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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre o comportamento da distribuição de potência 
num reator do tipo PWR, considerando a intensidade e a migração dos picos de potência à medida que ocorre a 
inserção dos bancos de barras de controle no núcleo. Para tal, o estudo da difusão de nêutrons no reator adotado 
foi realizado por meio da simulação computacional que emprega o Método de Diferenças Finitas para solucionar 
numericamente a equação de difusão de nêutrons a dois grupos de energia, em estado estacionário e em simetria 
de um quarto de núcleo. Optou-se por agregar ao benchmark EPRI-9R 3D parâmetros termo-hidráulicos de um 
típico PWR de potência. Com uma nova configuração para o reator, as posições dos bancos de barras de 
controle também foram modificadas. Dado o novo posicionamento desses bancos no reator, houve o surgimento 
de intensos gradientes de potência, favorecendo a ocorrência de situações críticas e logicamente não 
convencionais para operação de um reator nuclear. Contudo, esses fatos propiciaram interessantes ocasiões para 
o estudo do comportamento da distribuição de potência no reator, evidenciando a migração axial dos picos de 
potência e, sobretudo, o efeito da geometria do núcleo sobre essa última. Com base na distribuição de potência, 
ficou evidente a elevação da potência nos elementos localizados na região central do núcleo do reator e, 
concomitantemente, a redução nos elementos de sua periferia. É evidente que o comportamento apresentado 
pelo reator simulado não é condizente com aquele esperado em um reator real, onde a inserção dos bancos de 
barras de controle deve levar à redução da potência em todo o núcleo da forma mais uniforme possível, evitando 
acentuados picos de potência, uniformizando a queima do combustível, controlando desvios de reatividade e 
atuando no desligamento do reator. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
No que diz respeito às centrais nucleares, o fator segurança está novamente em voga, sendo, 
desta vez, evidenciado pelo acidente ocorrido em março de 2011 na Central Nuclear de 
Fukushima Daiiche, no Japão. E por mais que especialistas da área nuclear enfatizem que tal 
episódio se deu por conta de um evento da natureza de proporções colossais, a sociedade civil 
mantem o arraigado ponto de vista no qual tudo aquilo que carrega consigo o termo nuclear 
traz embutido algo de extremo perigo. Em contrapartida, a indústria nuclear mantem o fator 
segurança como uma de suas principais diretrizes, senão a principal, sempre buscando inovar  
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e/ou aprimorar os meios e técnicas que garantam melhor desempenho e maior estabilidade 
aos parâmetros relativos à confiabilidade das plantas nucleares. 
 
Nesse contexto, a física de reatores e a termohidráulica são áreas de estudo da engenharia 
nuclear que contribuem fortemente com estas inovações e aprimoramentos, podendo, através 
dos estudos de neutrônica e de limites termo-hidráulicos dos componentes da planta, 
estabelecer situações sob as quais um reator nuclear pode operar de forma segura, confiável e 
eficaz. Constituindo, as varetas e elementos combustíveis, alguns dos componentes 
submetidos a tais análises de limites de operação. 
 
A integração dessas duas áreas de conhecimento é feita em virtude da geração de calor no 
núcleo do reator, onde a neutrônica está atrelada à predição do comportamento do fluxo de 
nêutrons e consequente liberação de energia pelo combustível, e a termo-hidráulica está 
incumbida, dentre outros aspectos, da remoção eficaz dessa energia gerada no núcleo. Sendo 
assim, para um dado reator é de grande importância que se conheça o comportamento da 
geração de calor em diversas situações, buscando identificar circunstâncias que tenham 
potencial de causar danos à operação do reator ou mesmo aos componentes do núcleo. 
 
Por conseguinte, o presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre o 
comportamento da distribuição de potência num reator do tipo PWR, considerando a 
intensidade e a migração dos picos de potência à medida que ocorre a inserção das barras de 
controle no núcleo. Verificando, para cada passo de inserção, se a localização desses pontos 
coincide com a posição da vareta combustível de maior densidade �������	
��� ��ainda, se 
essa última pertence ao elemento combustível que apresenta maior potência média. 
 
 

2 DESENVOLVIMENTO 
 
O estudo da difusão de nêutrons no reator adotado foi realizado por meio da simulação 
computacional com o código DF3D2G, que emprega o Método de Diferenças Finitas para 
solucionar numericamente a equação de difusão de nêutrons a dois grupos de energia, em 
estado estacionário e em simetria de um quarto de núcleo. 
 
A escolha do reator a ser objeto de análise no presente trabalho deveria ser tomada em função 
de alguns requisitos previamente estabelecidos, como: geometria tridimensional com 
homogeneização pino-a-pino, presença de informações acerca dos bancos de barras de 
controle, disponibilidade de dados de neutrônica e de termo-hidráulica, dentre outros. 
Contudo, encontrar na literatura acadêmica um reator que atendesse a esses parâmetros se 
mostrou uma tarefa árdua e de pobre pujança, levando a resultados que hora não atendiam aos 
requisitos estabelecidos hora não atendiam às características do código computacional. Assim 
sendo, decidiu-se pela escolha do reator que melhor se adaptava à situação proposta, abrindo 
espaço para possíveis reestruturações de dados de forma a atender à demanda imposta. 
 
O reator adotado foi o EPRI-9R 3D [1], que é um dos poucos benchmarks disponíveis na 
literatura acadêmica cuja difusão de nêutrons é tratada tridimensionalmente com 
homogeneização pino-a-pino. Ele foi concebido de forma a simular um reator do tipo PWR 
de pequeno porte, com presença de bancos controle, baffle e refletor. No entanto, a fonte 
bibliográfica acima referenciada e, tão pouco, suas próprias referências, não estabelecem 
informações necessárias ao estudo da transferência de calor no núcleo. Dada essa situação, 
foi adotada a seguinte estratégia: primeiramente validar os resultados obtidos com o código 



DF3D2G aplicado ao reator EPRI-9R 3D; em seguida, vincular a esse último os parâmetros 
termo-hidráulicos de um típico PWR de potência; simular o reator com as novas 
características e verificar a coerência dos resultados obtidos com respeito aos dados 
disponíveis em [2], primando pela observância dos princípios teóricos pertinentes; 
finalmente, caso necessário, proceder às modificações indispensáveis a correta obtenção de 
resultados e repetir o passo anterior. 
 
2.1 Validação de Resultados 
 
O reator em questão tem estrutura análoga a de um PWR de tamanho reduzido, sendo 
constituído por 32 elementos combustíveis cada qual portando 208 pinos em arranjo 
quadrado (15x15), sua altura total é de 160 cm e seu raio tem 60 cm. A Figura 1 ilustra a 
geometria radial do núcleo, onde os pontos em amarelo representam os tubos guia; e os 
pontos em branco representam os bancos de barras de controle. Na Tabela 1 constam as 
seções de choque macroscópicas do benchmark. 
 
 
 
Tabela 1: Seções de choque do Benchmark EPRI9R-3D 
 

Tipo de Material Grupo �� (cm-1) ��� (cm-1) D (cm) ���� (cm-1) 

Combustível Tipo 1 
1 0,013 0,0065 1,5 0,02 
2 0,18 0,24 0,4 0,0 

Combustível Tipo 2 
1 0,01 0,005 1,5 0,02 
2 0,15 0,18 0,4 0,0 

Tubo Guia 
1 0,001 0,0 1,7 0,035 
2 0,05 0,0 0,35 0,0 

Barra de Controle 
1 0,0836661 0,0 1,1133 0,0037529 
2 0,96726 0,0 0,18401 0,0 

Baffle 
1 0,0032 0,0 1,02 0,0 
2 0,146 0,0 0,335 0,0 

Refletor 
1 0,001 0,0 1,7 0,035 
2 0,05 0,0 0,35 0,0 
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Figura 1: Geometria radial de ¼ de núcleo do Benchmark 
EPRI9R-3D. Em destaque a configuração dos elementos 
combustíveis do tipo 1 (vermelho) e tipo 2 (azul). 

 
 
 
A Figura 2 apresenta a geometria axial do benchmark, ilustrando a presença de um dos 
bancos de controle inserido até a metade do reator. O núcleo ativo, de 120 cm de altura, é 
delimitado radialmente pela presença do baffle (representado na cor cinza) e axialmente pelo 
refletor (cor preta). 
 
 
 

 
 

Figura 2: Geometria axial do Benchmark EPRI9R-3D. 
 
 



 
Com intuito de validar os resultados fornecidos pelo código DF3D2G, o benchmark foi 
discretizado conforme LEE e KIM (2004), onde o plano radial foi divido em células de 
1,4x1,4 cm (um ponto por pino) e o eixo axial foi particionado em planos de 1 a 4 cm de 
altura, estando as barras de controle inseridas até a metade do núcleo. As condições de 
contorno impostas ao problema foram de corrente nula nas interfaces de simetria do núcleo e 
de fluxo nulo nas bordas do refletor. 
 
Dentre as discretizações axiais a maior divergência no fator de multiplicação efetivo se deu 
entre o valor de referência (keff = 0,876640) e o autovalor respectivo a �z = 4cm (keff = 
0,876673), resultando em uma diferença relativa de 0,003% e uma diferença de reatividade 
de 4,3 pcm. 
 

 
(1) 

 
(2) 

 
A Tabela 1 apresenta os desvios relativos absolutos percentuais para a potência nos dois 
planos adjacentes à extremidade dos bancos de controle, ou seja, adjacentes à posição z = 60 
cm (metade da altura ativa do reator). As potências médias de cada elemento combustível 
foram obtidas a partir do fluxo de nêutrons normalizado, empregando a eq. (1) e a eq. (2). 
 
 
 
Tabela 2: Desvios relativos absolutos percentuais para a potência média normalizada  
por elemento combustível. 
 

 
 
 
 
É possível observar que o refinamento da malha axial não implica necessariamente em maior 
acurácia dos resultados obtidos, como ocorre nas discretizações C e D. Verifica-se também 
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que os maiores desvios estão localizados nos elemento onde se situam os bancos de barras de 
controle. Ainda assim os resultados obtidos são satisfatórios e validam a solução do código 
DF3D2G. 
 
Conforme mostra o trabalho de FILHO [3], o refinamento radial tem efetiva influência sobre 
a convergência dos resultados para o reator EPRI-9R 3D. Seus resultados mostram que a 
malha radial que apresenta melhor convergência é a de 3 pontos por pino (�x = �y = 0,46 
cm), sendo que para o fluxo de nêutrons o máximo desvio médio absoluto é de 15,5% entre 
esse refinamento e a malha de um ponto por pino (�x = �y = 1,4 cm). 
 
Além disso, as maiores discrepâncias de resultados se dão nas regiões onde há forte 
descontinuidade de materiais e nas proximidades das barras de controle, as quais agem como 
absorvedores negros para os pinos combustíveis vizinhos a essas [1]. Tais fatos estão 
intimamente relacionados a pouca eficácia da teoria de difusão de nêutrons quando aplicada a 
regiões na interface de diferentes materiais ou altamente absorvedoras de nêutrons [4]. 
 
2.2 Estudo de Caso 
 
Conforme explanado anteriormente, optou-se por agregar ao benchamrk EPRI-9R 3D 
parâmetros termo-hidráulicos de um típico PWR de potência, no caso, os dados disponíveis 
em [2]. Lá encontram-se tabeladas as informações necessárias para a análise térmica do 
núcleo e mais especificamente de um canal refrigerante. 
 
 
 

 
 

Figura 3: Geometria radial de ¼ de núcleo do 
Benchmark EPRI9R-3D modificado. 

 
 
 
Impondo as condições citadas acima, o núcleo do reator passou a ter uma altura ativa de 366 
cm, mantendo constante a largura do baffle e do refletor. A geometria radial também foi 
modificada de modo a tornar o reator crítico (keff �1), assumindo então um raio de 102 cm e 
contendo um total de 88 elementos combustíveis com arranjos quadrados de 17x17 pinos, 



conforme Figura 3. Não obstante, procurou-se manter a disposição original dos elementos, 
onde o combustível do tipo 1 se encontra na periferia do núcleo, o combustível do tipo 2 
situa-se no centro e os bancos de barras de controle são alinhados diagonalmente em relação 
aos eixos de simetria. 
 
Já com respeito aos parâmetros da Tabela 1, as seções de choque de absorção do grupo 1 
relativas aos combustíveis passaram a assumir, respectivamente, os valores de 0,012 cm-1 e 
0,007 cm-1. Tal alteração foi efetuada em função de ajustar a criticalidade do reator de forma 
a contemplar a condição subcrítica na ocasião de inserção total das barras controle e, por 
outro lado, o estado supercrítico fosse alcançado na ocasião de retirada total. 
 
Na simulação computacional o reator foi particionado radialmente em células espaciais de um 
ponto por pino (�x = �y = 1,26 cm), enquanto que na direção axial ele foi seccionado em 100 
planos ao longo da altura ativa (�z = 3,66 cm). O código DF3D2G foi executado com as 
barras posicionadas a cada 36,6 cm, desde o topo até a porção inferior do núcleo ativo, 
totalizando 11 passos de inserção. Variando o fator de multiplicação desde keff = 1.027458 no 
passo 1, até keff = 0.993475 no passo 11. 
 
Quanto à normalização do fluxo de nêutrons, procedeu-se de maneira que, quando crítico (keff 
= 0.999059 - passo 9), o reator assumisse uma densidade de potência média (Q’’’) de 100 
W/cm3 (analogamente a um PWR comercial [2]), o que resultou numa potência térmica total 
(	
 ) de aproximadamente 1400 MWth. 
 
 
 

 
 

Figura 4: Distribuição radial da potência média por elemento combustível do reator 
EPRI-9R 3D modificado. 
 
 
 
A Figura 4 exibe a distribuição de potência radial para as situações em que as barras de 
controle estão totalmente inseridas e totalmente retiradas do núcleo. Na primeira situação fica 
evidente a elevação da potência nos elementos localizados na região central, internos aos 
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bancos de controle, e a concomitante redução nos elementos da periferia. Esse efeito pode ser 
atribuído à ineficiente distribuição dos bancos de barras de controle, uma vez que estão 
concentrados de maneira a particionar o núcleo, confinando a região central. Além disso, 
verifica-se que os pinos combustíveis de maior potência média pertencem ao elemento 
combustível situado no canto inferior esquerdo do gráfico, sendo este elemento o de maior 
taxa de geração de calor durante todos os passos de inserção. 
 
A Figura 5 mostra o deslocamento do pico de potência nos pinos combustíveis de máxima e 
de mínima potência média, localizados, respectivamente, no centro e na periferia do reator. 
Nota-se, em ambos os casos, comportamento análogo na migração do pico de potência até o 
nono passo de inserção. Já nos passos seguintes ocorrem comportamentos opostos, onde o 
pino (6,5) passa a possuir densidade de potência superior àquela do passo 1; e o pino (85,51) 
assume densidade de potência inferior ao primeiro passo. Esse fenômeno está de acordo com 
aquele observado na Figura 4 e na Figura 6. 
 
 
 

 
 

Figura 5: Migração axial do pico de potência em função da inserção das barras de 
controle no núcleo. 
 
 
 



 
 

Figura 6: Comportamento da distribuição de potência axial em função da introdução 
das barras de controle. 
 
 
 
As curvas exibidas na Figura 6 e na Figura 8 são condizentes com a previsão teórica 
apresentada na Figura 7, onde “a região do núcleo na qual as barras de controle são inseridas 
experimentam uma diminuição no fator de multiplicação e consequente redução no fluxo de 
nêutrons. Assim, uma vez que a potência global do reator se mantém constante, haverá um 
pico no fluxo localizado próximo à região inferior do núcleo” [5]. 
 
 
 

 
 

Figura 7: Interação entre a inserção das barras de controle e o perfil axial do fluxo de 
nêutrons [5]. 
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Figura 8: Distribuição de potência no plano transversal situado em um dos eixos de 
simetria do núcleo. Há barras de controle no elemento situado na posição radial (51-68). 
 
 
 

3 CONCLUSÃO 
 
É evidente que o comportamento apresentado pelo reator simulado não é condizente com 
aquele esperado em um reator real, onde a inserção das barras de controle deve levar à 
redução da potência em todo o núcleo da forma mais uniforme possível, evitando acentuados 
picos de potência, uniformizando a queima do combustível, controlando desvios de 
reatividade e atuando no desligamento do reator. Sendo assim, o estudo de caso feito neste 
trabalho ilustra uma situação hipotética na qual os bancos de controle estão distribuídos no 
núcleo de forma não uniforme, diferentemente da disposição usual. 
 
No EPRI-9R 3D modificado, o posicionamento atípico dos bancos de controle acarretou 
intensos grandientes de potência, favorecendo a ocorrência de situações críticas e 
logicamente não convencionais para operação de um reator nuclear. Contudo, esses fatos 
propiciaram interessantes ocasiões para o estudo do comportamento da distribuição de 
potência no reator, evidenciando a migração axial dos picos de potência e, sobretudo, o efeito 
da geometria do núcleo sobre essa última. 
 
Com respeito à discretização espacial adotada na simulação computacional, faz-se necessário 
repetir todo o procedimento com malhas de maior refinamento com intuito de avaliar a 
influência desta sobre a acurácia dos resultados obtidos e, ao final, ponderar acerca do 
incremento no custo computacional. Entretanto, os resultados obtidos permitiram no mínimo 
a análise qualitativa do problema, podendo ser considerados válidos para a finalidade a que se 
propunha este trabalho. 
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