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RESUMO 

A fim de assegurar a utilização continuada da energia de fissão, o 

desenvolvimento de reatores regeneradores rápidos é uma necessidade. Sao pro 

postos reatores LMFBR carregados com os dois ciclos como os melhores tipos pa 

ra os sistemas nucleares brasileiros do futuro. As características de segu 

rança inerentes sao superiores aos atuais reatores regeneradores rápidos e 

uma utilização eficiente do Torio pode ser realizável. Discute-se uma es 

tratégia possível para o desenvolvimento do reator e tecnologias relacionadas. 
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I - INTRODUÇÃO 
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Vários países estão no momento desenvolvendo reatores regeneradores 

rápidos (RRRs) como um passo necessário para a utilização contínua da energia 

de fissão. Os fundamentos e estratégia básicas podem se apresentar da forma 

que se segue. Os reatores térmicos estabelecidos, tais como os reatores de 

água leve (LWRs), CANDUs e alguns tipos de reatores refrigerados por gás, ain 

da continuarão a ser utilizados por algumas décadas com ciclos de combustível 

nao reciclados ou com uma reciclagem limitada. Com estes tipos de reatores e 

modos de ciclo de combustível, o potencial energético do urânio disponível 

economicamente nao é grande. No momento, usinas nucleares de potência com 

uma capacidade total de aproximadamente 170 GWe estão em operação no mundo. A 

quantidade de urânio natural requerido durante as vidas destas usinas é da 

ordem de 0,8 milhões de toneladas, isto é, de 20 a 30 porcento do urânio natu 

ral estimado, disponível economicamente, já está comprometido. Com recicla 

gem nos reatores térmicos, o potencial de energia pode ser aumentado de 2 ̂  3 

vezes, mas a capacidade de geração declinaria devido a falta de combustível 

físsel e, eventualmente, a opção por energia de fissão cessaria de existir. 

Com reatores regeneradores rápidos, o potencial de energia do urânio pode ser 

aumentado de 50 *v. 60 vezes, ou seja, a energia de fissão pode ser utilizada 

por vários séculos. Assim, para garantir um suprimento contínuo de energia 

elétrica, o desenvolvimento dos reatores regeneradores rápidos é uma necessi 

dade. 

Uma grande quantidade de Plutonio é armazenada nos combustíveis gas 

tos das atuais usinas de potência. A taxa de produção do Plutonio nos reato 

res térmicos é da ordem de 250 kg/GWe-ano, isto é, em torno de 40 toneladas 

de Plutonio estão sendo produzidos a rada ano no mundo. Em conseqüência, 

reatores regeneradores rápidos carregados com Plutonio constituem,obviamente, 

o passo subsequente aos atuais sistemas nucleares. 

Reatores regeneradores rápidos refrigerados por metal líquido 

(LMFBRs), carregados com combustível oxido de PlutÔnio/Urânio, estão se apro 

ximando do estágio de utilização comercial. Entretanto, a questão da reati 

vidade positiva devida a vazios no sódio ainda nao está resolvida, e algumas 

dúvidas permanecem quanto a segurança inerente do reator. Para resolver es 

ta questão, ou pelo menos reduzir a reatividade positiva, estão sendo estuda 

das algumas modificações tais como núcleos heterogêneos e modulares a partir 

de um núcleo homogêneo simples. Entretanto, todos estes núcleos modificados 

tem suas próprias desvantagens, tais como um inventário aumentado e complica 

çoes operacionais. 
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A utilização do Tõrio como uma fonte de energia de fissão tem sido 

estudada em vários países. Alguns tipos de reatores térmicos como o HTGR, 

os reatores regeneradores de água leve, o MSBR e reatores regeneradores rãpi 

dos, estão sendo investigados para esta proposição porem, um sistema eficien 

te para a utilização do Tõrio ainda nao foi estabelecido. 

Observando as situações no Brasil, dois pontos devem ser notados: 

(1) Os recursos estimados de Urânio natural e Tõrio estão em torno 

de 200 mil e um milhão de toneladas, respectivamente e, 

(2) Uma estratégia de desenvolvimento nuclear a longo prazo ainda 

não foi claramente definida. 

Esta quantidade de Urânio natural é suficiente para alimentar de 

40 'VÍ 50 PWRs, de portes de 1 GWe, por trinta anos com ciclos de combustível 

nao reciclados. Consequentemente, reatores regeneradores rápidos seriam ne 

cessãrios dentro de algumas décadas. Considerando o grande recurso de Tõrio, 

seria aconselhável desenvolver um sistema de reator que possa utilizar Torio. 

Estamos estudando a questão da utilização do Torio e mais geralmen 

te a de futuros sistemas nucleares para o Brasil e desejamos evidenciar o se 

guinte: 

1. Reatores LMFBRs carregados com os dois ciclos podem utilizar To 

rio eficientemente e resolver a questão de segurança dos atuais 

LMFBRs. 

2. 0 desenvolvimento das tecnologias do RRR leva muito tempo. Uma. 

estratégia de desenvolvimento deve ser formulada e iniciada. 

No segundo e terceiro trabalhos que se seguem, discutimos as carac 

terísticas básicas do reator regenerador binãrio (RRB), como uma opção na se 

leçao dos tipos de reatores para o futuro sistema nuclear no Brasil. No quar 

to trabalho é discutido um reator rápido experimentalRRE). No restante des 

te trabalho são discutidos o RRB e os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento 

(P e D) necessários para estabelecer um sistema nuclear baseado no RRB com re 

ferência à atual situação brasileira. 

II - REATOR REGENERADOR BINÃRIO 

0 reator regenerador binãrio tem essencialmente a mesma estrutura 

dos LMFBRs que estão sendo desenvolvidos ou operados em vários países. Sao 

usados combustível do tipo varetas e o núcleo é essencialmente homogêneo. 0 

núcleo S dividido em duas zonas radiais sendo a zona interna carregada com 

U-233/Th e a zona externa com Pu/U. Os combustíveis férteis nos envoltórios 

axial e radial podem ser Urânio ou Torio. Os méritos deste reator sao os 
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seguintes: 

1. A reatividade devido a vazios no Sódio é negativa em quase toda 

a parte e a questão da segurança inerente do LMFBR é resolvida , 

(Ref. 1), 

2. 0 reator pode ser um regenerador eficiente no ciclo do Tõrio , 

(Ref. 2), 

3. 0 reator pode utilizar tanto o Urânio como o TÓrio e existe uma 

flexibilidade no gerenciamento do combustível, 

h. 0 reator pode formar um sistema simbiõtico com reatores térmicos 

e e compatível com os PWRs que já existem no Brasil'. 

E também, para o Brasil onde o desenvolvimento nuclear está ainda 

num estágio inicial e limitado, o RRB teria um mérito adicional que seriam 

as mínimas exigências requeridas para os trabalhos em pesquisa e desenvolvi 

mento (P e D). Para a utilização contínua da energia de fissão, um tipo de 

reator regenerador é uma necessidade e para a utilização do abundante Tõrio 

torna-se uma exigência o desenvolvimento das tecnologias do combustível neste 

ciclo. As tecnologias básicas para o LMFBR, com um núcleo homogêneo, estão 

bem estabelecidas e o PWR já está operando no Brasil. Nao sao necessários 

outros tipos de reatores. 0 elemento combustível é essencialmente o mesmo 

para os dois tipos de reatores e para os dois ciclos de combustível, sua tec 

nologia está largamente estabelecida. Consequentemente, as únicas exigên 

cias são: (1) estabelecer as tecnologias necessárias para um tipo de reator, 

sendo que a maior parte já está prontamente disponível, e, (2) desenvolver as 

tecnologias do combustível no ciclo do Torio. 

Uma vez que o RRB e as tecnologias relacionadas estiverem estabele 

cidas, o Brasil poderá ser um fornecedor de um novo sistema de geração de ele 

tricidade no mercado mundial. Considerando que o consumo líquido de Torio 

por GWe por ano é da ordem de 2 toneladas e que o recurso de Torio no Brasil 

está estimado em ura milhão de toneladas, o Brasil poderá oferecer nao somente 

reatores mas também um completo serviço de ciclo de combustível incluindo o 

fornecimento de combustível. 

111 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

0 estabelecimento do RRR e das tecnologias relacionadas requer uma 

grande quantidade de recursos humanos e financeiros e leva muito tempo. Nos 

países onde um programa de RRR i ativamente desenvolvido, uma grande parte da 

comunidade nuclear, juntamente com os setores industrial e científico,partici 

pam num esforço combinado com um forte respaldo do governo. Um planejamen 
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to típico de desenvolvimento consiste de três passos principais: 

(1) Um reator experimental de 50 ^ 100 MW(t) da potência, 

(2) Ura reator de potência protótipo de ^ 300 MW(e), e 

(3) Um reator de potência de demonstração de dimensão comercial. A 

França está no estágio final do terceiro passo, a Alemanha e os Estados Unidos 

estão no segundo passo e o Japão está entrando no segundo passo. Como um in 

dicativo do custo de um projeto de RRR, os gastos dos japoneses para o primei 

ro passo estão em torno de 700 milhões de dólares. Considerando que o Japão 

teve mais experiência, capacidade industrial e várias instalações relaciona 

das a reatores térmicos do que o Brasil tem no momento, e levando em conside 

ração a escalada geral dos custos, parece que um projeto similar no Brasil ne 

cessitaria de 2 % 3 bilhões de dólares por um período de 10 a 15 anos. Nestes 

países, as pesquisas relacionadas a RRR foram iniciadas a mais de 20 anos. 

Conclui-se que deve levar de 30 anos ou mais para se desenvolver as 

tecnologias e bases industriais necessárias no sentido de se trazer um siste 

ma de geração baseado em RRR â maturidade. Se um programa de RRR for come 

çado agora no Brasil, os PWRs de Angra estariam se aproximando do final de 

suas vidas operacionais quando a primeira usina de LMFBR puder ser construída. 

No próximo seguimento discutimos um possível programa de projeto e 

a P e D requerido durante todo o primeiro dos três passos mencionados acima , 

que é a construção e operação de um reator rápido experimental. 

Reator Rápido Experimental 

Um reator rápido experimental (RRE) e uma ferramenta fundamental pa 

ra o desenvolvimento de tecnologias do RRR, como pode ser observado no fato 

de todos os países ativos no campo, estarem operando ou construindo um ou 

mais RREs. A construção e operação de um RRE seria um primeiro passo neces 

sário para o desenvolvimento do RRB. 

Os objetivos da construção de um RRE incluem: 

1. Ganhar experiências na construção, operação e manutenção de um 

reator rápido refrigerado por Sódio. 

2. Verificação do projeto, desempenho e estudo das características-

bãsicas. 

3. Estudo dos núcleos carregados com os dois ciclos. 

A. Uso do reator como um leito de irradiação para combustíveis e 

materiais e também, como uma instalação de testes para o desen 
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volvimento geral de tecnologias do reator. 

No nosso quarto trabalho consideramos um esquema operacional para 

um RRE de 90 MW e apresentamos uma série de projetos de núcleos para atingir 

os objetivos acima. 

Além das tecnologias de reator centralizadas no RRE, também deve-se 

conduzir o desenvolvimento em outras áreas paralelas. Para a construção e 

operação de um RRE, um espectro completo de tecnologias que seria necessário 

num sistema comercial tem de ser estabelecido, ainda que numa pequena escala 

experimental. Os principais itens sao discutidos abaixo: os tempos de cons 

truçao das principais instalações também nao devem ser esquecidos: 7 anos pa 

ra o JOYO, 9 anos para o FFTF e alguns anos para cada um dos que se seguem. 

Enriquecimento de Urânio 

Se o RRE for carregado com Urânio enriquecido, um inventário do 

núcleo requer que em torno de 100 toneladas de Urânio natural sejam processa 

dos até o enriquecimento de ^ 50%. 

Reprocessamento-Reciclagem 

Uma estratégia mais razoável do que a de cima é estabelecer uma ca 

pacidade de reprocessamento e operar o RRE a partir de um início comPlutônio. 

Os méritos de um sistema baseado em RRR podem ser obtidos somente através do 

reprocessamento e reciclagem do combustível e para isto as tecnologias de re 

processamento e reciclagem devem ser estabelecidas mais cedo pu mais tarde. 

Espera-se que o PWR de Angra-1 produza algumas toneladas de Plutõnio até que 

o RRE possa ser completado. A exigência inicial do RRE seria menos do que 

uma tonelada e a subsequente exigência anual é da ordem de 20 kg. Para o 

inventário inicial do RRE, talvez 50 toneladas de combustíveis gastos necessi 

tem ser reprocessados, porém, o subsequente volume anual, incluindo o combus 

tível descarregado do RRE, seria no máximo 10 toneladas, provavelmente 3 ̂  h 

toneladas. 

Tecnologias do Combustível 

Os métodos de fabricação e controle de qualidade precisam ser esta 

belecidos para a pastilha de combustível, encamisamento e para o feixe. Ini 

cialmente o Urânio enriquecido ou oxido de Pu-U mixturados seriam o material 
• ' - 233 

combustível mas para o RRB a tecnologia do combustível (U - Th)09 também 
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deve ser desenvolvida, e para um mais longo prazo combustíveis avançados tais 

como os metálicos, carbetos e nitratos devem ser estudados. 

Tecnologia do Sódio e Desenvolvimento dos- Componentes 

Às tecnologias básicas do SÕdio incluem a química e controle de pu 

reza do refrigerante, termohidraulica, métodos de manuseio, retenção e tecno 

logiasde segurança. 

0 desenvolvimento dos componentes tais como bombas, válvulas, troca 

dores de calor e geradores de vapor exigiria o desenvolvimento de materiais 

que sao compatíveis com o Sódio e de experimentações extensivas que analisem 

o desempenho e a confiabilidade. 

Produção de U-233 

Para o estudo dos núcleos carregados com os dois ciclos e para tes 

tes dos combustíveis de U-233/Th, algumas centenas de kg de U-233 seriara ne 

cessarios. Carregamentos parciais dos PWRs de Angra com feixes de Pu/Th de 

vem ser estudados. 
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CONCLUSÃO 

Para o desenvolvimento contínuo de um país, um suprimento garantido 

de uma quantidade crescente de energia é uma necessidade, e espera-se que con 

tinue a aumentar a quota de potência elétrica entre as fontes primárias de 

energia. A energia de fissão nuclear é a única fonte de energia praticável 

que pode substituir o minguamento dos combustíveis fosseis na geração de ele 

tricidade. Entretanto, os atuais sistemas baseados nos reatores térmicos 

nao podem ser continuados além de poucas décadas e ura desenvolvimento e utili 

zaçao oportuno dos reatores regeneradores rápidos é a única maneira de assegu 

rar uma utilização em larga escala contínua da energia de fissão. 

0 conceito de carregamento binãrio aplicado a um LMFBR resolve a 

questão de segurança dos atuais reatores regeneradores rápidos. Uma utiliza 

ç.ao eficiente do Torio é possível e a exigência para seu desenvolvimento é 

mínima. Consequentemente o reator regenerador binãrio é particularmente ade 

quado para o Brasil. 

0 desenvolvimento das tecnologias necessárias e bases industriais 

leva um longo tempo e requer uma grande quantidade de recursos humanos e fi 

nanceiros. Um programa de desenvolvimento a longo prazo realístico, com um 

forte apoio de governo precisa ser estabelecido. 

Uma vez que o sistema de reator e as tecnologias do ciclo de combus 

tível estiverem estabelecidas o Brasil poderá ser um grande fornecedor de um 

sistema de geração de eletricidade do mercado mundial. Este sistema seria 

superior aos outros relativamente S segurança e utilização de fontes de com 

bustível. Além do mais, o Brasil poderá oferecer, tendo em vista a posse de 

uma grande quantidade de Torio, um completo serviço de ciclo do combustível 

incluindo o fornecimento do combustível. 


