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RESUMO 

 
O estudo da transferência de calor em varetas combustíveis evidencia sua importância, na medida em que pode 
predizer as temperaturas limites para projeto de um reator nuclear, de forma a ajudar na fabricação de 
combustíveis e/ou varetas combustíveis mais eficientes. O estudo foi feito com base na distribuição de potência 
em duas varetas combustíveis, com os bancos de barras de controle em diversas posições no núcleo do reator 
EPRI-9R 3D, modificado por COSTA, et al. (2014). Os dados da distribuição de potência foram obtidos do 
trabalho de COSTA et al. (2012), o qual simulou a difusão de nêutrons no referido reator possibilitando que se 
encontrasse a vareta combustível com a maior e a menor potência média. Para isso, utilizou-se o programa 
Fuel_Rod_3D, o qual foi desenvolvido em linguagem Fortran com uso do Método dos Elementos Finitos 
(FEM). Tal programa permite estudar a distribuição de temperatura tanto na vareta combustível quanto no canal 
refrigerante, em regime transiente e/ou estacionário. Com base nos resultados, pôde-se observar que após a barra 
de controle estar totalmente inserida no núcleo, a temperatura da água na saída do canal mais quente foi elevada 
de aproximadamente 17,5 oC, enquanto que a temperatura na saída do canal mais frio foi reduzida de 
aproximadamente 1,7 oC. Esse efeito ocorre em função do fato de a potência aumentar no centro do núcleo e 
diminuir em sua periferia, devido a inserção dos bancos de barras de controle. Para o revestimento, a maior 
temperatura em sua face externa é atingida quando as barras de controle estão totalmente inseridas no núcleo, 
acarretando uma maior possibilidade de ocorrer DNB nessa situação. Nota-se uma semelhança nas curvas da 
distribuição de temperatura axial no centro do combustível com as curvas da distribuição de potência, 
mostrando que pela distribuição de potência é possível estimar a localização do ponto onde ocorre a temperatura 
máxima do combustível. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Num projeto de um reator, deve-se levar em consideração a integridade da vareta, pois caso 
seja danificada, pode haver liberação de produtos radioativos para o refrigerante (água). 
Nesse sentido, preocupa-se muito com a refrigeração da vareta, principalmente em casos 
extremos, como a perda total da energia que mantém a água recirculando dentro do núcleo. 
Ainda que, nessa situação, as fissões tenham cessado (não havendo mais geração de calor por 
fissão) as pastilhas ainda continuam gerando uma pequena quantidade de calor devido aos 
decaimentos radioativos dos produtos de fissão. Caso as varetas não continuem sendo 
refrigeradas, essa pequena quantidade de geração de calor é suficiente para que as pastilhas 
alcancem sua temperatura de fusão, assim como o revestimento. 
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Desse modo, é necessário conhecer o comportamento da vareta combustível em situações 
normais de operação de um reator nuclear e, também, em situações como a descrita acima, 
podendo, por exemplo, predizer o tempo que leva para que a vareta seja permanentemente 
danificada, liberando produtos radioativos para o refrigerante. Em outras palavras: “A 
compreensão detalhada do comportamento do combustível sob regime permanente, transiente 
e em condições de acidente é uma parte importante da análise de segurança da usina nuclear.” 
[1]. 
 
Nesse sentido, utilizou-se o programa Fuel_Rod_3D [2], o qual foi desenvolvido em 
linguagem Fortran, com uso do Método dos Elementos Finitos (FEM) para o estudo da 
distribuição de temperatura na vareta combustível e no canal refrigerante. 
 
O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso das varetas que apresentam 
a maior e a menor potência média do reator EPRI-9R 3D modificado [3], para diversas 
posições dos bancos de barras de controle. Para isso, será abordada, primeiramente, a 
verificação do código computacional, comparando os resultados obtidos com soluções 
analíticas. Esta verificação será importante para que, num momento posterior, seja possível 
utilizar o programa para conhecer o comportamento das varetas combustíveis e do canal 
refrigerante do reator EPRI-9R 3D modificado.  
 
Assim, tendo em vista o escopo deste trabalho, primeiro discorreu-se sobre uma breve 
introdução da transferência de calor, incluindo-se as equações da vareta e a equação da 
energia no canal, para então possibilitar a análise dos resultados. 
 
 

2 TRANSFERÊNCIA DE CALOR 
 
Para a modelagem da vareta combustível e do canal refrigerante intende-se que, na Figura 1a, 
a temperatura média do refrigerante é a mesma para todos os quadrantes internos das varetas 
que fazem parte do canal. Portanto, pode-se afirmar que esta temperatura também é a mesma 
para o canal representado na Figura 1b. 
 
 
 

 
 

Figura 1: Canal equivalente interno e célula. 
 
 
 
Além disso, o fluido refrigerante entra no canal a uma baixa temperatura e sai a uma 
temperatura mais elevada, sendo que, no decorrer deste caminho sua temperatura média 
muda. Dividiu-se, então, o canal e a vareta em quotas (pequenas “moedas”), como mostra a 
Figura 2. Cada quota do canal refrigerante recebe o calor fornecido pela quota equivalente da 



vareta e, indiretamente, das quotas adjacentes, pois há um fluxo de calor axial dentro da 
vareta indo de uma quota para outra. Por outro lado, a temperatura média do refrigerante 
desta quota influenciará na temperatura da superfície externa da vareta referente a esta 
mesma quota. 
 
A vareta combustível foi discretizada em três dimensões, enquanto o canal refrigerante, com 
intuito de reduzir o custo computacional, foi discretizado unidimensionalmente ao longo da 
vareta, conforme a Figura 2. 
 
 
 

 
 

Figura 2: Vareta, canal e suas quotas. 
 
 
 
Outro preceito assumido é que os componentes da vareta combustível não sofrerão dilatação 
térmica, mantendo constante o volume a densidade de cada componente. 
 
Em contra partida, as propriedades físicas, como a condutividade térmica e o calor específico, 
são variáveis, mudam em função da temperatura. Para essas propriedades de cada tipo de 
material (combustível, gap e revestimento), existem correlações apropriadas [4], [5], [6] e 
[7]. Já para as propriedades do fluido refrigerante (água), foram empregadas algumas rotinas 
do código NBSNRCE [8]. 
 
2.1 Equação da Vareta Combustível 
 
A equação para os componentes da vareta combustível é 
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onde ρ  é a densidade do material, c  é a capacidade térmica, T  a temperatura, k  é a 
condutividade térmica e Q  é o termo de geração de calor. Nota-se que para os materiais do 
gap e do revestimento adota-se 0=Q . 
 
2.2 Equação da Energia no Canal 
 
No canal, o fluido refrigerante retira calor da vareta ao passar por ela, de modo que a 
quantidade de calor removido depende da velocidade do fluido, sendo portanto, incluído o 
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termo que trata desta velocidade. A equação da energia no canal, para certa quota, na forma 
diferencial, é 
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3 RESULTADOS/ANÁLISE 
 
3.1 Validação do Código Computacional 
 
Inicialmente, deve-se esclarecer que o programa foi verificado com base em soluções 
analíticas [9]. Como o programa simula o regime transiente, no tempo igual zero, a 
temperatura de toda a vareta e do canal refrigerante encontravam-se em 286oC. Já a taxa de 
geração de calor e a temperatura da água na entrada do canal eram fixas durante toda a 
simulação, isso significa que a taxa de remoção de calor pelo gerador de vapor é a mesma que 
a taxa de geração de calor no núcleo do reator. 
 
Como o problema [9] é tratado analiticamente, desprezando o fluxo de calor axial, o mesmo 
foi retirado da eq. (1), de tal modo que bastou tratá-la como se o material fosse anisotrópico, 
empregando a condutividade térmica na direção axial igual à zero ( 0=zk ). É importante 
enfatizar, também, que o problema [9] trata as propriedades físicas como constantes, tais 
propriedades também foram consideradas na simulação. 
 
Foram utilizadas diversas malhas para que os resultados fossem comparados entre si e com a 
solução analítica. A Tabela 1 mostra o número de elementos do canal refrigerante e da vareta 
combustível. 
 
 
 

Tabela 1: Número de elementos das malhas geradas. 
 

Malha Número de divisões do canal Número de elementos da vareta 
1.1 100 409.460 
1.2 100 766.050 
2.1 200 430.208 
2.2 200 838.078 
3.1 300 467.634 
3.2 300 865.720 
4 400 601.778 
5 500 638.887 

 
 
A temperatura da água na saída do canal é de 324 oC, solução do problema analítico [9]. As 
simulações convergiram para o estacionário dando um valor de 323.52 oC (média aritmética 
dos resultados no estacionário), como ilustra a Figura 3a. A Figura 3b ilustra uma 
comparação da evolução temporal da temperatura do refrigerante na saída do canal das 



simulações de todas as malhas, observa-se, então,  que o tempo com que a temperatura muda 
é o mesmo em todas as simulações. 
 
A Figura 4a mostra a evolução da temperatura máxima do combustível das simulações de 
todas as malhas geradas. Nota-se que todas as malhas convergiram para o estacionário, dando 
um valor muito próximo. A Figura 4b ilustra uma comparação da evolução temporal da 
temperatura máxima do combustível das simulações de todas as malhas. Novamente observa-
se que o tempo com que a temperatura muda é o mesmo em todas as simulações. 
 
 
 

 
(a)      (b) 

Figura 3: a) Evolução da temperatura na saída do canal refrigerante; b) Evolução 
temporal da temperatura do refrigerante na saída do canal. 
 
 
 
Observa-se na Figura 4 que as temperaturas máximas do combustível estão muito próximas, 
havendo um desvio relativo percentual de 0,19 %, entre o menor e o maior valor. Por meio da 
solução analítica essa temperatura é de 1735,3 oC, sendo o desvio relativo percentual entre a 
média aritmética (1735,9 oC) dos valores encontrados pelas simulações e o da solução 
analítica é de 0,03 %. Quanto à temperatura do refrigerante na saída do canal, o desvio 
relativo percentual entre a média aritmética (323,52 oC) dos valores encontrados pelas 
simulações e o da solução analítica (324 oC) é de 0,15 %. 
 
 
 

 
(a)      (b) 

Figura 4: a) Evolução da temperatura máxima do combustível; b) Evolução temporal 
da temperatura máxima do combustível. 
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A Figura 5 apresenta a distribuição de temperatura ao longo do canal refrigerante, quando a 
simulação 1.1 atingiu o estacionário. 
 
Como todas as malhas apresentaram valores aceitáveis e concordantes entre si, a malha 1.1 
foi escolhida para ser usada nos estudos de caso, pois apresentou o menor tempo de 
simulação, como mostra a Tabela 2. 
 
 
 

 
 

Figura 5: Distribuição de temperatura ao longo do canal refrigerante. 
 
 
 

Tabela 2: Tempo das simulações. 
 

Malha 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4 5 
Tempo (horas) 5 9 9 17 20 36 55 82 
 
 
 
O programa também foi validado considerando a existência do fluxo de calor axial e com as 
propriedades físicas dependentes da temperatura. Os resultados obtidos também apresentaram 
desvios relativos aceitáveis. Sendo assim, considera-se válido o programa para estudos de 
transferência de calor numa vareta combustível e, consequentemente, no canal refrigerante. 
 
 
3.2 Estudo de caso 
 
O estudo foi feito com base na distribuição de potência em duas varetas combustíveis, com os 
bancos de barras de controle em diversas posições no núcleo do reator EPRI-9R 3D 
modificado [3]. Os dados da distribuição de potência obtidos, o qual simulou a difusão de 
nêutrons no referido reator, possibilitou que se encontrasse a vareta combustível com a maior 
e a menor potência média. Nessa simulação foi dividida a altura ativa do reator em cem 
planos, ou seja, cem quotas (pequenos volumes de 3,66 cm de altura). Cada quota coincide 
com uma equivalente da geometria da vareta utilizada na simulação do presente trabalho. 
 



A vareta combustível que apresenta a maior potência média localiza-se próxima do centro do 
núcleo e é vizinha de um tubo guia, quebrando a simetria exigida pela simulação 
computacional, conforme Figura 1. Sendo assim, será feita a análise desta vareta supondo-se 
que todos os seus vizinhos são varetas combustíveis com a mesma distribuição de potência. 
 
A Figura 6 ilustra a distribuição da densidade de potência na vareta combustível para onze 
posições da barra de controle e a Tabela 3 mostra os valores da potência média. Inicialmente 
a barra se encontrava totalmente retirada (366 cm) e, no final, completamente inserida (0 cm). 
 
 
 

  
 

Figura 6: Distribuição de densidade de potência para diversas posições da 
barra de controle. 

 
 
 
Tabela 3: Potência média das varetas combustíveis para as diferentes posições da barra 
de controle. 

 

 
Posição 

(cm) 
Potência 

(kW) 
Posição 

(cm) 
Potência 

(kW) 
Posição 

(cm) 
Potência 

(kW) 

Vareta com 
maior potência 
média 

366,0 135,6 219,6 143,6 73,2 205,0 
329,4 137,0 183,0 147,0 36,6 244,9 
292,8 139,1 146,4 153,2 0,0 249,8 
256,2 141,2 109,8 166,9   

Vareta com 
menor potência 
média 

366,0 3,68 219,6 3,66 73,2 3,20 
329,4 3,68 183,0 3,65 36,6 2,85 
292,8 3,68 146,4 3,61 0,0 2,81 
256,2 3,67 109,8 3,52   

 
 
 
A Tabela 4 mostra as condições iniciais e de contorno do problema. 
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Tabela 4: Dados de entrada para a simulação. 

 
Propriedades/Dimensões Valor de entrada 

Pressão do sistema 15,5 Mpa 
Temperatura da água na entrada do canal 286 oC 
Temperatura da água inicial ao longo do canal 286 oC 
Temperatura da vareta 286 oC 
Vazão mássica da água no canal 0,15 kg/s
Passo 12,6 mm 
Comprimento ativo da vareta 3,66 m 
Diâmetro externo do revestimento 9,5 mm 
Diâmetro interno do revestimento 8,36 mm 
Diâmetro da pastilha combustível 8,2 mm 

 
 
 
O programa simulou a distribuição de temperatura na vareta e no canal com a barra de 
controle sendo inserida desde a o topo (posição 366 cm) até o fundo da parte ativa do reator. 
Como o programa foi desenvolvido para estudos em regime transiente, e os dados fornecidos  
da distribuição de potência [3] foram obtidos no regime estacionário, os resultados 
apresentados também serão do regime estacionário. 
 
A Figura 7 ilustra a distribuição de temperatura axial no centro do combustível para diversas 
posições da barra de controle quando a temperatura encontrava-se no estacionário para aquela 
posição da barra. Observa-se a semelhança dessas curvas com as curvas da distribuição de 
potência (Figura 6). 
 
 
 

 
 

Figura 7: Distribuição de temperatura central do combustível para diversas 
posições da barra de controle. 

 
 
 



A Tabela 5 e a Tabela 6 apresentam, respectivamente, a temperatura da água na saída do 
canal refrigerante e da temperatura máxima do combustível, para as varetas com maior e 
menor potência média. Nota-se a influência da posição da barra de controle sobre o 
comportamento de ambas as temperaturas. Isso ocorre porque a distribuição axial da 
temperatura no combustível muda de uma posição para outra da barra de controle, como pode 
ser visto na Figura 7. Na vareta com maior potência média, as variações nas temperaturas a 
partir da posição 146,4 cm se tornam mais evidentes, uma vez que a potência dessa vareta 
cresce fortemente até que as barras de controle estejam totalmente inseridas. Já na vareta de 
menor potência média, ocorre o efeito contrário, onde essa potência decresce fortemente. Isso 
também pode ser verificado na Tabela 3. 
 
Verifica-se na que a temperatura máxima do combustível aumenta até a barra de controle 
chegar na posição 109,8 cm. A partir desse ponto essa temperatura diminui, pois apesar da 
potência média continuar aumentando, a geração de calor passa ser melhor distribuída no 
volume do combustível, como pode ser visto na Figura 6 e Figura 7. 
 
A Figura 8 apresenta a distribuição de temperatura na face externa do revestimento, ao longo 
da vareta de maior potência média, para todas as posições da barra de controle. Na posição 
0,0 cm da barra de controle a face externa do revestimento atingiu a temperatura de saturação 
da água, a partir da qual a análise foge do escopo do código computacional. Pois a 
metodologia empregada não contempla os fenômenos termohidráulicos que surgem a partir 
de tal temperatura. 
 
 
 

Tabela 5: Temperaturas máxima do combustível e da água na saída do 
canal refrigerante, da vareta de maior potência média, para diversas 
posições da barra de controle. 

 
Posição da barra de 

controle (cm) 
Temperatura na saída do 
canal refrigerante (oC) 

Temperatura máxima 
do combustível (oC) 

366,0 310,3 971,2 
329,4 310,5 1003,3 
292,8 310,9 1078,7 
256,2 311,2 1185,4 
219,6 311,6 1325,7 
183,0 312,2 1512,1 
146,4 313,2 1744,6 
109,8 315,4 1982,6 
73,2 321,5 1874,0 
36,6 327,5 1713,8 
0,0 328,3 1798,4 
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Tabela 6: Temperaturas máxima do combustível e da água na saída do 
canal refrigerante, da vareta de menor potência média, para diversas 
posições da barra de controle. 

 
Posição da barra de 

controle (cm) 
Temperatura na saída do 
canal refrigerante (oC) 

Temperatura máxima 
do combustível (oC) 

366,0 289,6 369,0 
329,4 289,6 372,2 
292,8 289,6 379,6 
256,2 289,6 389,5 
219,6 289,5 402,0 
183,0 289,5 417,1 
146,4 289,4 434,1 
109,8 289,1 444,5 
73,2 288,5 400,8 
36,6 288,0 327,0 
0,0 288,0 328,8 

 
 
 

 
 

Figura 8: Distribuição de temperatura externa do revestimento para 
diversas posições da barra de controle. 

 
 
 

3. CONCLUSÕES 
 
O posicionamento das barras de controle exerce influência na distribuição de temperatura na 
vareta combustível, no canal refrigerante e na saída do canal, sendo que tal influência atua de 
forma diferenciada dependendo da localização radial da vareta combustível a ser analisada, 
como já esperado. Esse estudo de caso possibilitou a análise qualitativa e quantitativa desse 
fenômeno. 
 
Após a barra de controle estar totalmente inserida no núcleo, a temperatura da água na saída 
do canal mais quente foi elevada de aproximadamente 17,5 oC, enquanto que a temperatura 



na saída do canal mais frio foi reduzida de aproximadamente 1,7 oC. Esse efeito ocorre em 
função do fato de a potência aumentar no centro do núcleo e diminuir em sua periferia, 
devido a inserção dos bancos de barras de controle. 
 
O comportamento axial da temperatura no combustível acompanha o respectivo 
comportamento da potência, sendo assim, pela distribuição de potência é possível estimar a 
localização do ponto onde ocorre a temperatura máxima do combustível. Já para o 
revestimento, a maior temperatura em sua face externa é atingida quando as barras de 
controle estão totalmente inseridas no núcleo, acarretando uma maior possibilidade de ocorrer 
DNB nessa situação. 
 
 

4 BIBLIOGRAFIA 
 
1. IAEA. Computational Analysis of the Behavior of Nuclear Fuel under Steady State, 

Transient and Accident Conditions. Viena: IAEA, v. TECDOC-1578, 2007. 

2. AFFONSO, R. R. W. Fuel_Rod_3D - Programa para análise termo-hidráulica em 
varetas combustíveis 3D e canais refrigerantes, em regime transiente. Rio de Janeiro: 
CNEN/IEN, 2013. 

3. COSTA, D. L. et al. Estudo da migração do pico de potência em função da inserção 
das barras de controle em um reator refrigerado a água. Instituto de Engenharia 
Nuclear - IEN/CNEN. Rio de Janeiro. 2012. 

4. CACUCI, D. G. Handbook of Nuclear Engineering. Karlsruher: Springer, v. III, 2010. 

5. IAEA. Thermophysical properties of materials for water cooled reactors. Vienna: 
IAEA, v. TECDOC-949, 1997. 

6. IAEA. Thermophysical properties database of materials for light water reactors and 
heavy water reactors. Vienna: IAEA, v. TECDOC-1496, 2006. 

7. NUREG/CR-7024. Material Property Correlations: Comparisons between FRAPCON-
3.4, FRAPTRAN1.4 and MATPRO. Richland: [s.n.], 2011. 

8. MOREIRA, M. D. L.; BOTELHO, D. A. Subrotina de Propriedades Termodinâmicas 
da Água. Rio de Janeiro: CNEN/IEN, 1992. 

9. TODREAS, N. E.; KAZIMI, M. S. Nuclear Systems I: Thermal Hydraulic 
Fundamentals. New York: Taylor & Francis Goup, 1990. 

 
 


