilização da energia de fissão a longo prazo, os
reatores regeneradores rápidos são necessários e para uma utilização
eficiente do tório, o ciclo do combustível deve ser fechado, isto

2 3 3

é, o U produzido deve ser utilizado no núcleo de algum reator.
Conseqüentemente, o sistema nuclear seria um sistema de reatores que
incluiria um LMFBR e pelo menos um tipo que executasse esta função.

Excluímos os LMFBRs com o ciclo do tório puro, considerando que
são os mais pobres nas características de regeneração. Fora os
LMFBRs com ciclo misto, que é o assunto de nosso estudo, os núcleos
dos LMFBRs poderiam ser carregados com Pu/Th ou Pu/U. Na
consideração do 233U como combustível do reator, foram considerados
reatores térmico e rápido. Os LMFBRs dos sistemas seguintes foram
limitados àqueles com núcleos do tipo homogêneos.
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tüEM LZlMLT}.! £ HUM. i _2.!.!"/u/TIO
Os méritos deste sistema são a alta razão de regeneração do

primeiro reator e a resistência à proliferação do combustível do
segundo reator, também, o conteúdo de U seria baixo.
Entretanto, a RVS seria alta para ambos os reatores.

iPu/Th/U ou T M e LMFBR i_2J^ U/U/U ou TíO
Comparado ao primeiro sistema, o único mérito deste é a maior

taxa de utilização do tório. 0 conteúdo de U no U do núcleo
do primeiro reator seria alto.

LMFBR iPu/U/TM e PWR j._f^p
A utilização do PWR pode ser continuada após o urânio natural

ter sido esgotado. 0 número de LMFBRs no sistema seria menor do que
nos dois mencionados anteriormente, consequentemente, os custos
esperados de capital seriam menores. 0 combustível do PWR é
desnaturado. Entretanto, a taxa de crescimento do sistema seria
limitado e a RVS do LMFBR seria alta como nos sistemas precedentes.

A principal razão de considerar este sistema é a aplicação do
HTGR como uma fonte de calor para processos industriais. A taxa de
crescimento do sistema seria similar ou ligeiramente maior do que do
sistema anterior. A segurança do HTGR, é considerada excelente mas a
PVS do LMFBR é alta. Para o Brasil, este sistema exigiria muito mais
pesquisa e desenvolvimento; as tecnologias do reator e do
combustível são inteiramente diferentes.

A redução da RVS foi investigada nos núcleos de geometries não
convencionais, tais como: as axial e radialmente heterogêneas,
modulares e os núcleos do tipo "panqueca". Os LMFBRs dos sistemas
acima poderiam ser um destes tipos. Entretanto, estes núcleos têm
suas complicações próprias tais como: inventários maiores,
desacoplamento neutrônico entre as zonas e maiores variações nas
condições térmicas.

Outra tendência recente é o sistema modular de reatores no qual
o núcleo do reator é pequeno e do tipo homogêneo. A idéia é instalar
várias unidades no mesmo local para formar uma usina com a potência
desejada. Além do melhoramento da RVS, é de fácil construção e o
licenciamento é almejado. Entretanto, no futuro, daqui a uns 30 a 40
anos, quando as tecnologias de RRRs estiverem amadurecidas e a
demanda de energia nuclear for maior, acreditamos que reatores mais
eficientes para usinas maiores sejam utilizados na época. 0 sistema
modular de reatores seria usado apenas numa fase de transição. No
esquema de desenvolvimento que propomos, as pequenas usinas baseadas
em RML exerceriam esta função.

Finalmente, se não fosse considerada a utilização do tório, o
esquema de desenvolvimento teria de ser modificado. Todo o nosso
trabalho tem 3ido baseado na consideração ca utilização do tório, se
esta utilização puder ser atingida eficientemente,e isto será bom
para o pair;. Tomos demonstrado também que esta meta pode ser
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conseguida com as tecnologias atuais, embora algumas complicações
sejam introduzidas.

Do ponto de vista do potencial puramente energético, a
utilização do tório não seria necessária, pelo menos por um longo
tempo. Méritos da utilização do tôrio devem ser encontrados na
economia como um todo (custos dos reatores e dos ciclos de
combustíveis, importação e exportação de tecnologias nucleares,
materiais e serviços, desenvolvimento das indústrias nacionais) e na
garantia do suprimento de energia (aceitação pública da energia
nuclear e independência energética) .

7. COMENTÁRIOS

Embora o reator regenerador binário atinja dois objetivos
principais, uma utilização eficiente do tório e um melhoramento nas
características de segurança dos LMFBRs também apresenta algumas
inconveniências, tais como, um núcleo de dimensões grandes, alto
inventário físsil, um grande número de barras de controle, algumas
complicações no esquema de recarregamento e uma menor razão de
regeneração no total. Estas características podem afetar os esquemas
operacionais, composição do sistema e taxa de crescimento e o custo
direto da eletricidade. Os méritos do sistema devem ser julgados do
ponto de vista da garantia de suprimento de eletricidade a longo
prazo, incluindo a base de recursos, custo total e as possibilidades
tecnológicas e de aceitação pública. Acreditamos que para o Brasil
um sistema baseado no RRB seja superior a um sistema baseado no
LMFBR carregado com Pu/U.

Outra dificuldade decorre do uso do tório no núcleo. 0 233U
produzido contém 232U com seus produtos de decaimento, que serão
altamente radioativos. Reprocessamento, refabricação, armazenamento
e manipulação exigirão operações a distância, por detrás de pesadas
blindagens. Temos considerado, até aqui, que este problema poderá
ser resolvido pelos desenvolvimentos da engenharia. No sentido de
evitar parcialmente este problema, estamos iniciando as análises de
outro tipo de carregamento para o reator regenerador binário. A
diferença está no carregamento no núcleo interno, o qual é
carregado com
233 U/U ao invés de 233 U/Th. Este carregamento resolve o problema
do U e a complicação do recarregamento citada acima, e pode
melhorar as razões de regeneração. Entretanto, a reatividade de
vazio no sódio será maior e a geometria do núcleo terá de ser
modificada para torná-la menor. Resultados preliminares de um modelo
com uma altura de 60 cm mostram razões de regeneração e RVS
razoáveis. Entretanto, neste modelo, os envoltórios axial e radial
são carregados com tório para produzirem quantidades similares de

U e plutônio, e a flexibilidade do gerenciamento do combustível é
na maior parte, perdida.

A época da introdução das grandes usinas de potência baseadas
em RRRs no Brasil, será daqui a uns 30-40 anos. Por esta época,



espera-se muitos avanços em projetos e tecnologias de reatores,
e do ciclo do combustível, e o projeto do RRB apresentado
neste relatório estará, muito provavelmente, obsoleto. Nossos
resultados mostram que a utilização do tório e um melhoramento na
segurança do LMFBR podem ser atingidos com as tecnologias atuais,
mas isto é acompanhado de algumas complicações nas características
do reator e do ciclo do combustível. Acreditamos que os avanços f*as
tecnologias possam resolver estes problemas, e que o tório possa
ser, então, utilizado, não somente para o benefício do Brasil, nas
também para toda a humanidade. Pesquisas em RRRs para esta
proposição devem ser continuadas, não para uma seleção imediata de
um tipo, mas como uma pesquisa contínua para o melhor reator do
futuro.

0 importante a fazer, no momento, é iniciar o longo processo de
aquisição e desenvolvimento das tecnologias, necessárias para a
primeira fase que é o projeto e a construção de um reator
experimental.

A capacidade do pessoal de projeto é bastante limitada. Algumas
análises neutrônicas e termohidráulicas têm sido feitas, e as
análises estruturais estão sendo iniciadas; no entanto, estão
faltando capacidades em outras áreas, tais como: em análises de
combustíveis e de materiais e em projeto de componentes. Em nossas
análises, muitos parâmetros, tais como: várias espessuras e
materiais, foram simplesmente definidos baseados nos dados de
literatura. Para a construção e operação significativa do reator
experimental, estas capacidades, bem como muitas outras, terão de
ser desenvolvidas e será necessária a integração das capacidades
disponíveis de várias instituições e indústrias.
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