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RESUMO 

 
 
MAPRELIAN, Eduardo. Experimentos de perda de refrigerante total e parcial no 
reator IEA-R1. 2018. 186p. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo. 
 
 
A segurança de instalações nucleares é uma preocupação mundial que tem crescido, 

sobretudo, após o acidente nuclear de Fukushima. O estudo de acidentes em reatores 

nucleares de pesquisa tal como o Acidente de Perda de Refrigerante (APR), 

considerado por muitas vezes um acidente base de projeto, é importante para garantir a 

integridade da instalação. O APR pode levar ao descobrimento parcial ou total do núcleo 

do reator e, como condição de segurança, deve-se garantir que haja a remoção do calor 

de decaimento dos elementos combustíveis. Esse trabalho teve o objetivo de realizar 

experimentos de descobrimento parcial e total no Elemento Combustível Instrumentado 

(ECI), construído no Instituto de Pesquisas Energética e Nucleares (IPEN), a fim de 

estudar os possíveis APRs em reatores de pesquisa. Uma seção de testes, denominada 

STAR, foi projetada e construída para simular os APRs. O ECI foi irradiado no núcleo do 

reator IEA-R1 (IPEN) e inserido na STAR, que ficou totalmente imersa na piscina do 

reator. No ECI, foram instalados termopares para medição das temperaturas do 

revestimento e do fluido em várias posições axiais e radiais. Foram realizados 

experimentos para cinco níveis de descobrimento do ECI, um total e quatro parciais, em 

duas condições distintas de calor de decaimento. Na análise dos resultados, verificou-se 

que os casos de descobrimento total foram os mais críticos, ou seja, as temperaturas do 

revestimento foram as maiores quando comparadas com os casos de descobrimentos 

parciais. Adicionalmente, foi realizada a simulação numérica de dois experimentos com 

o código RELAP5, cujos resultados demonstraram ótima concordância com os dos 

níveis experimentais, e temperaturas maiores que as experimentais. As máximas 

temperaturas do revestimento alcançadas em todos os experimentos ficaram bem 

abaixo da temperatura de empolamento do combustível, que é de 500ºC. Assim, a 

STAR provou ser um aparato experimental seguro e confiável para a realização de 

experimentos de perda de refrigerante.  

 

Palavras chave: acidentes de perda de refrigerante; circulação natural; código RELAP5; 

reatores de pesquisa.   
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ABSTRACT 

 
 
MAPRELIAN, Eduardo. Total and partial loss of coolant experiments in the IEA-
R1 reactor. 2018. 186p. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo. 
 
 
The safety of nuclear facilities has been a growing global concern mainly after the 

Fukushima nuclear accident. Studies on nuclear research reactor accidents such as 

the Loss of Coolant Accident (LOCA), considered many times a design basis 

accident, are important for guaranteeing the integrity of the plant. A LOCA may lead 

to the partial or complete uncovering of the fuel assemblies and assured decay heat 

removal is a safety condition. This work aimed to perform partial and complete 

uncovering experiments in the Instrumented Fuel Assembly (IFA) designed at the 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) in order to study possible 

LOCAs in research reactors. A test section for experimental simulation of Loss of 

Coolant Accident named STAR was designed and built. The IFA was irradiated in the 

IEA-R1 and installed in the STAR, which was totally immersed in the reactor pool. 

Thermocouples were installed in the IFA to measure the clad and fluid temperatures 

in several axial and radial positions. The experiments were carried out for five levels 

of uncovering of IFA, being one complete uncovering and four partial uncovering, in 

two different conditions of decay heat. In the results analysis was observed that the 

cases of complete uncovering of the IFA were the most critical ones, that is, those 

cases presented higher clad temperatures when compared with partial uncovering 

cases. Additionally, a numerical simulation of two experiments was carried out by 

using the RELAP 5 code. The numerical results showed an optimum agreement with 

the experimental levels results and greater than the experimental temperatures. The 

maximum clad temperatures reached in all experiments were quite below the fuel 

blister temperature, which is 500 °C. Therefore, the STAR has proven to be a safe 

and reliable experimental apparatus for conducting loss of coolant experiments. 

 
Key words: loss of coolant accident; natural circulation; RELAP5 code; research 

reactors.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de garantir a segurança da população em torno de plantas 

nucleares de pesquisa ou de potência, a Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) ou International Atomic Energy Agency (IAEA) vem atuando fortemente junto 

aos órgãos licenciadores dos países que possuem instalações nucleares. Essa 

preocupação acentua-se diante de qualquer acidente que ocorra em reatores 

nucleares no mundo. Foi assim com os acidentes de Three Mile Island (UNITED 

STATES NATIONAL REGULATORY COMMISSION, 1980) e de Chernobyl 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1996) e agravou-se com o de 

Fukushima (TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY, 2012). Esse último ocasionou 

graves consequências à população em torno das usinas nucleares e às cidades 

próximas, gerando insegurança e medo com relação às instalações nucleares 

atualmente em operação. Portanto, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), órgão regulatório brasileiro, tem realizado esforços na prevenção de 

acidentes em instalações nucleares para assegurar a sua integridade. 

Os órgãos reguladores do mundo incluíram estudos teóricos dos 

acidentes considerados como base de projeto em seus relatórios de análise de 

segurança de reatores nucleares. Os Acidentes de Perda de Refrigerante (APR) são 

considerados, por muitas vezes, como um acidente base de projeto nestes reatores. 

Após o acidente de Fukushima, os acidentes de condição estendida de 

projeto (acidentes severos) deverão ser incluídos nos relatórios de análise de 

segurança de plantas nucleares. 

A AIEA definiu três funções básicas de segurança para as instalações 

nucleares: o desligamento seguro do reator, o resfriamento adequado do calor de 

decaimento dos elementos combustíveis e o confinamento do material radioativo 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2005, 2008). 

Em caso de desligamento do reator para manutenção ou devido à 

ocorrência de um transiente ou acidente, ainda há geração de calor residual no 

núcleo do reator. Essa potência é gerada imediatamente após o desligamento do 

reator e decai exponencialmente com o tempo. Esse calor é proveniente dos 



21 
 

produtos de fissão que estão contidos nos elementos combustíveis. Portanto, para 

garantir a segurança da instalação, esse calor de decaimento deve ser retirado por 

meio de sistemas de segurança projetados para esse fim. 

Em Reatores Nucleares de Pesquisa (RNP) do tipo piscina como o  

IEA-R1 (MAIORINO et al., 1998), instalado no Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN), o núcleo do reator está imerso em uma piscina de água 

desmineralizada, que garante a remoção segura do calor de decaimento após o 

desligamento do reator. A remoção do calor ocorre de maneira passiva pela 

circulação natural da água, sem depender de fontes externas de energia, durante o 

tempo necessário para manter a integridade física dos elementos combustíveis e 

garantir o confinamento do material radioativo. Nesse caso, se houver a ocorrência 

de um APR, é fundamental assegurar a função básica de segurança de remoção de 

calor residual para garantir a integridade do combustível. Este tipo de acidente pode 

levar a uma perda parcial ou total da água da piscina ou tanque, em caso de reator 

de pesquisa, ou da água do vaso de pressão, para um reator de potência, com 

consequente descobrimento parcial ou total dos elementos combustíveis. 

Dependendo da potência, do tempo de operação e do tempo de 

esvaziamento, um acidente de perda de refrigerante em um reator nuclear de 

pesquisa com o descobrimento total do núcleo poderá levar à fusão do mesmo, se 

não houver a atuação de algum sistema de remoção de calor residual. Neste caso, 

as principais formas de remoção do calor são por meio da radiação térmica e da 

convecção natural do ar nos elementos combustíveis (HAMIDOUCHE; SI-AHMED, 

2011).  

Quando há descobrimento parcial do núcleo, há obstrução da circulação 

do ar nas placas internas dos elementos combustíveis e, dependendo do nível de 

descobrimento e da potência de decaimento, pode ocorrer uma condição ainda mais 

severa do que a que acontece quando há descobrimento total do núcleo (BOUSBIA-

SALAH et al, 2006, WETT, 1960). Para níveis maiores de descobrimento parcial 

temos uma condição mais favorável com uma maior remoção do calor pela água de 

cobertura. 

No intuito de aprofundar as pesquisas científicas realizadas nesta área, foi 

idealizado um experimento para simular um acidente de perda de refrigerante 

utilizando o Elemento Combustível Instrumentado (ECI), projetado para o reator IEA-

R1 e desenvolvido no IPEN (UMBEHAUN, 2016). Esse experimento visa possibilitar 
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a análise do comportamento da remoção de calor residual de um elemento 

combustível em caso de acidentes de perda de refrigerante em reatores de pesquisa 

durante os seguintes cenários: descobrimento total e parcial do núcleo e 

reenchimento.  

Esse é um tema de fundamental importância na análise de segurança de 

reatores de pesquisa. 

 

1.1 - Objetivo do trabalho 

Este tese tem como objetivo realizar experimentos de perda de 

refrigerante utilizando o ECI, projetado para o reator IEA-R1, e a seção de testes de 

perda de refrigerante, denominada STAR, para verificar o comportamento da 

temperatura das placas combustíveis para cinco níveis de descobrimento do ECI, 

em duas condições de calor de decaimento. Os experimentos de perda de 

refrigerante têm a proposta de simular condições reais destes tipos de acidentes em 

reatores de pesquisa. Por meio desses experimentos são obtidos os seguintes 

parâmetros: os níveis de descobrimento e as temperaturas do revestimento e do 

fluido do ECI em função do tempo para cada um dos cenários analisados. 

Uma vez obtidos os resultados experimentais, esses foram comparados 

com os valores alcançados com a modelagem teórica da STAR realizada com o 

código RELAP5/MOD3.2GAMMA (IDAHO NATIONAL ENGINEERING 

LABORATORY, 1999). A finalidade dessa simulação teórica é reproduzir os 

experimentos realizados nesse trabalho e verificar se os modelos de transferência 

de calor existentes nessa ferramenta de cálculo são adequados para descrever o 

fenômeno de convecção natural. 

 

1.2  - Originalidade do trabalho 

A originalidade desse trabalho consiste na simulação e comparação entre 

os acidentes de perda de refrigerante total e parcial no ECI utilizando, para isso, a 

seção de testes de perda de refrigerante STAR, desenvolvida nesse estudo.  

O procedimento experimental adotado nesse trabalho é original por ser 

realizado dentro da piscina do reator IEA-R-1, sem a necessidade de uma 

blindagem adicional de chumbo ou concreto, proporcionando mais segurança para 

os operadores, pesquisadores e para o próprio ECI. 
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Outro aspecto de originalidade é o controle do nível de descobrimento do 

ECI, que é realizado utilizando um sistema de ar comprimido e um medidor de 

pressão diferencial. Este sistema permite o controle das velocidades de 

descobrimento e de reenchimento ou remolhamento do ECI. O ECI utilizado em 

todos os experimentos é semelhante ao Elemento Combustível Padrão (ECP) do 

IEA-R1, em condições reais de distribuições de fluxo de calor axial e radial e de calor 

de decaimento. 

A principal motivação desse trabalho é gerar importantes resultados na 

área de análises de acidentes em reatores de pesquisa em caso de APR para fins 

de licenciamento desse tipo de instalação. 

 

1.3  - Organização da tese 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica de experimentos de 

acidentes de perda de refrigerante em elementos combustíveis de reatores 

nucleares de pesquisa.  

O capítulo 3 descreve a fundamentação teórica envolvida nos 

experimentos de perda de refrigerante da seção de testes STAR e do ECI. São 

fornecidas, também, as descrições: do reator de pesquisas IEA-R1, do ECI, da 

seção STAR e dos dez experimentos de perda de refrigerante.  

No capítulo 4, são apresentados e comparados os resultados dos 

experimentos de perda de refrigerante realizados na STAR. É fornecida, também, 

uma comparação teórica e experimental com o código RELAP5 com base nas 

informações fornecidas no ANEXO 2. 

O capítulo 5 apresenta as discussões, as conclusões dos resultados 

experimentais e teóricos obtidos nesse trabalho.  

No capítulo 6, são apresentadas as sugestões para trabalhos futuros. 

Finalmente, são fornecidas as referências bibliográficas utilizadas no 

trabalho.  

O APÊNDICE A apresenta as informações complementares da seção de 

testes STAR. 

No APÊNDICE B, são fornecidas as incertezas esperadas para as 

temperaturas dos termopares do ECI, para o nível de água na piscina do IEA-R1 e 

para o medidor do nível de água na STAR. 
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O APÊNDICE C mostra os registros das imagens do ECI e da STAR em 

um dos dias da realização de um experimento. 

No APÊNDICE D, são fornecidos os resultados das comparações entre os 

experimentos de mesmo nível de descobrimento. 

O APÊNDICE E apresenta os resultados dos termopares do fluido do ECI 

para os experimentos de perda de refrigerante realizados. 

No ANEXO 1, são exibidos os testes de calibração dos canais do SAD do 

IEA-R1 que foram usados pelos termopares do ECI. Estes testes foram realizados 

pela empresa CONTEMP (CONTEMP, 2016). 

O ANEXO 2, de autoria de SABUNDIJIAN (2017)1 fornece uma breve 

descrição do código RELAP5, a nodalização da STAR e do ECI, os resultados 

obtidos com esse programa computacional e a comparação com os resultados 

experimentais. 

  

                                                
1 Simulação teórica com o RELAP5, fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Na literatura, foram encontrados poucos trabalhos experimentais que 

relatam simulações de perda de refrigerante em reatores de pesquisa. 

Consequentemente, não há uma grande disponibilidade de resultados que possam 

ser comparados com cálculos realizados por meio de programas de análise termo-

hidráulica. 

A seguir, são apresentados alguns trabalhos que descrevem 

experimentos de perda de refrigerante primário em reatores de pesquisa. 

De 1951 a 1953, foram realizados vários experimentos de perda de 

refrigerante no reator Low Intensity Testing Reactor (LITR) do Oak Ridge National 

Laboratory. O objetivo dos testes foi determinar o aumento de temperatura dos seus 

elementos combustíveis devido ao calor de decaimento dos produtos de fissão, 

enquanto a água de refrigeração era drenada rapidamente do próprio reator (COX; 

WEBSTER, 1964). Os testes incluíram três níveis de potência de operação: 1,0 e 

1,25 MW, sem resfriamento auxiliar, e 2,3 MW, com a atuação do sistema de 

resfriamento auxiliar. Nesse trabalho não há informação sobre a realização de 

experimentos com descobrimentos parciais. 

Com base nos resultados experimentais, concluiu-se que o LITR 

necessitava da operação de um sistema de resfriamento auxiliar com aspersores 

para garantir a segurança dos combustíveis nas condições de perdas rápidas do 

refrigerante do reator após operações em níveis de potência próximos de 3 MW. 

Esse sistema de resfriamento passivo conseguiu evitar a fusão do combustível de 

forma satisfatória. 

Embora não fosse o objetivo principal do trabalho de COX e WEBSTER 

(1964), foi realizado um registro dos níveis de radiação em vários pontos próximos 

ao reator durante o último teste a 2,3 MW de potência. Foi observada a presença de 

um cone de alta intensidade de radiação sobre o núcleo do reator (WEBSTER, 

1967). Mesmo com a perda da blindagem da água devido ao esvaziamento da 

piscina, não foi mencionada a colocação de nenhuma blindagem adicional. 

Uma série de testes de perda de refrigerante foi realizada em 1959 no 

Oak Ridge Reactor (ORR), com a finalidade de avaliar a temperatura máxima 

atingida em seus elementos combustíveis que foram retirados do núcleo e ficaram 
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suspensos no ar (WETT, 1960). Os testes foram realizados em uma célula quente 

do reator, com monitoração do controle do ar interno e da radiação externa a ela. 

Muito provavelmente, os elementos combustíveis foram retirados da piscina para 

serem colocados na célula quente, gerando dificuldades adicionais na blindagem 

durante os transportes. 

A partir desses resultados e com os dados obtidos dos testes realizados 

no reator LITR, foi desenvolvida uma correlação para o cálculo da temperatura 

máxima do combustível no núcleo quando exposto ao ar e sem nenhuma obstrução 

à circulação natural. Essa correlação foi utilizada no programa TEMPLOCA 

(MAPRELIAN, 1998), desenvolvido no IPEN-CNEN/SP para a análise de APR em 

elementos combustíveis do tipo Materials Testing Reactor (MTR). Esse programa foi 

utilizado na análise de acidentes do reator IEA-R1 (INSTITUTO DE PESQUISAS 

ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005).  

No trabalho sobre o reator de Oak Ridge foi mencionado um estudo 

realizado pela Mine Safety Appliance Company (MSA) - Research Corporation em 

elementos de aço inox aquecidos por indução, semelhantes aos do ORR, no qual se 

verificou que as temperaturas subiam de forma descontrolada quando os elementos 

estavam imersos parcialmente em água em níveis de descobrimento menores do 

que 30% do comprimento aquecido total (WETT, 1960). Não foram fornecidas 

informações sobre o perfil axial de potência utilizado neste experimento. Em um 

elemento combustível real, o perfil axial é próximo de uma curva cossenoidal. 

Foi feita, ainda, uma verificação dos efeitos da imersão parcial em dois 

elementos combustíveis do ORR para vários níveis de imersão, cujos resultados 

foram comparados com os elementos expostos ao ar (WETT, 1960). Nessas 

condições analisadas, não foram observadas temperaturas elevadas, tanto no caso 

dos elementos combustíveis imersos como nos elementos expostos ao ar. Nesses 

dois testes de submersão ou descobrimento parcial, aparentemente, não foi utilizada 

a célula quente dos experimentos de descobrimento total ou alguma seção de 

testes.  

Outro teste de perda de refrigerante foi realizado no reator Livermore Pool 

Type Reactor (LPTR) de 2 MW (WEBSTER, 1967). Esse teste foi executado no 

próprio reator e teve como objetivo principal a medição dos níveis de radioatividade 

em regiões próximas ao vaso do reator, quando da perda da água da piscina. Nesse 

caso, a água da piscina foi drenada até atingir o nível do topo do núcleo e não foram 
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efetuados nem o descobrimento parcial e nem o total do núcleo. Nesse teste, foi 

verificada a ocorrência de um cone de alta intensidade de radioatividade sobre o 

núcleo do reator. 

O Laboratório de Los Alamos realizou uma série de testes de imersão 

parcial em um elemento dummy, que simula um elemento combustível real 

(WENZEL; ARNOLD, 1970). O elemento dummy foi disposto dentro de um tubo de 

vidro e, externamente ao tubo, foi colocada uma resistência elétrica em formato de 

espiral para o aquecimento por indução. A espiral tentou simular um perfil axial de 

potência semelhante ao de elementos combustíveis reais. No entanto, o processo de 

transferência de calor foi diferente do que ocorre em um elemento real, pois nele, a 

espiral aqueceu o elemento dummy, que aqueceu a água (ou o ar) que estavam no 

interior do tubo de vidro. Em elementos combustíveis reais, o calor é gerado dentro 

das placas e, então, transferido radialmente para a água ou o ar. O elemento dummy 

foi instrumentado com sete termopares. Observou-se que, para imersões maiores ou 

iguais a aproximadamente 20,3% do comprimento ativo das placas combustíveis, 

ocorreu um mecanismo de transferência de calor muito mais eficiente, quando 

comparado com outros níveis de imersão. Não foi feita nenhuma comparação com o 

elemento totalmente descoberto. Nesse trabalho foi utilizada uma seção de testes 

com possibilidade de variação no nível de descobrimento. 

WARINNER et al. (1984) apresentaram uma comparação de duas séries 

de testes experimentais de perda de refrigerante em elementos combustíveis no 

Aerospace Systems Test Reactor (ASTR), com os resultados calculados pelo 

programa 3D-AIRLOCA, desenvolvido pelo Argonne National Laboratory para 

simular a perda de refrigerante em reatores de pesquisa. Os testes experimentais 

foram realizados em 1964 para uma faixa de potência entre 0,39 a 8,87 MW com 

tempos de irradiação de 300, 1540, 1800 e 10000 segundos. Todos os testes foram 

efetuados com o descobrimento total dos elementos combustíveis sem obstrução à 

circulação do ar. Não foram realizados experimentos com descobrimentos parciais. 

Esses testes representam uma boa fonte de dados para análise de APR em reatores 

de pesquisa.  

O ASTR era um reator especial, desenvolvido dentro de um projeto do 

governo dos EUA, de aeronaves alimentadas por energia nuclear para fins militares 

entre os anos de 1946 e 1961. O ASTR utilizava elementos combustíveis do tipo 
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MTR dentro de um vaso de pressão de aço, que poderia operar com água ou ar 

(LAWRENCE; PANCOAST, 1966).  

O Swiss Federal Reactor Research Institute (SFRRI) desenvolveu uma 

seção de testes para o estudo de experimentos de perda parcial de refrigerante no 

reator Saphir, de 10 MW (DREIER; WINKLER, 1985). A seção de testes era 

constituída de quatro placas de alumínio com a mesma geometria das placas dos 

elementos combustíveis do tipo MTR, aquecidas eletricamente e inseridas em um 

tanque de água. O perfil axial utilizado foi uniforme, diferentemente de um elemento 

real. O objetivo era simular o acidente de ruptura dos tubos colimadores (beam-

holes) do Saphir. Foram simulados três níveis de descobrimento parcial do núcleo: 

35%, 58,3% e 91,7%, que correspondem ao nível do comprimento aquecido imerso 

em água. Para cada nível de água, a potência das placas foi variada e as 

temperaturas e o vapor gerado foram medidos em condições estacionárias. Para o 

menor descobrimento (35%), foram verificadas condições muito favoráveis de 

remoção de calor. No entanto, observou-se que o nível maior de descobrimento 

(91,7%) era baixo o suficiente para bloquear apenas a circulação do ar nas placas, 

com condições de remoção de calor bem mais desfavoráveis que nos outros casos.  

No reator turco TR-2 de 5 MW, foram realizados três experimentos de perda de 

refrigerante para diferentes tempos de resfriamento, utilizando um elemento 

combustível instrumentado com cinco termopares distribuídos ao longo do elemento 

(SEDVIK; YAVUZ, 1998; YILMAZER; YAVUZ, 2004). Nesses experimentos, o 

elemento instrumentado foi irradiado por quatro dias, retirado do núcleo e colocado 

em um contêiner blindado com chumbo dentro da piscina. Nos três experimentos, os 

tempos de permanência do elemento combustível instrumentado dentro do contêiner 

e da piscina foram de 20h19min, 9h37min e 3h55min. Em seguida, o contêiner com 

o elemento instrumentado foi retirado da piscina e suspenso no ar, atrás de uma 

parede de isolamento de concreto pesado. O contêiner possuía ainda um isolamento 

térmico para o elemento combustível, com espuma de poliuretano colocada entre a 

estrutura interna de alumínio e o chumbo. O estudo não verificou o descobrimento 

parcial do elemento. 

A Ben Gurion University e a Nuclear Regulatory Commission de Israel 

desenvolveram uma seção experimental de testes para simular a imersão parcial de 

placas aquecidas (AHARON; HOCHBAUM, 2006; AHARON et al., 2008). Essa 

seção foi composta por duas placas de aço inoxidável, aquecidas eletricamente, e 
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um tanque de água para simular o descobrimento parcial de elementos combustíveis 

do tipo MTR. Não foram fornecidas informações quanto ao tipo de perfil axial de 

potência simulado. Foram simulados vários níveis de imersão e de potência nas 

placas. Observou-se que ocorreu o efeito da ebulição da parte submersa do 

elemento aquecido durante o resfriamento das placas. 

O Research Reactor Institute da Universidade de Quioto, no Japão, 

realizou um experimento simulando a perda de refrigerante no Kyoto University 

Research Reactor (KUR), que é um reator de 5 MW (ITO; SAITO, 2016). O 

experimento foi realizado com uma seção de testes que utilizou uma placa com um 

aquecedor elétrico de fita para simular um elemento combustível real. O perfil da 

distribuição axial de potência usado neste trabalho foi uniforme. Os experimentos 

foram apenas na condição de descobrimento total. Foram medidas as temperaturas 

de entrada e de saída do ar para os estudos de coeficiente de transferência de calor 

por convecção natural e de temperatura no centro da placa. Segundo a revisão 

bibliográfica realizada, esse foi um dos últimos trabalhos experimentais de perda de 

refrigerante em que foi utilizado um elemento com aquecimento elétrico para simular 

o elemento combustível real. 

Com base na revisão bibliográfica, constata-se que os experimentos 

propostos nesse trabalho com a seção de testes STAR e o ECI apresentam as 

seguintes características de originalidade: 

✓ nenhum experimento, até o momento, utilizou o conceito de uma 

seção de testes dentro da piscina, como a STAR; 

✓ a STAR permite o esvaziamento e o reenchimento com velocidades 

controladas e para vários níveis de descobrimentos; 

✓ um elemento combustível padrão instrumentado (ECI) do IEA-R1 é 

utilizado com um perfil de distribuição de potência característico de 

elementos combustíveis, reproduzindo a situação real de resfriamento 

dos elementos combustíveis do reator IEA-R1 em caso de acidentes 

de perda de refrigerante; 

✓ nos experimentos com a STAR, o ECI não necessita ser retirado da 

piscina, portanto, não é necessário o uso de blindagens adicionais; 
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✓ a própria água da piscina funciona como uma excelente blindagem, 

garantindo assim que nenhum aumento significativo dos níveis de 

radiação seja detectado; 

✓ o ar proveniente da STAR, quando do reenchimento da seção de 

testes com água, é direcionado para a tubulação do Sistema de 

Ventilação e Ar Condicionado (SVAC) do reator no saguão da piscina, 

onde existem medidores de radiação para detectar possíveis gases 

provenientes de algum dano ao ECI.  

 

Portanto, as razões expostas acima comprovam a originalidade desse 

trabalho de doutorado. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo estão descritos a fundamentação teórica dos fenômenos 

envolvidos, o aparato experimental e os experimentos realizados neste trabalho.  

 

3.1 - Fundamentação teórica 

Os processos envolvidos nesse trabalho são: a perda de refrigerante 

primário, o calor de decaimento e os mecanismos de transferência de calor. 

 

3.1.1  - Acidente de perda de refrigerante 

O acidente de perda de refrigerante em um reator nuclear pode levar ao 

descobrimento total ou parcial dos elementos combustíveis que constituem o núcleo 

do reator. Nesses casos, o reator é imediatamente desligado, mas ainda há a 

produção de calor residual ou calor de decaimento devido aos produtos de fissão 

originados das fissões nucleares.  

Para retirar o calor residual, a maioria dos reatores nucleares possuem 

sistemas de resfriamento de emergência para garantir a integridade do núcleo. 

Alguns desses sistemas podem ser ativos, utilizando bombas, ou totalmente 

passivos, os quais têm sido utilizados nas novas gerações de reatores nucleares de 

potência. Os sistemas passivos geralmente são compostos por grandes tanques de 

água, água que entra no núcleo do reator e o resfria por circulação natural 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2009).  

Em reatores de pesquisa, o estudo da fenomenologia da circulação 

natural é muito importante e é o objeto desse estudo. 

Na sequência será apresentada a fundamentação teórica do calor de 

decaimento. 

 

3.1.2  - Calor de decaimento 

Como mencionado anteriormente, mesmo com desligamento de um reator 

nuclear, como o IEA-R1, ainda há a geração de potência térmica devido aos 

produtos de fissão que são gerados da fissão nuclear e ficam acumulados dentro do 

revestimento das placas dos elementos combustíveis dos reatores. Essa potência ou 
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calor de decaimento é gerada imediatamente após o desligamento do reator e 

possuindo uma redução exponencial com o tempo.  

O cálculo do calor de decaimento depende principalmente da potência de 

operação e do tempo em que o reator operou a essa potência (EL-WAKIL, 1971). 

Para a fissão do U235, o calor de decaimento térmico em um elemento 

combustível é proporcional às emissões de radiação gama e beta, como indicado 

nas equações (3.1) e (3.2) (POND; MATOS, 1996): 

𝛽(𝑡𝑑𝑑) = 1,50 ∙ 10−6 ∙ 𝑡𝑑𝑑
−2                                        (3.1) 

𝛾(𝑡𝑑𝑑) = 1,67 ∙ 10−6 ∙ 𝑡𝑑𝑑
−2                                        (3.2) 

Onde: 

β – emissão de radiação beta (MeV/s-f); 

γ – emissão de radiação gama (MeV/s-f); 

tdd - tempo de decaimento (dias). 

Considerando um elemento combustível que foi irradiado por um tempo 

de operação do reator ti, tem-se a seguinte expressão atribuída a Way e Wigner, 

equação (3.3) (POND; MATOS, 1996; ETHERINGTON, 1958). 

                           𝐻 = 6,22 ∙ 10−2  ∙   𝑃𝑜𝑡(𝑡𝑑
−0,2 − (𝑡𝑖 + 𝑡𝑑)−0,2)                           (3.3) 

Onde:  

H - calor de decaimento do reator (W);  

Pot - potência de operação do reator (W);  

ti - tempo de irradiação (ou de operação) (s);  

td - tempo de decaimento (s). 

 

Os resultados obtidos da equação (3.3) geralmente são conservativos 

(POND; MATOS, 1996). A equação (3.3) foi utilizada neste estudo para os cálculos 

do calor de decaimento do ECI para cada um dos experimentos de perda de 

refrigerante simulados nesse trabalho. A partir dessa equação foi construída uma 

planilha EXCEL® considerando o histórico de operação do reator IEA-R1 com os  
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respectivos tempos de início e fim e para várias semanas de operação (BELCHIOR, 

2016)2.  

O calor de decaimento em um elemento combustível (EC), como o ECI, é 

calculado dividindo o calor de decaimento gerado no reator (H) pelo número total de 

elementos combustíveis e de controle do IEA-R1 (nEC), e multiplicando pelo fator de 

potência radial médio do ECI (fr), conforme equação (3.4): 

  𝐻𝐸𝐶𝐼 =
𝐻

𝑛𝐸𝐶
 . 𝑓𝑟                                 (3.4) 

Onde:  

HECI - calor de decaimento gerado no ECI (W);  

fr – fator de potência radial médio; 

nEC – número total de elementos combustíveis e de controle (que será 

mencionado a seguir). 

 

A seguir, são apresentados os principais mecanismos de transferência de 

calor envolvidos nos experimentos de perda de refrigerante. 

 

3.1.3  - Mecanismos de transferência de calor 

Durante a perda de refrigerante total ou parcial em reatores de pesquisa, 

como o IEA-R1, se não houver obstrução à circulação natural do ar nos canais 

internos do EC, parte do calor de decaimento gerado no seu interior será dissipado, 

principalmente, pela condução de calor radial nas placas e pela convecção natural 

nos canais de resfriamento. Outra parte do calor de decaimento do EC será 

dissipada por convecção natural nas suas faces externas e por radiação térmica 

nessas mesmas faces, quando não houver isolamento térmico na parte externa do 

ECI, que é o caso da seção STAR. 

Quando houver obstruções à entrada de ar nas placas do EC, o calor de 

decaimento será dissipado principalmente por convecção natural pelo ar ou pela 

água nas faces externas do EC, por meio da condução de calor axial e radial e pela 

radiação térmica, como no caso do ECI utilizado nesse trabalho. 

                                                
2 Comunicação pessoal, planilha de potência de decaimento versus histórico de operação fornecida 

por BELCHIOR Jr., A. em 2016. 
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A equação (3.5) apresenta as principais formas de dissipação do calor de 

decaimento esperadas para os experimentos de perda de refrigerante: 

𝐻𝐸𝐶𝐼 = 𝐻𝐸𝐶𝐼 𝑖𝑛
+ 𝐻𝐸𝐶𝐼 𝑒𝑥

+ 𝐻𝐸𝐶𝐼 
𝑅𝑇

+ 𝐻𝛾                                  (3.5) 

Onde: 

HECIin
 - calor de decaimento do ECI, dissipado por convecção natural nos 

canais internos do ECI (W);  

HECIex
- calor de decaimento do ECI dissipado por convecção natural nas 

faces externas do ECI (W); 

HECIRT
- calor de decaimento do ECI dissipado por radiação térmica (W); 

H - calor de decaimento do ECI dissipado por radiação gama (W) (~5% 

do calor total). 

 

No processo de reenchimento do EC, como no ECI, ocorre a convecção 

forçada que, em alguns experimentos simulados nesse trabalho, está aliada à 

ebulição sub-resfriada. A retirada de calor no reenchimento é dada pela equação 

(3.6): 

𝐻𝐸𝐶𝐼 = 𝐻𝐸𝐶𝐼 𝐶𝐹
+ 𝐻𝐸𝐶𝐼 𝐸𝑏𝑢𝑙𝑖çã𝑜

                                     (3.6) 

Onde: 

HECICF
 - calor de decaimento dissipado por convecção forçada (W); 

HECIEbulição
- calor de decaimento dissipado por ebulição (W). 

 

Na Figura 3.1, é apresentada uma ilustração dos perfis de temperatura 

esperados nas placas e nos canais de resfriamento de um EC, como no ECI, e do 

escoamento por circulação natural nestes canais, para os experimentos de perda de 

refrigerante sem obstruções do ar. Como ilustração, são indicadas as temperaturas 

de meia placa combustível, composta pelo combustível e pelo revestimento, e do 

canal de resfriamento a ela acoplado. Uma parcela importante do calor de 

decaimento gerada nas placas é dissipada internamente por meio da condução 

radial nas placas e da convecção natural nos canais. Observa-se que a geração do 

calor de decaimento e a condução radial na placa proporcionam a circulação ou 

convecção natural no EC. A grandeza v representa a velocidade de escoamento por 

circulação natural na direção y.   
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                      Figura 3.1– Perfis de Temperatura esperados nas placas e canais  do ECI 

 
                      Fontes: EL-WAKIL, M., M., 1971; ITO, D.;SAITO, Y, 2016; autor da tese. 

 

O calor de decaimento dissipado internamente nos canais de um EC, 

como no ECI, é dado pela equação (3.7) (EL-WAKIL, 1971): 

𝐻𝐸𝐶𝐼𝑖𝑛
= 2𝑛𝑝𝑐𝑞𝑖𝑛 = 2𝑛𝑝𝑐2𝑘𝑐𝑏𝐴𝑝

(𝑇𝑚−𝑇𝑠)
𝑒𝑐

2⁄
= 2𝑛𝑝𝑐2𝑘𝑟𝐴𝑝

(𝑇𝑠−𝑇𝑐)

𝑒𝑟
= 2𝑛𝑝𝑐ℎ𝑖𝑛𝐴(𝑇𝑐 − 𝑇𝑓) (3.7) 

Onde:  

qin – potência de decaimento gerada em meia placa (W);  

npc – número de placas combustíveis do ECI - 18  placas. 

kcb – condutividade térmica do combustível (W/m K);  

Ap – área da seção transversal da placa (m2);  

ec – espessura do cerne (m);  

kr – condutividade térmica do revestimento de alumínio (W/m K);  

er – espessura do revestimento (m);  

Tm – temperatura no centro do combustível (K); 

Ts – temperatura na fronteira entre o combustível e o revestimento (K);  

Tc – temperatura do revestimento (K);  

hin – coeficiente de transferência de calor por convecção natural interna 

dos canais (W/m2 K); 

Tf – temperatura do fluido (K);  

ecr – espessura do canal de resfriamento (m).  
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A condutividade térmica do combustível (U3Si2) é de aproximadamente 20 

W/m K e a do revestimento de alumínio é de aproximadamente 220 W/m K (MATOS; 

SNELGROVEL,1990).  

O coeficiente de transferência de calor hin por convecção natural interna 

do ar (sem a presença de ebulição) nas placas pode ser dado pelas equações (3.8) 

e (3.9) (BARTZIS et al, 1987):  

ℎ𝑖𝑛 = 0,59
𝑘𝑓

𝐷ℎ
(𝑃𝑟 𝐺𝑟)                      para Gr > 1010 (3.8) 

ℎ𝑖𝑛 = 0,10
𝑘𝑓

𝐷ℎ
(𝑃𝑟 𝐺𝑟)                      para Gr ≤ 1010 (3.9) 

Onde: 

𝑃𝑟 = 𝜇
𝑐𝑝

𝑘𝑓
 ;                                                   (3.10) 

𝐺𝑟 = 𝜌2𝑔𝛽𝑡(𝑇𝑐 − 𝑇𝑓)
𝐷ℎ

3

𝜇2  ;                                        (3.11) 

Onde: 

Pr – número de Prandt; 

Gr – número Grashof; 

kf  - condutividade térmica do fluido (ar) (W/m K);  

Dh – diâmetro hidráulico (m); 

µ – viscosidade dinâmica (N.s/m2);  

cp – calor específico do fluido (ar) (J/kg K); 

ρ – densidade do fluido (kg/m3);  

g – aceleração da gravidade (m/s2);  

βt – coeficiente de expansão térmica do fluido (ar) (1/ K). 

As equações (3.8), (3.9), (3.16) e (3.17) fazem parte do programa THEAP, 

desenvolvido na Grécia para o cálculo de acidentes de perda de refrigerante total e 

parcial em reatores de pesquisa. 

A convecção ou circulação natural é o regime de troca de calor em que o 

movimento do fluido é resultado das diferenças de densidade devidas ao 

aquecimento. As correntes de convecção natural são originadas pelas forças de 

empuxo que são impostas ao fluido (HOLMAN, 1983).  
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A Figura 3.2 apresenta uma ilustração da convecção natural esperada em 

um EC imerso em um tanque de água, como simulado nesse trabalho, nas placas 

internas e nas faces externas do EC, durante o experimento de perda total de 

refrigerante. São esperadas sempre quatro etapas no processo de convecção 

natural: aquecimento, expansão, resfriamento e compressão (BEJAN, 2013).  

 

                        Figura 3.2 - Convecção natural no EC (ECI) - Experimento de  
perda total de refrigerante 

 
                              Fonte: autor da tese. 

 

As equações de Navier-Stokes, (3.12), (3.13), (3.14) e (3.15), descrevem 

a fenomenologia apresentada na Figura 3.2 (BEJAN, 2013): 

 

 

Água
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𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0                                                 (3.12) 

𝜌 (𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2u                                   (3.13) 

𝜌 (𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑦
+ 𝜇∇2𝑣 − 𝜌𝑔                               (3.14) 

𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝛼∇2𝑇                                            (3.15) 

Onde:  

u – velocidade na direção x (m/s);  

v – velocidade na direção y (m/s);  

P – pressão (Pa);  

α – difusividade térmica (m2/s); 

T – temperatura (oC);  

O termo -ρg na equação de momento (3.14) refere-se à força peso por 

unidade de volume (HOLMAN, 1983). 

Para a convecção natural do ar nas faces externas do EC (ECI), o 

coeficiente de transferência de calor hex (sem a ocorrência de ebulição) pode ser 

dado pelas equações (3.16) e (3.17) (BARTZIS et al, 1987).:  

ℎ𝑒𝑥 = 0,51
𝑘𝑓

𝐿𝑎
(𝑃𝑟 𝐺𝑟)                 para Gr > 1010 (3.16) 

ℎ𝑒𝑥 = 0,12
𝑘𝑓

𝐿𝑎
(𝑃𝑟 𝐺𝑟)                 para Gr ≤ 1010 (3.17) 

Onde: 

La – comprimento ativo do ECI.  

 

Na Figura 3.3, é apresentado, como exemplo, o EC imerso em um tanque 

de água, com descobrimento parcial e obstrução da convecção natural nos canais 

internos do elemento. Para este caso, é esperada a condução axial e a convecção 

natural pela água e pelo ar.  

A parcela do calor de decaimento do EC (ECI) dissipado por radiação 

térmica nas faces externas do EC (sem a presença de ebulição) pode ser dada, pela 

equação (3.18) (HOLMAN, 1983): 



39 
 

𝐻𝐸𝐶𝐼 𝑅𝑎𝑑
=

𝜎𝐴𝑒𝐸𝐶𝐼(𝑇𝑝1
4−𝑇𝑝2

4)

1
𝜖𝐸𝐶𝐼⁄ +(

𝐴𝑒𝐸𝐶𝐼
𝐴𝑐𝑎𝑠

⁄ )(1
𝜖𝑐𝑎𝑠⁄ −1)

                             (3.18) 

Onde: 

σ – constante de Stefan-Boltsman – (5,67×10−8 W/m2K4); 

AeECI – área externa do ECI (mm2); 

Acas – área interna do casco da seção STAR (mm2); 

ϵECI – emissividade do ECI; 

ϵcas – emissividade do casco da STAR; 

Tp1 – temperatura da face externa do ECI (oC);  

Tp2 – temperatura da face interna do casco da seção STAR (oC). 

 

                        Figura 3.3 - Convecção natural no ECI - Experimento de perda 
parcial de refrigerante 

  
                             Fonte: autor da tese. 

Água
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No encerramento dos experimentos de descobrimento total e parcial, 

como na seção STAR (ECI), tem-se o reenchimento da seção, com a presença de  

convecção forçada da água. Quando a temperatura de saturação no revestimento do 

EC é atingida, ocorre também a ebulição sub-resfriada (HOLMAN, 1983). Assim, o 

calor de decaimento do EC retirado pela convecção forçada é dado pela equação 

(3.19) (HOLMAN, 1983; EL WAKIL,1971) e pela ebulição sub-resfriada, pela 

equação (3.20) (HOLMAN, 1983): 

𝐻𝐸𝐶𝐼𝐶𝑜𝑛𝑣 𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑑𝑎
= 𝐴𝑒𝐸𝐶𝐼 0,019

𝑘𝑓

𝐷ℎ
 (𝑅𝑒

0,8 𝑃𝑟
0,4)                        (3.19) 

𝐻𝐸𝐶𝐼𝐸𝑏𝑢𝑙𝑖çã𝑜
= 𝐴𝑒𝐸𝐶𝐼 (

𝑐𝑙∆𝑇𝑥

ℎ𝑙𝑣𝑃𝑟 𝑙𝑣
8𝐶𝑠𝑓

)
3,030303

𝜇𝑙ℎ𝑙𝑣
√𝑔(𝜌𝑙−𝜌𝑣)

√𝑔𝜏
                   (3.20) 

Onde: 

∆𝑇𝑥 = 𝑇𝐶 − 𝑇𝑠𝑎𝑡                                       (3.21) 

ΔTx – excesso de temperatura (oC) 

Tsat – temperatura de saturação da água na altura da seção STAR (oC) 

cl – calor específico do líquido saturado (J/kg oC); 

Prlv – número de Pr do líquido saturado 

Csf – constante determinada a partir de valores experimentais; 

µl – viscosidade dinâmica do líquido (N.s/m2);  

hlv – entalpia de vaporização (J/kg);  

ρl – densidade do líquido saturado (kg/m3);  

ρv – densidade do vapor saturado (kg/m3);  

 - tensão superficial da interface liquido-vapor (N/m). 

 

3.2  - Descrição dos experimentos 

O aparato experimental utilizado neste trabalho é descrito nessa seção, 

assim como os experimentos de perda de refrigerante (EPR) que foram realizados 

com o ECI (EC-208), introduzido na Seção de Testes de Perda de Refrigerante 

(STAR) nas instalações do reator IEA-R1.  

Por ser a base desse estudo, o reator de pesquisas IEA-R1 será descrito 

detalhadamente a seguir.  
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3.2.1  - Reator IEA-R1 

O reator nuclear de pesquisas IEA-R1 está localizado no IPEN, no 

campus da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, SP (INSTITUTO 

DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005).  

O reator é do tipo piscina, de 5 MW de potência térmica, projetado pela 

Babcok & Wilcox Company e, atualmente, opera à potência de 4,5 MW (INSTITUTO 

DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005). Até fevereiro de 2015, o 

reator operava semanalmente em turnos de 64h ininterrupta; atualmente, opera de 

segunda à quinta-feira em períodos diários de 8h. 

Em 16 de setembro de 2017, o IEA-R1 completou sessenta anos de 

operação, desde a sua primeira criticalidade (INSTITUTO DE PESQUISAS 

ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2017)3. A Figura 3.4 fornece uma vista do saguão 

da piscina e do núcleo do reator em operação. 

 

    Figura 3.4 – Vista do saguão da piscina e do núcleo do reator IEA-R1 

 
     Fonte: MARTINS, M. O., 2015; SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, 20124. 

 

As principais utilizações do reator IEA-R1 são: para a produção de 

radioisótopos para uso na medicina nuclear, aplicações na indústria e na agricultura, 

na análise por ativação e preparação de traçadores, em testes de materiais e de 

                                                
3 INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICA E NUCLEARES, página eletrônica, www.ipen.br, 
Centro do Reator de Pesquisas, 2017. 
4 SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, página eletrônica, http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/ 
reator_nuclear_iea-r1_opera_em_potencia_maxima.html, 2012. 

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/
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combustíveis nucleares, em experimentos na área de pesquisa e desenvolvimento, 

no treinamento e formação de operadores de reatores de pesquisa, entre outros 

(INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005, 20175). 

O IEA-R1 possui um circuito primário responsável pela remoção do calor 

gerado no núcleo do reator. Conta, também, com uma piscina de água 

desmineralizada de 272 m3 de volume e uma válvula de convecção que faz o 

acoplamento do núcleo com a tubulação do circuito primário (INSTITUTO DE 

PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005). 

O circuito secundário remove o calor do circuito primário e o dissipa para 

a atmosfera, por meio das torres de resfriamento (INSTITUTO DE PESQUISAS 

ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005).  

Após o desligamento seguro do reator, o calor de decaimento do núcleo é 

retirado por convecção natural da água da piscina do reator (INSTITUTO DE 

PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005). 

O IEA-R1 possui um Sistema de Resfriamento de Emergência (SRE), 

projetado para remover o calor residual do núcleo, em caso de um APR. Esse 

sistema é constituído de dois circuitos redundantes totalmente passivos. Cada 

circuito conta com um reservatório de água, que se encontra em um nível mais 

elevado do que a piscina, que injeta água por gravidade aos seis aspersores que 

estão localizados sobre o núcleo do reator (TORRES, 1997; MAPRELIAN, 1998; 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005). 

Nas condições atuais do IEA-R1, o APR com o descobrimento total do 

núcleo, que é caso mais crítico, consiste na ruptura da tubulação do dreno da 

piscina em um tempo de 176min36. O APR com perda parcial mais crítico seria o 

rompimento do tubo colimador (Beam Hole) BH-3, com a submersão parcial de 

32,5% do comprimento ativo dos elementos combustíveis em um tempo de 23min38. 

O núcleo do reator é composto por 20 elementos combustíveis padrão 

(ECP), quatro elementos combustíveis de controle (ECC), refletores de nêutrons, 

irradiadores e fonte de nêutrons (INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E 

NUCLEARES, 2005). A Figura 3.5 fornece uma representação esquemática do 

núcleo do IEA-R1, com sua placa matriz, elementos e estruturas de sustentação. A 

placa matriz é a estrutura onde são posicionados os elementos combustíveis. 

                                                
5 INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICA E NUCLEARES, página eletrônica, www.ipen.br, 
Centro do Reator de Pesquisas, 2017. 
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        Figura 3.5 - Representação esquemática do núcleo e estruturas do IEA-R1 

 
        Fonte: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005; autor da tese 

 

Os elementos combustíveis padrão e de controle são responsáveis pela 

reação nuclear em cadeia controlada e pela geração da potência do núcleo do 

reator. Os elementos de controle têm, também, a função de controlar a reação 

nuclear por meio de elementos absorvedores de nêutrons. 

Os refletores de nêutrons são colocados para refletir os nêutrons gerados 

na reação nuclear que tentam escapar do sistema, a fim de reaproveita-los para 

novas fissões. Os irradiadores são usados para irradiar os materiais que são 

utilizados na indústria ou na realização de experimentos. A fonte de nêutrons é 

utilizada para iniciar a reação em cadeia no núcleo, ou seja, dar a partida ao núcleo 

do reator.  

As principais características dos ECPs do IEA-R1 e o número total de 

elementos combustíveis do núcleo são apresentados na Tabela 3.1.  
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                Tabela 3.1 - Características dos elementos combustíveis do reator IEA-R1 

TIPO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR 

Composição química U3Si2 

MATERIAL COMBUSTÍVEL 

País de origem Brasil 

Forma do combustível 
Dispersão  

em Al 

Teor de urânio (gU/cm3) 3,0 

Fração em massa de Urânio (%) 59,61  0,02 

Enriquecimento (%) 19,75  0,22 

PLACA COMBUSTÍVEL 

Massa de urânio (g) 78,71  0,28 

Massa de 235U (g) 15,54  0,18 

Largura ativa (mm) 60,35 

Comprimento ativo6 (mm) 
20

0590   

Material do revestimento ASTM 1060 

Espessura do revestimento (mm) 0,38 

Espessura do cerne (mm) 0,76 

ELEMENTO COMBUSTÍVEL 

Número de placas combustíveis 18 

Massa total de urânio (g) 1416,78  5,04 

Massa total de 235U (g) 279,72  3,24 

Espessura do canal de resfriamento (mm) 2,89 

Largura canal resfriamento (mm) 66,90 

Diâmetro hidráulico do canal de resfriamento (mm) 5,54 

Material da placa suporte ASTM 6262 T6 

Material do bocal ASTM 6262 T6 

Folga média entre elementos (mm) 1 

Massa de um elemento (kg) 5,9 

NÚCLEO 

Número total de ECP e de ECC (nEC) 24 

                Fontes: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005; UMBEHAUN, 
P. E., 2016; autor da tese. 

Na Figura 3.6, é apresentado um desenho do ECP fabricado no IPEN, 

que é formado pelo bocal de alumínio, duas placas suporte laterais de alumínio, 

dezoito placas combustíveis de urânio revestidas com alumínio e pino de 

sustentação de alumínio para o seu transporte. O bocal permite que o elemento 

combustível seja posicionado na placa matriz do reator (INSTITUTO DE 

PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005). 

                                                
6 Foi admitido nos cálculos deste trabalho o comprimento ativo do ECI de 600 mm. 
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        Figura 3.6 - Elemento combustível padrão - fabricação IPEN/CNEN-SP 

 
          Fonte: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 2005, autor da tese. 

 

PLACA SUPORTE LATERAL

PLACA COMBUSTÍVEL

PINO DE SUSTENTAÇÃO

BOCAL

A A

CORTE   A -  A

B

VISTA B

C

VISTA  C

873  0,5+

714,4
+ 0,2

38 714,4 + 0,2

Comprim. ativo = 625

ÁGUA

158,6

79,76 + 0,1

76,1 0,4-

18 PLACAS

COMBUSTÍVEIS

OBS: COTAS EM MILÍMETROS

18 PLACAS

COMBUSTÍVEIS

Comprimento das placas = 625

OBS: COTAS EM MILÍMETROS

79,76   0,1
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A Tabela 3.2 apresenta as principais condições termo-hidráulicas limites 

para os ECPs do IEA-R1. Destaca-se que a condição limitante é da temperatura de 

empolamento do combustível, de 500ºC, condição esta que ocasionará o 

fechamento do canal de resfriamento impedindo, assim, a refrigeração efetiva do 

núcleo. A temperatura máxima do combustível nas condições operacionais deve ser 

menor do que 130oC, pois está relacionada ao aumento da taxa de corrosão no 

ECP, sendo considerada, assim, como a temperatura limite de segurança, para 

proteção do ECP.  

Tabela 3.2 - Principais condições termo-hidráulicas limitantes para o IEA-R1 em operação 

Condição Limite 

Temperatura de mistura do refrigerante < 100oC 

Temperatura média na superfície do revestimento – aumento da taxa 

de corrosão  

< 95oC 

Temperatura máxima na superfície do revestimento < Tonb 

Velocidade de escoamento no canal de refrigeração  < Vcrítica 

Fluxo de calor máximo  < q instabilidade escoamento 

Fluxo de calor máximo  < q fluxo crítico de calor 

Temperatura máxima no combustível (revestimento ou cerne) para 

eventos iniciadores postulados - Empolamento 

< 500oC 

Limite de temperatura máxima do combustível nas condições 

operacionais 

< 130oC 

Fontes: PERROTTA, J. A., 1997; INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, 
2005; autor da tese. 

Na Figura 3.7 é mostrada uma representação esquemática de dois ECPs 

posicionados um ao lado do outro. Nesta figura, podem ser vistas as placas 

combustíveis e os canais de resfriamento dos ECPs. Os canais de resfriamento são 

aqueles por onde escoa a água do circuito primário para a remoção do calor gerado 

nas placas combustíveis do ECP. O escoamento pelos canais pode ser 

descendente, quando da circulação forçada ou ascendente, quando da circulação 

natural. 

A Figura 3.8 ilustra algumas etapas de fabricação do ECP do IPEN. Nesta 

figura, é possível visualizar a montagem dos briquetes de urânio nas placas de 

alumínio, a sua soldagem, o aquecimento e a laminação. Também, pode ser vista, 

de forma separada, uma das 18 placas após a sua laminação e bem como as vistas 

do bocal, das placas e do conjunto do ECP.  
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   Figura 3.7 - Placas combustíveis e canais de resfriamento dos ECPs do IEA-R1 

 
   Fontes: Umbehaun, P. E., 2004; autor da tese. 

 

     Figura 3.8 - Ilustração da fabricação dos ECP do IPEN 

 
      SALIBA-SILVA, A. M. et al,  2011. 
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3.2.2  - Descrição do Elemento Combustível Instrumentado (ECI) 

O elemento combustível instrumentado foi desenvolvido por 

pesquisadores do IPEN para operar no reator IEA-R1 e os detalhes de seu projeto, e 

os resultados experimentais obtidos foram apresentados por UMBEHAUN (2016). O 

ECI recebeu a designação oficial de EC-208. 

O ECI é idêntico a um ECP de U3Si2 (3 gU/cm3). Nele foram instalados 

quinze termopares do tipo K, para a medição das temperaturas do fluido (TF) e do 

revestimento (TC). São quatro termopares em cada canal lateral, quatro no canal 

central e mais um termopar para medida da temperatura do fluido na entrada (TF1) e 

dois na saída (TF14 e TF15) do ECI. Atualmente, os termopares TF1 e TF15 estão 

fora de funcionamento, pois apresentaram problemas com seus sinais. 

Na Figura 3.9 é apresentado um desenho esquemático do ECI com as 

respectivas posições dos termopares, sendo o comprimento ativo do ECI de 600 

mm. 

 

 Figura 3.9 – Representação esquemática do ECI 

 
 Fontes: UMBEHAUN, P. E., 2016; autor da tese. 

 

 

A Tabela 3.3 apresenta as posições dos termopares do ECI. 

 

 

 

 

   Tabela 3.3 – Identificação e posição dos termopares do ECI 
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Posição a partir da Entrada 
do Canal (mm) 

Lado  

Direito 

Centro Lado 
Esquerdo 

Comprimento Relativo 
das Placas 

 Temperaturas do Revestimento (%) 

252,5 TC2 TC3 TC4 59,7 

432,5 TC5 TC6 TC7 30,8 

552,5 TC8 TC10 TC12 11,6 

 Temperaturas do Fluido  

552,5 TF9 TF11 TF13 11,6 

Saída do ECI TF14 TF15 - 

    Fontes: UMBEHAUN, P. E., 2016; autor da tese. 

 
Na posição mais elevada do ECI, encontram-se os termopares TC2 na 

sua lateral direita, TC3 no seu canal central e TC4 na sua lateral esquerda. Essa 

posição equivale a 59,7% do comprimento total das placas do ECI ou 62,2% do seu 

comprimento ativo. 

Os termopares TC5 (lateral direita), TC6 (canal central) e TC7 (lateral 

esquerda) estão na posição equivalente a 30,8% do comprimento total e 32,1% do 

ativo. 

Finalmente, os termopares TC8 e TF9 (lateral direita), TC10 e TF11 (canal 

central) e TC12 e TF13 (lateral esquerda) estão na posição 11,6% do comprimento 

total e 12,1% do comprimento ativo. 

Os termopares são do tipo K, encamisados com aço inoxidável, não 

aterrados, e possuem as seguintes dimensões 0,5 mm de diâmetro e 10 m de 

comprimento. Os termopares foram montados por interferência em pastilhas de 

alumínio 6061 de 10 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, conforme Figura 3.10. 

 
                             Figura 3.10 – Detalhe da pastilha com os termopares do ECI 

 
                           Fonte: UMBEHAUN, P. E., 2016. 
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Na Figura 3.11 é apresentado um detalhe esquemático da montagem dos 

termopares nas placas do ECI, de onde observamos que eles medem a média entre 

as temperaturas de duas placas combustíveis, por estarem em contato com as duas. 

 
                            Figura 3.11 – Detalhe esquemático da montagem dos termopares do ECI 

 
                             Fontes: UMBEHAUN, P. E., 2016; autor da tese. 

 

Nas Figuras 3.12 a 3.14, são apresentadas as fotos do ECI antes de ser 

irradiado. Na Figura 3.12 podem ser vistos os detalhes das folgas próximas ao bocal. 

Essas folgas permitem a passagem de ar pelas placas, quando do seu 

descobrimento e obstrução parcial. 

 
             Figura 3.12 – ECI antes de ser irradiado e detalhe das folgas do bocal 

 
               Fontes: UMBEHAUN, P. E., 2016; autor da tese. 
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Na Figura 3.13, é apresentado um detalhe do tubo flexível do cabo dos 

termopares. 

        Figura 3.13 – Detalhe do tubo flexível dos termopares do ECI 

 
          Fonte: UMBEHAUN, P. E., 2016. 

Na Figura 3.14, podem ser vistos os detalhes do bocal superior do ECI, 

das placas combustíveis, dos canais de refrigeração e dos cabos dos termopares. 

Nas placas combustíveis é gerado o calor do ECI na condição de operação ou de 

decaimento. Os canais de refrigeração são os caminhos por onde passa a água ou o 

ar para a remoção do calor das placas. 

                        Figura 3.14 – Detalhes do bocal superior do ECI  

 
                        Fontes: UMBEHAUN, P. E., 2016; autor da tese. 

 

 



52 
 

 52 

3.2.3  - Seção de testes de perda de refrigerante (STAR) 

Para a realização dos experimentos de perda de refrigerante total e 

parcial do ECI, a seção de testes STAR foi projetada, construída, montada e 

comissionada (MAPRELIAN et al., 2013). A STAR é constituída por uma base, onde 

estão instalados o ECI, o casco cilíndrico de aço inox, o Sistema de Ar Comprimido 

(SAC) e a instrumentação. Os experimentos propostos utilizando a STAR foram 

feitos totalmente dentro da piscina do reator IEA-R1, sendo que nenhum incidente, 

acidente ou anormalidade tenham sido registrados. O controle eficaz do 

esvaziamento e do reenchimento da seção com a própria água da piscina permitiu a 

realização dos experimentos em vários níveis de descobrimento do ECI. 

Cada uma das partes que constituem a STAR será descrita a seguir; no 

entanto, informações complementares da seção poderão ser vistas no APÊNDICE A. 

A) Base da STAR 

A base da STAR é constituída por dois paletes de alumínio, dois suportes 

de alumínio, chapas de alumínio e de aço inoxidável, parafusos, porcas e arruelas 

de aço inoxidável, quatro olhais de içamento, contrapeso de chumbo e aço envolto 

em caixa de alumínio, dois vergalhões quadrados de alumínio, o bocal de alumínio e 

cordas de nylon, conforme Figura 3.15. As cordas de nylon são presas nos olhais 

para o içamento e movimentação da base. 

Dois fusos roscados de aço inox M20 são presos na base para fazer o 

acoplamento e o fechamento com o casco cilíndrico por meio das porcas especiais 

de fechamento M20.  

O contrapeso de chumbo e os vergalhões de alumínio são utilizados para 

compensar a força de empuxo na seção, quando de seu esvaziamento. O bloco de 

chumbo e aço carbono foi utilizado primeiramente por COELHO (1993). Ele recebeu 

uma dupla proteção para o contato com a água, pintura e uma caixa envoltória de 

alumínio.  
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                 Figura 3.15 - Base da STAR 

 
                    Fontes: PRADO, A. C., 20137; autor da tese. 

 

O bocal de alumínio para o posicionamento do ECI é fixado na base pelos 

suportes de alumínio, parafusos e chapas. As faces dos suportes do bocal contam 

com isolamento térmico de Celeron®.  

A base da STAR tem aproximadamente 527 kg. 

Na Figura 3.16, é apresenta a base com um elemento dummy (com 

placas que não têm combustível nuclear) posicionado no bocal de alumínio, a fim de 

ilustrar a colocação do ECI na STAR. Durante os experimentos simulados neste 

trabalho, o ECI foi retirado do núcleo e posicionado no bocal de alumínio. 

Uma calha de alumínio na parte superior da base permite a acomodação 

do cabo dos termopares do ECI na base.  

 

 

 

 

                                                
7 Comunicação Pessoal, fotos da seção de testes STAR fornecidas por PRADO, A. C. em novembro 

de 2013. 
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                              Figura 3.16 - Base da STAR com elemento dummy 

 
                           Fontes: PRADO, A. C., 20138; autor da tese. 

 

Mais informações com relação à base da STAR, incluindo o cálculo do 

esforço nos olhais da base, são fornecidas no APÊNDICE A1. 

 

B) Casco cilíndrico da STAR 

O casco da STAR é cilíndrico, de aço inoxidável e do tipo sino, conforme 

Figura 3.17. O diâmetro e a altura da parte interna do casco são de 600 mm e  

1598 mm, respectivamente, com um volume interno de aproximadamente 0,45 m3.  

                                                
8 Comunicação Pessoal, fotos da seção de testes STAR fornecidas por PRADO, A. C. em novembro 

de 2013. 
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A espessura da chapa de aço do casco é de 2 mm. O casco tem 

aproximadamente 70 kg. Mais detalhes do casco podem ser vistos no APÊNDICE 

A2. 

    Figura 3.17 - Detalhe do casco, sua montagem sobre a base, detalhes do rasgo e da porca 

 
     Fontes: PRADO, A. C., 20139; autor da tese. 

 

O acoplamento do casco com os fusos (M20) da base é feito por meio dos 

rasgos de fechamento da sua parte inferior e pelo seu fechamento pelas porcas 

especiais de fechamento M20. As porcas especiais de fechamento são rosqueadas 

no fuso M20 por meio de uma ferramenta especial operada de fora da piscina do 

reator. Na parte inferior, o casco possui também o rasgo para a passagem dos 

cabos dos termopares do ECI.  

A fim de permitir a dissipação de calor do metal para a água, não foi feito 

um isolamento térmico entre o casco e a piscina.  

O casco tem uma travessa na sua tampa superior, que permite seu 

transporte e acoplamento com a base, por meio de cordas de nylon®. Possui 

também conexões para os tubos de ar comprimido por onde são feitos o 

esvaziamento e o reenchimento da seção.  

                                                
9 Comunicação Pessoal, fotos da seção de testes STAR fornecidas por PRADO, A. C. em novembro 

de 2013. 
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Para os experimentos de perda de refrigerante, inicialmente o ECI foi 

coloca2do na base e, em seguida, o casco foi acoplado e fixado na base. 

No APÊNDICE A3, são fornecidos os cálculos da força de empuxo na 

seção STAR quando do seu esvaziamento. 

 

C) Sistema de Ar Comprimido (SAC) e instrumentação 

O Sistema de Ar Comprimido (SAC) é responsável pelo esvaziamento e 

reenchimento de água do experimento STAR. Na Figura 3.18, é apresentado um 

fluxograma simplificado do SAC.  

     Figura 3.18 - Fluxograma do Sistema de Ar Comprimido da STAR 

 
                 Fonte: autor da tese. 
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O SAC recebe o ar do sistema de ar comprimido do reator. A saída do ar 

da seção de testes é enviada diretamente ao duto do Sistema de Ventilação e Ar 

Condicionado (SVAC) do reator. O SVAC possui detectores de radiação para acusar 

possíveis gases radioativos. Durante todos os experimentos realizados na STAR, 

não foi registrada qualquer anormalidade nos níveis de radiação nos dutos do 

SVAC. 

O SAC é composto de válvulas, mangueiras, conexões e expansores. 

Para o encerramento seguro dos experimentos é necessário o fechamento da 

entrada do ar comprimido e a abertura da saída do ar.  

Para o fechamento do ar comprimido do SAC, existem duas válvulas 

redundantes, a VA-1 (válvula de inox de 1/2” do tipo gaveta) com a VA-2 (válvula de 

latão de 1/4” do tipo agulha) ou a VA-1 com a VA-3 (válvula de latão de 1/4” do tipo 

agulha), além da válvula do próprio Sistema de Ar Comprimido do Reator, sendo 

necessário apenas o fechamento de uma delas. 

Para a retirada do ar comprimido da seção, o sistema possui três válvulas 

redundantes em paralelo, a VA-5 (válvula de latão de 1/4” do tipo agulha), a VA-6 

(válvula de inox de 1” do tipo gaveta) e a VA-4 (válvula de latão de 1/4” do tipo 

agulha), sendo necessária apenas a abertura de uma delas. 

Todos os experimentos foram realizados com o esvaziamento e o 

reenchimento da STAR, sem o registro de qualquer falha nas válvulas ou em outro 

componente do SAC. 

Os expansores de PVC têm a função de diminuir a velocidade do ar e 

impedir o retorno de água pela linha. 

Além dos quinze termopares do ECI, a STAR conta com mais quatro 

termopares adicionais do tipo K para medição da temperatura do ar ou da água:  o 

TF1n, o TF16, o TF17 e o TF18. Esses termopares apresentaram problemas nas 

conexões e no funcionamento; portanto, não serão apresentados nesse trabalho.  

A medida do nível de água na seção é feita por meio de um medidor de 

nível do tipo pressão diferencial Validyne, modelo DP15, a partir da superfície da 

piscina. Um medidor desse modelo é ilustrado na Figura 3.19. 
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                      Figura 3.19 - Medidor Validyne modelo DP15 

 
                                Fonte: VALIDYNE, 2017. 

 

Existe, ainda, um manômetro no SAC para a indicação visual da pressão.  

Os sinais de temperatura e nível são enviados para o Sistema de 

Aquisição de Dados (SAD) do IEA-R1, que foi modificado para receber e registrar 

esses valores em uma tela específica, especialmente desenvolvida para a realização 

dos experimentos propostos nesse trabalho. Na Figura 3.20, é apresentada a tela do 

SAD com o painel preparado para os experimentos com a STAR. A Figura 3.21 é 

uma foto da sala de controle do IEA-R1, que mostra o rack e as telas do SAD, onde 

foram registrados os dados experimentais obtidos nesse trabalho. 

Na tela do SAD são fornecidas as temperaturas dos termopares 

distribuídos ao longo do ECI, as quatro temperaturas adicionas da STAR (que foram 

desconsideradas neste trabalho), o nível da piscina e o nível da seção STAR. O 

nível da seção STAR é o resultado da diferença entre o nível da piscina e o nível 

medido pelo medidor Validyne. O nível da piscina é um parâmetro já medido e 

registrado pelo SAD. 
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       Figura 3.20 - Tela do SAD do IEA-R1 com painel da seção STAR 

 
         Fonte: autor da tese. 

                   Figura 3.21 - Sala de controle do IEA-R1 com o SAD 

 
                   Fonte: autor da tese. 

Painel da STAR



60 
 

 60 

As incertezas esperadas nas medidas das temperaturas do ECI e nos 

níveis da piscina e o medidor Validyne estão descritos no APÊNDICE B. No ANEXO 

1 são fornecidos os testes de calibração dos instrumentos e dos canais do SAD que 

foram utilizados pelos termopares do ECI e do nível da piscina do IEA-R1. Os testes 

de calibração foram feitos pela empresa CONTEMP em outubro de 2016 

(CONTEMP, 2016).  

 

D) Montagem e comissionamento 

A STAR foi colocada dentro da piscina do IEA-R1 sobre a plataforma de 

concreto revestida de aço inox que fica sobre a coluna térmica, conforme Figura 

3.22. Entre o topo da STAR e a superfície da piscina existe uma coluna de água de 

aproximadamente 3725 mm. Essa altura se mostrou suficiente para manter a 

blindagem da seção durante todos os experimentos realizados.  

            Figura 3.22 - Localização aproximada STAR na piscina do reator IEA-R1 

 
              Fontes: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICA E NUCLEARES, 2005; autor da tese.  
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Na Figura 3.23, são mostrados os valores aproximados das cotas da 

piscina do IEA-R1 e da STAR.  

              Figura 3.23 - Cotas da STAR na piscina do reator IEA-R1 

 
                Fontes: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICA E NUCLEARES, 2005; autor da tese.  

 

Na Figura 3.24, é ilustrada a sequência da montagem da base da STAR no 

reator IEA-R1. Na Figura 3.25, a sequência da montagem do casco da STAR 

durante o seu teste de comissionamento pode ser vista. Esse teste foi realizado com 

o próprio ECI antes de ser novamente irradiado no núcleo. O ECI foi encaixado no 

bocal da base e, em seguida, o casco foi fixado na base, dentro da piscina do reator 

IEA-R1. O teste consistiu de dois níveis de descobrimento do ECI, um para o 

esvaziamento total e outro, parcial. 
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 Figura 3.24 - Instalação da base da seção STAR na piscina do reator IEA-R1 

 
 Fonte: autor da tese. 

 

 Figura 3.25 - Teste de Comissionamento da STAR na piscina do reator IEA-R1 

 
 Fontes: BELCHIOR Jr., A., 201610; autor da tese. 

 

 

3.2.4  - Configuração e operação dos experimentos 

Nessa seção, são apresentados: a distribuição de potência do núcleo do 

reator IEA-R1, os tempos de operação do reator e de decaimento utilizados para a 

realização dos experimentos de perda de refrigerante. 

O ECI foi reintroduzido no núcleo quando da sua mudança de 

configuração, ocorrida de 2 a 6 de maio de 2016, para a realização dos 

                                                
10 Comunicação pessoal, fotos da seção de testes STAR fornecidas por BELCHIOR Jr., A. em 

fevereiro de 2016. 
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experimentos com a STAR. Essa configuração do núcleo do IEA-R1 é a de número 

257, conforme Figura 3.26. O ECI-208i aparece destacado na Figura 3.26 na cor 

rosa, na linha 7 e coluna 7 (RODRIGUES, 2016).  

 

                      Figura 3.26 – Configuração do núcleo do Reator IEA-R1 com o ECI  

 
                           Fonte: RODRIGUES, V. G., 2016. 

 

As distribuições de potência axial e radial do ECI foram obtidas segundo 

RODRIGUES 11, por meio da simulação com o código CITATION (FLOWLER, 1971) 

e são encontrados nas Tabelas 3.4 e 3.5, respectivamente. A distribuição de 

potência axial do ECI foi obtida pela multiplicação da distribuição média do núcleo 

pelo fator radial médio do ECI. A Tabela 3.4 também fornece as variações 

percentuais dos fatores axiais entre as posições dos termopares TC3 e TC6; TC3 e 

                                                
11 Comunicação pessoal, cálculos no Código CITATION fornecidos por RODRIGUES, V. G. em 2017. 
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TC10. Na Tabela 3.5 são fornecidas, também, as variações percentuais entre as 

placas laterais e as dezesseis placas centrais. Na Figura 3.27 são apresentadas as 

distribuições axiais médias da potência normalizada no ECI, do canal central e dos 

canais laterais à direita e á esquerda do ECI. 

 

                      Tabela 3.4 – Distribuição de potência axial normalizada no ECI 

 
 Fontes: RODRIGUES, V. G., 201712; autor da tese. 

 

                                                
12 Comunicação pessoal, cálculos no Código CITATION fornecidos por RODRIGUES, V. G. em 2017. 

 

Comprimento Fator Termopares Variação percentual dos 
Fatores Axiais (%) Ativo (mm) Axial do ECI 

600 0,550   

580 0,585   

560 0,656   

541 0,735   

521 0,814   

501 0,890   

481 0,960   

461 1,022   

441 1,079   

422 1,128   

402 1,170   

382 1,203 TC2/TC3/TC4  

362 1,227   

342 1,244   

322 1,253 Maiores Valores  

302 1,253 Maiores Valores  

283 1,245   

263 1,228   

243 1,204   

223 1,173   

202 1,133 TC5/TC6/TC7 TC3 e TC6 6 

182 1,086   

162 1,031   

142 0,971   

121 0,903   

101 0,831   

81 0,758 TC8/TC10/TC12 TC3 e TC10 59 

61 0,686   

40 0,636   

20 0,652   
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                 Tabela 3.5 – Distribuição de potência radial normalizada no ECI 

Fatores Radiais 

Placa Lateral Direita 

Termopares 

TC2, TC5, TC8 

16 Placas Centrais 

Termopares 

TC3, TC6, TC10 

Placa Lateral Esquerda 

Termopares 

TC4, TC7, TC12 

1,219 0,948 1,177 

Variação percentual dos Fatores Radiais 

Lateral Direita e Centrais Lateral Esquerda e Centrais 

(%) (%) 

28,6 24,2 

Fator Radial Médio do ECI 

Fator Radial Médio do ECI 0,976 

                 Fontes: RODRIGUES, V. G, 201713; autor da tese. 
 

        Figura 3.27 – Distribuição de potência axial normalizada no ECI 

   
        Fontes: Autor da tese; RODRIGUES, V. G, 201713. 

  

Como já mencionado, as curvas de calor de decaimento para cada um 

dos experimentos de perda de refrigerante foram feitas por meio de uma planilha 

eletrônica que utiliza a equação (3.3) (BELCHIOR, 2016)14. Foram introduzidas 

                                                
13 Comunicação pessoal, cálculos no Código CITATION fornecidos por RODRIGUES, V. G. em 2017. 
14 Comunicação pessoal, planilha de potência de decaimento versus histórico de operação fornecida 

por BELCHIOR Jr., A. em 2016. 
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nessa planilha as condições de operação do reator desde a reintrodução do ECI no 

núcleo até o fim dos experimentos. Os resultados obtidos são apresentados no 

próximo capitulo deste trabalho. 

Por meio dos cálculos realizados pela planilha eletrônica, foi possível 

estimar os tempos de decaimento necessários para o início de cada experimento. 

No cálculo do calor de decaimento no ECI, equação (3.4), o valor de H 

deve ser dividido pelo número de elementos combustíveis, que são 24, e 

multiplicado pelo fator radial, cujo valor é 0,976. 

Para esse trabalho, o reator IEA-R1 operou em 4,5 MW, por um período 

de 2h15min todas as sextas-feiras, excepcionalmente, entre 7h e 9h15, para atender 

à demanda do calor de decaimento necessária para a realização dos experimentos 

de perda de refrigerante no ECI. Após esse período de operação, o ECI foi retirado 

do núcleo do IEA-R1, colocado dentro da seção STAR até o início dos experimentos, 

durante um período pré-estabelecido para o seu decaimento. 

Para o início dos experimentos, foram utilizados dois tempos de 

decaimento: o primeiro para t1≅ 1h20min e o segundo para t2≅ 3h20min. Estes 

tempos de decaimento consideraram os intervalos de tempo entre o desligamento do 

reator e o início dos dois experimentos. 

 

3.2.5  - Experimentos de perda de refrigerante com a STAR 

O objetivo dos experimentos é analisar e comparar os cinco níveis de 

descobrimento do ECI para duas condições distintas de calor de decaimento. Os 

cinco níveis envolvem o descobrimento total e mais quatro níveis de descobrimentos 

parciais do ECI. 

Os experimentos têm a finalidade de simular acidentes reais de perda de 

refrigerante em reatores de pesquisa. Essas simulações demonstram a originalidade 

do trabalho pelo fato de utilizar um ECI, que é um elemento combustível real, com 

dimensões, distribuições reais de potência e de calor de decaimento. Deve-se 

ressaltar que existem limitações nos experimentos realizados, como:  

• ausência de um isolamento nas laterais do ECI para limitar a troca de 

calor por convecção e radiação, que representaria uma condição mais 

real do núcleo do reator; 
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• impossibilidade de se obter as condições de calor de decaimento 

maiores e mais próximas dos acidentes reais, por motivos de 

segurança da instalação e do ECI. 

Para a realização desses experimentos de perda de refrigerante no reator 

IEA-R1, esse trabalho foi submetido à avaliação e aprovação dos Comitês Interno de 

Segurança do Reator e de Análise de Segurança (CASI) do IPEN (INSTITUTO DE 

PESQUISAS ENERGÉTICA E NUCLEARES, 2016, 2016a, 2016b). Como já 

mencionado na Tabela 3.2, foi adotada uma temperatura limite de segurança de 

130oC como a máxima temperatura permitida no ECI, para todos os experimentos de 

perda de refrigerante realizados nesse trabalho, como proteção para o elemento 

combustível instrumentado. 

Em todos os experimentos, foram consideradas duas condições de 

observação:  

• o transiente total, que é compreendido pelo transiente de esvaziamento 

da seção, a condição estacionária de nível constante e o transiente de 

reenchimento da seção; 

• a condição estacionária de nível constante, que compreende os níveis 

de descobrimento específicos para cada experimento. 

Para uma melhor visualização e compreensão destas duas condições de 

observação, é apresentada, na Figura 3.28, uma ilustração de um experimento 

dividido em quatro pontos: 

• A – Início do transiente ou início do esvaziamento da seção; 

• B – Início da condição estacionária de nível constante; 

• C – Fim da condição estacionária de nível constante ou início do 

reenchimento da seção; 

• D – Fim do transiente ou fim do reenchimento. 

 

Assim, o transiente total é compreendido entre os pontos A e D e a 

condição estacionária de nível constante, pelo intervalo entre os pontos B e C. 
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            Figura 3.28 - Ilustração do nível e das condições de observação de um EPR 

 
              Fonte: autor da tese. 

 

Nos experimentos foram utilizados dois tempos de decaimento 

previamente mencionados, t1≅ 1h20min e t2≅ 3h20min, que correspondem a duas 

condições distintas de calor de decaimento. A primeira, com valores maiores de 

calor de decaimento e a segunda, com valores menores. Dessa forma, os 

experimentos foram divididos em dois grupos de cinco níveis de descobrimento. No 

grupo 1, estão os cinco experimentos de maior calor de decaimento (ou menor tempo 

de decaimento t1) e no grupo 2, os outros cinco com menor calor de decaimento (ou 

maior tempo de decaimento t2). Esses tempos de decaimento são relativos ao início 

dos transientes. 

Para o início da condição estacionária de nível constante, os tempos de 

decaimento são denominados t1e e t2e, com valores de t1e≅ 1h30min e  

t2e≅ 3h30min. 

No APÊNDICE C, são apresentadas as fotos da filmagem realizada 

durante os experimentos do dia 16 de setembro de 2016 pela equipe do Centro do 

Reator de Pesquisas (CRPq) (SOUZA, 2016)15 e mais uma foto tirada por 

BELCHIOR (2016) 16.  

Os dez experimentos realizados neste trabalho serão descritos a seguir. 

                                                
15 Comunicação pessoal, filmagem do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro de 

2016, fornecida por SOUZA, S. P., em setembro de 2016. 
16 Comunicação pessoal, foto do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro, 

fornecida por BELCHIOR Jr., A., em setembro de 2016. 
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A) Experimentos I e II: descobrimento total do ECI (TOT-1e TOT-2) 

Os experimentos I (TOT-1) e II (TOT-2) correspondem ao descobrimento 

total do ECI até um nível de água de aproximadamente 3750 mm, nível esse muito 

próximo do esvaziamento total da secção STAR, que é de aproximadamente  

3730 mm.  

Na Figura 3.29, são apresentados os níveis de água dos dez 

experimentos propostos na seção STAR.  

 

                      Figura 3.29 - Níveis dos dez EPRs da STAR  

 
                        Fonte: autor da tese. 
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Uma ilustração dos níveis dos experimentos TOT-1 e TOT-2 é 

apresentada na Figura 3.30. O TOT-1 foi programado para um tempo de decaimento 

t1, e TOT-2 para o tempo de decaimento t2.  

 

                          Figura 3.30 - Ilustração dos experimentos 1 e 2 - TOT-1 e TOT-2 

 
                      Fonte: autor da tese. 

 

O horário de início e término da operação do reator, bem como o seu 

tempo total de operação e a potência média nesse período são fornecidos na Tabela 

3.6. Adicionalmente, são fornecidos os horários de início do esvaziamento da seção, 

início da condição estacionária de nível constante, com os respectivos tempos de 

decaimento e o tempo de duração dos experimentos TOT-1 e TOT-2.  

Tabela 3.6 - Descrição dos tempos dos experimentos TOT-1 e TOT-2 

Operação do Reator 

Início 7h4min Fim 9h19min Duração 2h15min Potência 4,37 MW 

 
Experimentos TOT-1 TOT-2 

Início do transiente (esvaziamento total) (horário) 10h37min20 12h38min10 

Tempo de decaimento – t1 e t2  1h18min20 3h19min10 

Início da condição estacionária de nível constante (horário) 10h51min 12h50min 

Tempo de decaimento – t1e e t2e 1h32min 3h31min 

Tempo do transiente total 1h47min50 2h0min50 

Tempo na condição estacionária de nível constante 1h18min12 1h33min 

 Fonte: autor da tese. 

Nível de 

Água 

~3.750 mm

ECI

Casco
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A equação (3.5) mostra as principais formas de dissipação do calor de 

decaimento esperadas para esses experimentos. 

Nos experimentos TOT-1 e TOT-2, é prevista a convecção natural do ar 

nas placas internas do ECI, conforme a Figura 3.2, sem nenhuma obstrução, como 

principal mecanismo para a remoção do calor de decaimento. Também, é esperada 

a transferência de calor por radiação térmica e por convecção natural nas faces 

externas do ECI. É importante mencionar ainda que o processo de transferência de 

calor está associado á condução de calor radial e axial no ECI. 

B) Experimentos III e IV: descobrimento parcial no 1o nível (PA-1e PA-2) 

Nos experimentos III (PA-1) e IV (PA-2) ocorre o descobrimento do ECI 

até o primeiro nível de esvaziamento parcial de 3910 mm. Esse nível corresponde à 

altura da metade do bocal de alumínio da STAR. 

Os experimentos PA-1 e PA-2 estão ilustrados na Figura 3.31.  

O experimento PA-1 foi programado para um tempo de decaimento t1, 

enquanto que o PA-2 para um tempo t2. Esses tempos de decaimento foram 

programados para que o PA-1 tenha condições de calor de decaimento semelhantes 

ao TOT-1 e o PA-2 ao TOT-2.  

 
                          Figura 3.31 - Ilustração dos experimentos PA-1 e PA-2 

 
                          Fonte: autor da tese. 

Nível de 

Água 

~3.910 mm
ECI

Casco
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Os tempos correspondentes aos experimentos PA-1 e PA-2, e os 

respectivos tempos de decaimento t1, t2, t1e e t2e, são descritos na Tabela 3.7. 

 

  Tabela 3.7 - Descrição dos tempos dos experimentos PA-1 e PA-2 

Operação do Reator 

Início 7h57min Fim 10h12min Duração 2h15min Potência 4,4 MW 

Experimentos PA-1 PA-2 

Início do transiente (esvaziamento parcial) (horário) 11h32min 13h34min15 

Tempo de decaimento – t1 e t2 1h20min 3h22min15 

Início da condição estacionária de nível constante (horário) 11h42min45 13h45min30 

Tempo de decaimento – t1e e t2e 1h30min45 3h33min30 

Tempo total do transiente parcial 1h45min 1h58min15 

Tempo na condição estacionária de nível constante 1h19min45 1h42min30 

   Fonte: autor da tese. 

 

Na Figura 3.32 é apresentada, de forma ilustrativa, a convecção natural 

nas placas internas e nas faces externas do ECI para os experimentos PA-1 e PA-2. 

 
                                         Figura 3.32 - Convecção natural no ECI – Experimentos PA-1 e PA-2 

 
                      Fonte: autor da tese. 

Água
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Como pode ser observado na Figura 3.32, é esperada a obstrução à 

convecção natural do ar pelo bocal de entrada do ECI, bem como a circulação 

natural nas placas internas por meio das folgas existentes entre o bocal e as placas 

do ECI, conforme Figura 3.12. O nível das folgas é de aproximadamente 4000 mm. 

Ademais, a transferência de calor por meio da convecção natural e por radiação 

térmica nas faces externas do ECI é esperada. Também é esperada a condução de 

calor radial e axial no ECI. 

 
C) Experimento V e VI: descobrimento parcial no 2o nível (PB-1 e PB-2) 

Nos experimentos V (PB-1) e VI (PB-2), tem-se o descobrimento parcial 

do ECI em um segundo nível com um valor aproximado de 4020 mm. Esse nível 

corresponde a uma altura próxima de 15 mm abaixo do início das placas do ECI. 

Esse nível está muito perto do nível das folgas do ECI. Esses dois experimentos 

podem ser visualizados na Figura 3.33.  

 
                                                      Figura 3.33 - Ilustração dos experimentos PB-1 e PB-2  

 
                             Fonte: autor da tese. 

 
O PB-1 tem condições semelhantes de tempo e calor de decaimento aos 

dos TOT-1 e PA-1; e o PB-2, aos dos TOT-2 e PA-2.  

Na Tabela 3.8, são apresentados os tempos em que ocorreram os 

experimentos PB-1 e PB-2 e os tempos de decaimento t1, t1e, t2 e t2e. 
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  Tabela 3.8 - Descrição dos tempos dos experimentos PB-1 e PB-2 

Operação do Reator 

Início 7h02min Fim 9h17min Duração 02h15min Potência 4,43MW 

 
Experimentos PB-1 PB-2 

Início do transiente (esvaziamento) (horário) 10h45min21 12h58min35 

Tempo de decaimento – t1 e t2 1h28min21 3h41min35 

Início da condição estacionária de nível constante (horário) 10h54min51 13h8min40 

Tempo de decaimento – t1e e t2e 
1h37min51 3h51min40 

Tempo total do transiente parcial 1h46min18 2h13min38 

Tempo na condição estacionária de nível constante 1h19min45 1h34min10 

  Fonte: autor da tese. 

 

Na Figura 3.34, a convecção natural interna e externa esperada para 

estes experimentos é demonstrada de forma ilustrativa. 

 
                             Figura 3.34 - Convecção natural no ECI – Experimentos PB-1 e PB-2 

 
                                    Fonte: autor da tese. 

Água
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Observa-se que como os níveis dos experimentos PB-1 e PB-2 são muito 

próximos ao nível das folgas, pode ocorrer, ainda, a convecção natural nas placas 

internas, semelhantemente a dos experimentos PA-1 e PA-2. Espera-se que ocorra 

a transferência de calor por convecção natural pelo ar nas faces externas do ECI, 

por radiação térmica e, também, que haja uma pequena troca de calor por 

convecção natural com a água. A condução de calor radial e axial no ECI também é 

esperada. 

 

D) Experimentos VII e VIII: descobrimento parcial no 3o nível (PC1 e PC-2) 

Os experimentos VII (PC-1) e VIII (PC-2) correspondem ao terceiro nível 

de descobrimento parcial do ECI, com um valor aproximado de 4074 mm. Esse nível 

corresponde a uma altura de 38 mm acima do início das placas do ECI, ou seja, 4% 

do seu comprimento ativo. Esses dois experimentos são ilustrados na Figura 3.35. 

 

                          Figura 3.35 - Ilustração dos experimentos PC-1 e PC-2 

 
                                               Fonte: autor da tese. 

 

Nível de 

Água 

~4.074 mm
ECI
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Na Tabela 3.9, são apresentados os tempos relativos aos dois 

experimentos e os seus tempos de decaimento t1, t1e, t2 e t2e. 

É importante observar que houve um atraso para o início do PC-1 e PC-2, 

com tempos de decaimento t1, t1e, t2 e t2e, que foram maiores que todos os outros 

experimentos. Os atrasos verificados para o início da transiente foram da ordem de 

27min40 para o PC-1 e de 27min50 para o PC-2. Para o início da condição 

estacionária, os atrasos foram de aproximadamente 23min50 para o PC-1 e de 

26min para o PC-2. As consequências desses atrasos refletem nas curvas de 

decaimento para esses experimentos, que serão apresentadas no próximo capítulo. 

 

Tabela 3.9 - Descrição dos tempos dos experimentos PC-1 e PC-2 

Operação do Reator 

Início 7h33min Fim 9h49min Duração 02h16min Potência 4,48MW 

 
Experimentos PC-1 PC-2 

Início do transiente (esvaziamento) (horário) 11h31min36 13h16min46 

Tempo de decaimento – t1 e t2 1h42min36 3h27min46 

Início da condição estacionária de nível constante (horário) 11h40min12 13h24min57 

Tempo de decaimento – t1e e t2e 1h52min12 3h35min57 

Tempo total do transiente parcial 1h44min48 1h58min30 

Tempo na condição estacionária de nível constante 1h20min56 1h21min11 

Fonte: autor da tese. 

 

A Figura 3.36 ilustra a convecção natural externa no ECI prevista para 

estes dois experimentos. 

Observa-se, pela Figura 3.36 e equação (3.5), que o calor dissipado por 

convecção natural nos canais internos do ECI foi anulado pela obstrução do bocal e 

das folgas do ECI. Essa obstrução foi compensada pela maior remoção do calor das 

faces externas do ECI pela convecção natural com a água. Há, também, a 

transferência de calor por convecção natural nas faces externas do ECI com o ar e 

por radiação térmica. É aguardada ainda a condução radial e axial no ECI. 
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                                 Figura 3.36 - Convecção natural no ECI – Experimentos PC-1 e PC-2 

 
   Fonte: autor da tese. 

 

E) Experimentos IX e X: descobrimento parcial no 4o nível (PD1 e PD-2) 

Nos experimentos IX (PD-1) e X (PD-2) há o descobrimento parcial do 

ECI para o quarto nível, que é de 4214 mm. Esse nível equivale ao descobrimento 

de 28% do comprimento ativo do ECI, bem próximo do nível de descobrimento do 

núcleo do reator IEA-R1, quando do acidente de ruptura do Beam-Hole 3 (BH-3), 

que corresponde a 32,5% do comprimento ativo do ECI. Esses dois experimentos 

estão representados na Figura 3.37.  

  

 

 

Água
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          Figura 3.37 - Ilustração dos experimentos PD-1 e PD-2 

 
        Fonte: autor da tese. 

 

Na Tabela 3.10, são apresentados os tempos para os experimentos PD-1 

e PD-2 e os respectivos tempos de decaimento t1, t1e, t2 e t2e. 

 

   Tabela 3.10 - Descrição dos tempos dos experimentos PD-1 e PD-2 

Operação do Reator 

Início 7h3min Fim 9h18min Duração 02h15min Potência 4,5 MW 

Experimentos PD-1 PD-2 

Início do transiente (esvaziamento) (horário) 10h44min25 12h51min11 

Tempo de decaimento – t1 e t2 1h27min25 3h34min11 

Início da condição estacionária de nível constante (horário) 10h51min58 12h59min45 

Tempo de decaimento – t1e e t2e 1h34min58 3h42min45 

Tempo total do transiente parcial 1h41min57 2h0min13 

Tempo na condição estacionária de nível constante 0h54min44 1h8min30 

    Fonte: autor da tese. 

 

Nível de 

Água 

~4.214 mm
ECI
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A convecção natural esperada para os experimentos PD-1 e PD-2 pode 

ser observada na Figura 3.3. Os mecanismos de transferência de calor nesses 

experimentos são semelhantes aos experimentos PC-1 e PC-2, sendo esperada 

uma remoção de calor ainda maior pela convecção natural com a água no PD-1 e no 

PD-2 devido ao seu maior nível de cobertura. O processo de transferência de calor 

também está ligado á condução de calor radial e axial no ECI. 

No APÊNDICE C, são apresentadas as fotos da filmagem dos 

experimentos PD-1 e PD- realizada pela equipe do CRPq (SOUZA, 2016)17e 

também uma foto tirada por BELCHIOR (2016) 18 de fora da piscina. 

 

                                                
17 Comunicação pessoal, filmagem do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro de 

2016, fornecida por SOUZA, S. P., em setembro de 2016. 
18 Comunicação pessoal, foto do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro, 

fornecida por BELCHIOR Jr., A., em setembro de 2016. 
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4. RESULTADOS  

 

Neste capítulo são apresentados, analisados e comparados os resultados 

obtidos para os dez experimentos de perda de refrigerante propostos nesse 

trabalho, utilizando a seção de testes STAR. Foi realizada, também, uma 

comparação teórica com o código RELAP5(IDAHO NATIONAL ENGINEERING 

LABORATORY, 1999) e experimental para dois dos experimentos, com base nas 

informações fornecidas no ANEXO 219.  

 

4.1  - Comparação dos cinco níveis de descobrimento dos experimentos 

Os resultados obtidos de todos os experimentos propostos nesse 

trabalho, para os cinco diferentes níveis de descobrimento nas duas condições de 

potência de decaimento, grupos 1 e 2, serão apresentados a seguir. 

Os esvaziamentos totais para o grupo 1 (TOT-1) e para o grupo 2 (TOT-2) 

foram considerados como experimentos de referência em cada um dos dois grupos. 

As evoluções temporais de calor de decaimento para os cinco 

experimentos de perda de refrigerante do grupo 1, de maior calor de decaimento, na 

condição de transiente total e na condição estacionária (quando o nível permanece 

constante), podem ser vistas nas Figuras 4.1 e 4.2. Nessas figuras é possível 

identificar os quatro pontos de observação definidos no capítulo anterior (Figura 

3.27).  

As curvas de calor de decaimento para cada um dos cinco experimentos 

do grupo 2, nas condições estacionária e de transiente total, são apresentadas nas 

Figuras 4.3 e 4.4. Nesse grupo, observa-se que os cinco experimentos são os de 

menor calor de decaimento. 

Na Tabela 4.1, são apresentadas as variações percentuais entre os 

calores de decaimento dos quatro experimentos de perda de refrigerante com 

descobrimento parcial e um de descobrimento total, para o grupo 1 nas duas 

                                                
19 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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condições mencionadas anteriormente. Os mesmos resultados para os 

experimentos do grupo 2, são apresentados na Tabela 4.2.  

 

   Figura 4.1 – Calor de decaimento dos experimentos do grupo 1 - Transiente total  

 
  Fonte: autor da tese. 

 

  Figura 4.2   – Calor de decaimento dos experimentos do grupo 1 – Condição estacionária 

 
  Fonte: autor da tese. 
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 Figura 4.3 – Calor de decaimento dos experimentos do grupo 2 - Transiente total 

 
 Fonte: autor da tese. 

 

 

 Figura 4.4 - Calor de decaimento dos experimentos do grupo 2 - Condição estacionária 

 
 Fonte: autor da tese. 
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        Tabela 4.1 – Variação percentual do calor do decaimento - EPRs do grupo 1 

Variação Percentual Grupo 1 

 Estacionária   Transiente  

(%) (%) 

PA-1 e TOT-1 ((PA-1) – (TOT-1))/(TOT-1) 1,24 0,06 

PB-1 e TOT-1 ((PB-1) – (TOT-1))/(TOT-1) 7,41 -0,80 

 
PC-1 e TOT-1 ((PC-1) – (TOT-1))/(TOT-1) -10,31 -12,37 

PD-1 e TOT-1 ((PD-1) – (TOT-1))/(TOT-1) 1,84 -0,78 

         Fonte: autor da tese. 

         Tabela 4.2 – Variação percentual do calor do decaimento - EPRs do grupo 2 

Variação Percentual Grupo 2 

 Estacionária   Transiente  

(%) (%) 

PA-2 e TOT-2 ((PA-2) – (TOT-2))/(TOT-2) 0,48 0,41 

PB-2 e TOT-2 ((PB-2) – (TOT-2))/(TOT-2) 0,38 -0,14 

PC-2 e TOT-2 ((PC-2) – (TOT-2))/(TOT-2) -6,52 

 

-7,10 

PD-2 e TOT-2 ((PD-2) – (TOT-2))/(TOT-2) 0,85 0,15 

          Fonte: autor da tese. 

 

A partir dos resultados apresentados nas Figuras 4.1 a 4.4 e Tabelas 4.1 

e 4.2, observa-se que, com exceção dos experimentos PC-1 e PC-2, todos os outros 

apresentaram estimativas de calor  de decaimento muito próximas dos TOT-1 e 

TOT-2, com variações entre -0,8% e 1,84%. Como já mencionado no capítulo 

anterior, os atrasos verificados para o início da transiente foram da ordem de 

27min40 para o PC-1 e de 27min50 para o PC-2. Para o início da condição 

estacionária, os atrasos foram de aproximadamente 23min50 para o PC-1 e de 

26min para o PC-2. Esses atrasos causaram uma diferença no calor de decaimento 

de -12,4% a -10,3% entre o experimento PC-1 e o TOT-1, e uma diferença de -7,1% 

a -6,5% entre o experimento PC-2 e o TOT-2. Essas diferenças foram levadas em 

consideração nos resultados das temperaturas dos experimentos PC-1/2. Portanto, é 

possível a realização da comparação entre os cinco experimentos em cada um dos 

dois grupos analisados nesse trabalho. 

Os perfis dos níveis de esvaziamento em função do tempo, em condição 

estacionária e de reenchimento, para cada um dos experimentos realizados dos 

grupos 1 e 2 são apresentados nas Figuras 4.5 e 4.6, respectivamente.  
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 Figura 4.5 – Níveis dos experimentos do grupo 1 

 
 Fonte: autor da tese. 

  

Figura 4.6 – Níveis dos experimentos do grupo 2 

 
 Fonte: autor da tese. 
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Nas Tabelas 4.3 e 4.4, são apresentados os níveis de esvaziamento e os 

tempos correspondentes para cada um dos quatro pontos de observação A-B-C-D 

(Figura 3.27) referentes aos experimentos dos grupos 1 e 2, respectivamente. 

 

     Tabela 4.3 – Níveis de esvaziamento e os respectivos tempos  para os quatro pontos de 
observação – Experimentos do grupo 1 

Localização Experimento TOT-1 PA-1 PB-1 PC-1 PD-1 

Ponto A Nível (mm) 5280 5226 5218 5235 5160 

Tempo (s) 0 0 0 0 0 

Ponto B 
Nível (mm) 3759 3912 4032 4087 4212 

Tempo (s) 827 635 569 516 454 

Ponto C 
Nível (mm) 3755 3910 4025 4080 4212 

Tempo (s) 5519 5414 5355 5379 3724 

Ponto D 
Nível (mm) 5260 5253 5259 5250 5264 

Tempo (s) 6454 6332 6221 6289 6070 

      Fonte: autor da tese. 

 

     Tabela 4.4 – Níveis de esvaziamento e os respectivos tempos  para os quatro pontos de 
observação – Experimentos do grupo 2 

Localização Experimento TOT-2 PA-2 PB-2 PC-2 PD-2 

Ponto A 
Nível (mm) 5226 5226 5198 5243 5251 

Tempo (s) 0 0 0 0 0 

Ponto B 
Nível (mm) 3756 3910 4031 4075 4216 

Tempo (s) 716 682 605 492 514 

Ponto C 
Nível (mm) 3758 3913 4038 4076 4215 

Tempo (s) 6294 6151 6255 5360 4601 

Ponto D 
Nível (mm) 5250 5246 5258 5264 5264 

Tempo (s) 7230 7096 8021 7272 7218 

       Fonte: autor da tese. 

 

Os valores referentes aos níveis médio, mínimo e máximo; desvio padrão 

do nível; as velocidades e os tempos de esvaziamento e de reenchimento dos 

experimentos dos grupos 1 e 2, são apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6, 

respectivamente. São fornecidas ainda para comparação as vazões de 

esvaziamento e de reenchimento relativas à área da seção transversal da piscina do 

IEA-R1 que é de aproximadamente 28,737 m2.(MAPRELIAN, 1998). Essas tabelas 

mostram, também, a precisão do instrumento de medição de nível, os níveis do 

bocal do ECI, das folgas do ECI e dos termopares TC3, TC6 e TC10. O nível médio 

é a média estatística calculada durante o tempo de permanência na condição de 

nível estacionário e o desvio padrão é o valor estatístico relativo a essa média, ou 

seja, o desvio padrão mede a dispersão ocorrida em relação ao nível médio. 



86 
 

 86 

Tabela 4.5 - Níveis, desvio padrão, velocidades e tempos – Experimentos do grupo 1 

Experimentos TOT-1 PA-1 PB-1 PC-1 PD-1 

Nível médio (mm) 3747 3909 4018 4073 4214 

Nível mínimo (mm) 3729 3886 3996 4053 4189 

Nível máximo (mm) 3768 3928 4038 4112 4237 

Precisão do instrumento ± 0,5% (mm) ± 19 ± 20 ± 20 ± 20 ± 21 

Desvio padrão do Nível 5 4 5 6 7 

Nível do bocal do ECI (mm) 3840 3840 3840 3840 3840 

Nível das folgas do ECI (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 

Nível do termopar TC3 (mm) 4410 4410 4410 4410 4410 

Nível do termopar TC6 (mm) 4230 4230 4230 4230 4230 

Nível do termopar TC10 (mm) 4110 4110 4110 4110 4110 

Velocidade de esvaziamento (mm/s) 1,8 2,1 2,1 2,2 2,1 

Vazão de esvaziamento relativa ao IEA-R1 (m3/h) 190 217 217 228 217 

Tempo de esvaziamento (s) 827 635 569 516 454 

Velocidade de reenchimento (mm/s) 1,6 1,5 1,4 1,3 0,4 

Vazão de reenchimento relativa ao IEA-R1 (m3/h) 167 151 147 133 46 

Tempo de reenchimento (s) 935 918 866 910 2346 

Fontes: autor da tese; VALIDYNE, 2017. 

 

Tabela 4.6 - Níveis, desvio padrão, velocidades e tempos – Experimentos do grupo 2 

Experimentos TOT-2 PA-2 PB-2 PC-2 PD-2 

Nível médio (mm) 3747 3911 4023 4074 4214 

Nível mínimo (mm) 3696 3893 4002 4050 4199 

Nível máximo (mm) 3779 3935 4045 4102 4227 

Precisão do instrumento ± 0,5% (mm) ± 19 ± 20 ±20 ± 20 ± 21 

Desvio padrão do Nível 5 6 6 6 5 

Nível do bocal do ECI (mm) 3840 3840 3840 3840 3840 

Nível das folgas do ECI (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 

Nível do termopar TC3 (mm) 4410 4410 4410 4410 4410 

Nível do termopar TC6 (mm) 4230 4230 4230 4230 4230 

Nível do termopar TC10 (mm) 4110 4110 4110 4110 4110 

Velocidade de esvaziamento (mm/s) 2,0 1,9 1,9 2,4 2,0 

Vazão de esvaziamento relativa ao IEA-R1 (m3/h) 207 197 197 248 207 

Tempo de reenchimento (s) 716 682 605 492 514 

Velocidade de reenchimento (mm/s) 1,6 1,4 0,7 0,6 0,4 

Vazão de reenchimento relativa ao IEA-R1 (m3/h) 165 146 71 64 41 

Tempo de reenchimento (s) 936 945 1766 1912 2617 

Fontes: autor da tese; VALIDYNE, 2017. 
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Nas Figuras 4.5 e 4.6 e Tabelas 4.3 a 4.6, observa-se que os níveis de 

esvaziamento dos experimentos TOT-1 e TOT-2 estão a aproximadamente 90 mm 

abaixo do nível do bocal do ECI, conforme Figura 3.28, configurando assim um 

descobrimento total e permitindo a convecção natural do ar nos canais internos do 

ECI. 

Observa-se, também que para os experimentos PA-1 e PA-2, os níveis de 

esvaziamento estão acima do bocal do ECI, mas abaixo do nível das folgas, 

conforme Figuras 3.12 e 3.29, obstruindo parcialmente a entrada de ar pelo bocal, 

mas permitindo a sua circulação pelas folgas. Nos experimentos PB-1 e PB-2, os 

níveis de esvaziamento estão muito próximos ao nível das folgas.  

O erro de precisão do medidor Validyne (VALIDYNE, 2017) e as 

flutuações nos níveis de esvaziamento mostraram, também, ser possível a 

passagem de ar pelas folgas, em ambos os experimentos.  

Os experimentos PC-1, PC-2, PD-1 e PD-2 apresentam níveis de 

esvaziamento acima das folgas, obstruindo, assim, totalmente a passagem de ar 

para os canais internos do ECI. 

As velocidades de esvaziamento variaram entre 1,8 mm/s e 2,4 mm/s as 

de reenchimento, entre 0,4 mm/s e 1,6 mm/s. Estas velocidades equivalem a vazões 

de esvaziamento relativas ao reator IEA-R1 entre 190 m3/h e 248 m3/h e de 

enchimento de 41 m3/h a 167 m3/h. As vazões de esvaziamento apontam para 

hipotéticos APRs na piscina do IEA-R1 e de reenchimento para hipotéticos 

reenchimentos na mesma piscina. 

Na sequência, serão apresentadas as evoluções temporais das 

temperaturas dos termopares TC3, TC6 e TC10, que estão localizados na placa 

central, mas em diferentes níveis do ECI e foram utilizados em todos os 

experimentos simulados nesse trabalho (Figura 3.9). Esses termopares foram 

escolhidos por estarem localizados em uma região com menor influência da 

convecção natural do ar nas placas externas do ECI. 

Na Figura 4.7, são apresentadas as evoluções temporais das 

temperaturas obtidas do termopar TC3 para os cinco experimentos do grupo 1 e na 

Figura 4.8 as temperaturas desse termopar para os mesmos experimentos do grupo 

2. Por meio dos resultados apresentados nas Figuras 4.7 e 4.8, podem ser 

identificados  o início  da  circulação natural para os experimentos TOT-1, TOT-2, 
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PA-1, PA-2, PB-1 e PB-2 e o fim da circulação natural para os experimentos TOT-1, 

TOT-2 e PA-1/2. O início da circulação natural é identificado por um ponto de 

inflexão, com a diminuição na temperatura do termopar TC3. Esta redução ocorre 

quando o ar estagnado é aquecido até que a diferença de densidades seja suficiente 

para resultar no seu movimento, permitindo a admissão de ar mais frio no canal. O 

fim da circulação natural é indicado por outro ponto de inflexão com uma pequena 

elevação na temperatura no termopar. Este aumento é devido à obstrução da 

entrada do ar, pela água de reenchimento. O ar então fica estagnado e é aquecido 

levemente, até a remoção efetiva do calor pela água de reenchimento. 

O termopar TC3 foi o que apresentou maiores temperaturas máximas no 

ECI para todos os experimentos realizados nesse trabalho.  

É importante mencionar que no APÊNDICE D, onde são fornecidas as 

comparações entre os experimentos de mesmo nível de descobrimento, é possível a 

visualização das curvas de nível de água, juntamente a as da temperatura no 

termopar TC3, para os dez experimentos. 

 

      Figura 4.7 – Curvas das temperaturas do TC3 nos experimentos do grupo 1 

 
      Fonte: autor da tese. 
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       Figura 4.8 – Curvas das temperaturas do TC3 nos experimentos do grupo 2 

 
       Fonte: autor da tese. 

 

Os termopares TC2, TC3 e TC4 estão localizados na parte mais alta do 

ECI, em relação aos demais termopares desse elemento, em um nível aproximado 

de 4410 mm. Como já visto na Figura 3.9 e na Tabela 3.3, as localizações radiais 

dos termopares são as seguintes: o TC3 está na parte central, o TC2, na lateral 

direita e o TC4, na lateral esquerda do ECI. 

Nas Tabelas 4.7 e 4.8, são fornecidas as temperaturas máximas do 

termopar TC3 para todos os experimentos realizados, as suas variações percentuais 

e as diferenças das temperaturas (em valores absolutos) desse termopar em relação 

aos experimentos de descobrimento total para os grupos 1 e 2, respectivamente. 

Também são fornecidas as temperaturas máximas dos termopares TC2 e TC4, as 

variações percentuais destes dois termopares laterais e as diferenças de 

temperaturas (em valores absolutos) com relação ao termopar central (TC3). O 

índice i do termo EPRi que aparece nessas tabelas são relativos aos valores do 

termopar TC3 para cada um dos experimentos: TOT-1, TOT-2, PA-1, PA-2, PB-1, 

PB-2, PC-1, PC-2, PD-1 e PD-2. 
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Tabela 4.7 – Comparações das máximas temperaturas dos termopares TC2, TC3 e TC4 - Grupo 1 

EPR 

 

TC2 

 

Variação 

Percentual e 

Diferença 

TC3 e TC2 

 

TC3 

 

Variação Percentual 

 (EPRi-1) - (TOT-1)/ 

(TOT-1) e Diferença TC3 

 

TC4 

Variação 

Percentual e 

Diferença 

TC4 e TC3 

(oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) 

TOT-1 120,6 -2,6 3,2 123,8 0,0 0,0 120,1 3,1 3,8 

PA-1 119,3 -2,7 3,3 122,6 -1,0 1,3 118,6 -3,3 4,0 

PB-1 116,0 -2,6 3,1 119,1 -3,9 4,8 115,3 -3,2 3,8 

PC-1 95,4 -2,1 2,0 97,4 -21,4 26,5 94,9 -2,6 2,5 

PD-1 85,9 -1,8 1,6 87,4 -29,4 36,4 85,5 -2,2 2,0 

Fonte: autor da tese. 

 
Tabela 4.8 – Comparações das máximas temperaturas dos termopares TC2, TC3 e TC4 - Grupo 2 

EPR 

 

TC2 

 

Variação 

Percentual e 

Diferença 

TC3 e TC2 

 

TC3 

 

Variação Percentual 

 ((EPRi-2) - (TOT-2))/ 

(TOT-2) e Diferença TC3 

 

TC4 

Variação 

Percentual e 

Diferença 

TC4 e TC3 

(oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) 

TOT-2 99,4 -2,3 2,3 101,7 0,0 0,0 99,1 -2,6 -2,6 

PA-2 97,3 -2,1 2,1 99,4 -2,3 2,3 96,9 -2,5 -2,5 

PB-2 93,2 -2,2 2,1 95,3 -6,3 6,4 92,8 -2,6 -2,5 

PC-2 79,4 -1,9 1,5 80,9 -20,5 20,8 79,1 -2,2 -1,8 

PD-2 70,0 -1,3 0,9 70,9 -30,3 30,8 69,8 -1,6 -1,1 

Fonte: autor da tese. 

 

Nos dez experimentos realizados, o termopar TC2 apresentou variações 

percentuais de temperaturas de 1,3% a 2,7% menores do que as do TC3. Para o 

termopar TC4, as temperaturas ficaram entre 1,6% e 3,3% menores do que as do 

TC3 (Tabelas 4.7 e 4.8).  

Como mencionado anteriormente, as variações percentuais dos fatores de 

potência radiais nas placas laterais são de 24,2% a 28,6% maiores do que na placa 

central, conforme Tabela 3.5. Portanto, houve uma troca térmica por convecção 

natural eficiente nas placas laterais do ECI na altura desses termopares, 

proporcionando, assim, uma troca térmica radial eficaz para esse nível de 

descobrimento.  

Na Figura 4.9, são apresentadas as comparações dos valores máximos 

das temperaturas do TC3 para os dez experimentos realizados nesse trabalho.  
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 Figura 4.9 – Temperaturas máximas do TC3 para cada um dos dez experimentos – Grupos 1 e 2 

 
 Fonte: autor da tese. 

 

Da Figura 4.9 e das Tabelas 4.7 e 4.8, verificou-se que as maiores 

temperaturas máximas atingidas para o termopar TC3 ocorreram para os 

experimentos de perda total de refrigerante, TOT-1 e TOT-2. Foi no experimento de 

perda total de água para o grupo1(TOT-1) que se atingiu o maior valor da 

temperatura, 123,8ºC. Todos os valores máximos de temperatura foram menores do 

que o valor adotado como temperatura limite de segurança de 130oC, considerada 

como a máxima temperatura permitida para o ECI. Esses valores estiveram, 

também, bem abaixo da temperatura de empolamento do combustível, de 500ºC 

Verificou-se também que o valor máximo da temperatura do TC3 no 

experimento PA-1 foi de 122,6ºC, apenas 1% (1,2ºC) menor que a do TOT-1. No 

experimento PA-2, a temperatura máxima ficou 2% (2,1ºC) menor que a do TOT-2. 

Apesar dos experimentos PA-1 e PA-2 apresentarem temperaturas muito próximas 

aos TOT-1 e TOT-2, havia uma expectativa que esses experimentos fossem os mais 

críticos e apresentassem temperaturas maiores que os de descobrimento total. A 

justificativa para esses resultados pode ser atribuída às folgas no bocal do ECI, que 

permitiram a passagem de ar com a efetiva circulação natural nas placas internas do 

ECI. Também, as baixas potências de decaimento utilizadas nos experimentos 
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podem ser um dos motivos pelos quais essas temperaturas não foram as mais altas. 

Um outro aspecto que deve ser levado em consideração foi a ausência de um 

isolamento térmico nas laterais externas do ECI, o que contribuiu para uma livre e 

efetiva convecção natural nas faces externas desse elemento. 

Como nos experimentos PB-1 e PB-2, o nível de descobrimento ficou 

muito próximo ao nível das folgas, ainda foi observada a convecção natural interna 

do ar no ECI. Ademais, houve a convecção do ar nas faces externas do ECI e uma 

maior transferência de calor desse elemento para a água de cobertura, através da 

convecção natural da água, portanto, as temperaturas obtidas no termopar TC3 

ficaram entre 4% e 6% menores, quando comparadas com as dos experimentos 

TOT-1 e TOT-2, respectivamente. Esta transferência de calor está associada á 

condução radial e axial no ECI. Observou-se, também, que até o início da circulação 

natural nos experimentos PA-1, PA-2, PB-1 e PB-2 foram registradas temperaturas 

maiores no termopar TC3 do que as temperaturas dos experimentos TOT1 e TOT-2. 

Com relação aos experimentos PC-1, PC-2, PD-1e PD-2, houve uma 

transferência de calor muito mais eficiente do ECI devido à água de cobertura. Esta 

maior transferência é devida principalmente á convecção natural com a água de 

cobertura, que está associada á grande condução de calor radial e axial no ECI. Os 

resultados mostraram que as temperaturas no termopar TC3, para os experimentos 

PC-1 e  PC-2, foram em torno de 20% menores em relação às dos TOT-1 e TOT-2 e 

as temperaturas alcançadas pelos PD-1 e PD-2 foram aproximadamente 30% 

menores, quando comparadas com os experimentos de esvaziamento total. O menor 

valor das temperaturas máximas do termopar TC3, dentre os experimentos do grupo 

1, foi de 87,4ºC para o experimento PD-1. Dentre os experimentos do grupo 2, o PD-

2 atingiu o menor valor, que foi de 70,9ºC. Os calores de decaimento  estimados 

para  os  PC-1 e PC-2 foram de 6,5% a 12,4% menores que os dos experimentos 

TOT-1 e TOT-2. 

Com exceção do experimento PC-1, que teve um menor calor de 

decaimento, todos os outros experimentos do grupo 1, quando relacionados ao de 

descobrimento total, apresentaram as menores variações percentuais para o 

termopar TC3, quando comparados com as correspondentes variações percentuais 

do grupo 2. Esse comportamento pode estar associado a uma possível influência da 

intensidade do calor de decaimento sobre os mecanismos de transferência de calor. 
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A influência do calor de decaimento sobre cada par de experimentos de mesmo nível 

de descobrimento será abordada no APÊNDICE D. 

Nas Figuras 4.10 e 4.11, são apresentadas as evoluções temporais das 

temperaturas do termopar TC6 para os grupos 1 e 2, respectivamente. Nessas 

figuras também estão indicados o início e o fim da circulação natural dos 

experimentos TOT-1 e TOT-2. 

Nas Tabelas 4.9 e 4.10, estão listadas as temperaturas máximas do 

termopar TC6 para todos os experimentos, as suas variações percentuais e as 

diferenças das temperaturas (em valores absolutos) desse termopar em relação aos 

experimentos de descobrimento total para os grupos 1 e 2, respectivamente. Nessas 

tabelas, também, são fornecidas as temperaturas máximas dos termopares TC5 e 

TC7 e suas variações percentuais com relação ao termopar TC6. 

Os termopares TC5, TC6 e TC7 encontram-se no nível próximo de  

4230 mm, ou seja, 180 mm abaixo do termopar TC3. 

 

Figura 4.10 – Temperaturas do TC6 para  cada um dos experimentos do grupo 1 

 
Fonte: autor da tese. 
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Figura 4.11 - Temperaturas do TC6 para  cada um dos experimentos do grupo 2 

 
Fonte: autor da tese. 

 

Tabela 4.9  – Comparações das máximas temperaturas dos termopares TC5, TC6 e TC7 - Grupo 1 

EPR 
TC5 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TC5 e TC6 

TC6 

Variação Percentual 

 ((EPRi - 1)- (TOT-1))/ 

(TOT-1) e Diferença TC6 

 

TC7 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TC7 e TC6 

(oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) 

TOT-1 109,1 -5,3 6,1 115,3 0,0 0,0 109,8 -4,7 5,5 

PA-1 110,3 -5,5 6,4 116,7 1,3 1,5 110,7 -5,2 6,1 

PB-1 102,7 -5,5 5,9 108,6 -5,8 6,6 103,4 -4,9 5,3 

PC-1 77,4 -5,3 4,3 81,7 -29,1 33,6 78,0 -4,5 3,7 

PD-1 54,8 -8,8 5,3 60,0 -47,9 55,3 55,5 -7,5 4,5 

Fonte: autor da tese. 

 

Tabela 4.10 – Comparações das máximas temperaturas dos termopares TC5, TC6 e TC7 - Grupo 2 

EPR 
TC5 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TC5 e TC6 

TC6 

Variação Percentual 

 ((EPRi - 2)- (TOT-2))/ 

(TOT-2) e Diferença TC6 

 

TC7 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TC7 e TC6 

(oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) 

TOT-2 91,8 -5,1 4,9 96,7 0,0 0,0 92,4 -4,4 4,3 

PA-2 90,4 -5,1 4,9 95,3 -1,4 1,4 90,7 -4,8 4,6 

PB-2 82,4 -5,2 4,5 86,9 -10,1 9,8 83,1 -4,4 3,8 

PC-2 65,6 -4,8 3,3 68,9 -28,7 27,8 66,1 -4,1 2,8 

PD-2 45,5 -9,9 5,0 50,5 -47,8 46,2 46,3 -8,3 4,2 

Fonte: autor da tese. 
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Com exceção dos experimentos PD1 e PD-2, verificou-se que para os 

outros casos houve uma redução de 4% a 5,5% nas temperaturas máximas dos 

termopares TC5 e TC7 em relação às temperaturas do termopar TC6, indicando, 

assim, que ocorreu uma transferência de calor radial eficiente nesse nível do ECI. 

Como os níveis de descobrimento dos experimentos PD-1 e PD-2 estão muito 

próximos ao nível do termopar TC6, constatou-se que houve uma forte influência da 

água no processo de transferência de calor radial com uma redução de 7,5% a 10% 

nas temperaturas dos termopares TC5 e TC7 em relação às do TC6. 

Devido à proximidade do termopar TC6 ao nível de descobrimento dos 

experimentos PD-1 e PD-2, observa-se que houve uma redução de 

aproximadamente 48% nas temperaturas desse termopar em relação às 

temperaturas dos experimentos TOT-1 e TOT-2. No caso do termopar TC6, o 

experimento que apresentou a maior temperatura foi o PA-1 e não o TOT-1. A 

temperatura do experimento PA-1 se manteve acima do TOT-1 em quase todo o 

transiente e a maior temperatura do termopar TC6 foi de 1,3% superior ao TOT-1 

Na Figura 4.12, são apresentadas as comparações dos valores máximos 

das temperaturas do termopar TC6 para os dez experimentos analisados.  

 

 Figura 4.12 – Temperaturas máximas do TC6 para cada um dos dez experimentos – Grupos 1 e 2 

 Fonte: autor da tese.   
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A evolução temporal da temperatura do termopar TC10 pode ser vista por 

meio das Figuras 4.13 e 4.14, para os grupos 1 e 2, respectivamente. Também 

podem ser observados, nessas figuras, o início e o fim da circulação natural dos 

experimentos TOT-1 e TOT-2. 

As Tabelas 4.11 e 4.12 apresentam as comparações das temperaturas 

máximas dos termopares TC8, TC10 e TC12, para os experimentos dos grupos 1 e 

2, respectivamente. Além disso, são fornecidas as suas variações percentuais e as 

diferenças das temperaturas (em valores absolutos) desse termopar em relação aos 

experimentos de descobrimento total para os grupos 1 e 2, respectivamente 

Os termopares TC8, TC10 e TC12 estão localizados em um nível próximo 

de 4110 mm, cerca de 300 mm abaixo do termopar TC3, posição essa inferior ao 

nível de descobrimento dos experimentos PD1/2 e muito próxima dos níveis dos 

experimentos PC1/2. 

 

 Figura 4.13 – Temperaturas do termopar TC10 para cada um dos experimentos do grupo 1 

 
 Fonte: autor da tese. 
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 Figura 4.14 – Temperaturas do termopar TC10 para  cada um dos experimentos do grupo 2 

 
 Fonte: autor da tese. 

 

Tabela 4.11 – Comparações das máximas temperaturas dos termopares TC8, TC10 e TC12 -  
   Grupo 1 

EPR 
TC8 

Variação 
Percentual e 

Diferença 

TC8 e TC10 

TC10 

Variação Percentual 

e Diferença TC10 

((EPRi-1)- (TOT-1))/ 

(TOT-1) 

TC12 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TC12 e TC10 

(oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) 

TOT-1 93,8 -6,9 7,0 100,8 0,0 0,0 93,9 7,3 -6,9 

PA-1 94,3 -6,9 7,0 101,3 0,5 0,5 94,4 7,3 -6,9 

PB-1 80,8 -5,9 5,1 85,9 -14,8 14,9 81,0 6,0 -4,9 

PC-1 49,1 -7,3 3,9 53,0 -47,5 47,8 49,1 7,9 -3,9 

PD-1 35,6 -8,2 3,2 38,8 -61,5  62,0 35,4 9,5 -3,4 

Fonte: autor da tese. 

 
Tabela 4.12 – Comparações das máximas temperaturas dos termopares TC8, TC10 e TC12 –  
                       Grupo 2 

EPR 
TC8 

Variação 
Percentual e 

Diferença 

TC8 e TC10 

TC10 

Variação Percentual 

e Diferença TC10 

((EPRi-2)- (TOT-2))/ 

(TOT-2) 

TC12 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TC12 e TC10 

(oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC)  (%) (°C) 

TOT-2 81,1 -5,6 4,8 85,9 0,0 0,0 81 -5,7 4,9 

PA-2 77,9 -5,0 4,1 82 -4,5 3,9 77,9 -5,0 4,1 

PB-2 65,3 -4,1 2,8 68,1 -20,7 17,8 65,4 -4,0 2,7 

PC-2 43,3 -6,1 2,8 46,1 -46,3 39,8 43,2 -6,3 2,9 

PD-2 34,1 -5,5 2,0 36,1 -58,0  9,8 33,8 -6,4 2,3 

Fonte: autor da tese. 
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Na Figura 4.15, são apresentas as temperaturas máximas do termopar 

TC10 para os dez experimentos analisados nesse trabalho. 

 

      Figura 4.15 – Temperaturas máximas do TC10 para cada um dos dez experimentos 

 
      Fonte: autor da tese. 

 

Por meio das Tabelas 4.11 e 4.12 e das Figuras 4.13, 4.14 e 4.15,  

constatou-se que para experimento PA-1 o valor máximo da temperatura para o 

termopar TC-10 ficou 0,5% maior do que no TOT-1 e, consequentemente, maior em 

relação às temperaturas dos outros experimentos do grupo 1. Para os experimentos 

do grupo 2, o TOT-2 foi o que apresentou as maiores temperaturas. No PA-2, o 

TC10 teve valores 4,5% menores do que o TOT-2.  

Nos experimentos PB1/2 as temperaturas máximas no TC10, ficaram de 

14,8% a 20,7% menores que nos experimentos TOT-1 e TOT-2, indicando, assim, 

uma importante remoção de calor pela água de cobertura sobre as temperaturas 

desse termopar. 

Verificou-se que, durante os experimentos PD1 e PD-2, o termopar TC10 

esteve submerso devido à proximidade da localização do termopar e o nível dos 

experimentos e, por este motivo, houve uma forte remoção de calor por convecção 

natural. O mesmo comportamento foi observado para os experimentos PC-1 e PC-2, 
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ou seja, devido à proximidade desses experimentos com o nível do termopar TC10 

ocorreu, também, a remoção de calor por meio da água de cobertura.  

Nas Tabelas 4.13 e 4.14, são apresentadas as variações percentuais 

axiais e as diferenças das temperaturas (em valores absolutos) do termopar TC3 

com relação aos termopares TC6 e TC10, para os experimentos dos grupos 1 e 2, 

respectivamente. Também são fornecidas as seguintes informações: as variações 

percentuais dos fatores de potência axial normalizada entre as posições dos 

termopares TC6 e TC10 com relação à posição do termopar TC3 e as relações entre 

as variações percentuais das temperaturas e o fator de potência, para os termopares 

indicados nas tabelas. 

 

Tabela 4.13 – Variações percentuais e diferença das temperaturas dos termopares TC6 e TC10 com 
o TC3 – Grupo 1 

 

 

EPR 

 

 Variação 
Percentual e 

Diferença 
TC3 e TC6 

Relação da 
Variação TC3 e 
TC6 com Fator 

Axial 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TC3 e TC10  

Relação da 
Variação TC3 e 
TC10 com Fator 

Axial 

(%) (oC) (%) (%) (oC) (%) 

TOT-1 7 8,6 120 23 23,1 39 

PA-1 5 5,9 81 21 21,3 36 

PB-1 10 10,4 156 39 33,2 66 

PC-1 19 15,7 311 84 44,4 143 

PD-1 46 27,4 740 125 48,6 214 

Variação 
Percentual Fator 
de Potência Axial 

6   59   

Fonte: autor da tese. 
 

  Tabela 4.14 – Variações percentuais e diferença das temperaturas dos termopares TC6 e TC10 com 
o TC3 – Grupo 2 

  Variação 
Percentual e 

Diferença 

TC3 e TC6 

Relação da 
Variação TC3 e 
TC6 com Fator 

Axial 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TC3 e TC10  

Relação da 
Variação TC3 e 
TC10 com Fator 

Axial 

(%) (oC) (%) (%) (oC) (%)  

TOT-2 5 5,0 84 18 15,8 31 

PA-2 4 9,1 70 21 17,4 36 

PB-2 10 8,4 156 40 27,2 68 

PC-2 17 12,0 282 75 34,8 129 

PD-2 40 20,4 654 96 34,8 164 

Variação 
Percentual Fator de 

Potência Axial 
6   59   

  Fonte: autor da tese. 
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Nas Figuras 4.16 e 4.17, são mostradas as comparações das variações 

percentuais axiais dos termopares TC6 e TC10 com relação ao TC3 para os 

experimentos dos grupos 1 e 2, respectivamente. 

 
            Figura 4.16 – Comparação das variações percentuais das temperaturas e fatores de 

potência dos termopares TC6 e TC10 com o TC3 - Grupo 1 

 
           Fonte: autor da tese. 

 
            Figura 4.17 – Comparação das variações percentuais das temperaturas e fatores de 

potência dos termopares TC6 e TC10 com o TC3 - Grupo 2 

 
            Fonte: autor da tese. 
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Nas Tabelas 4.13 e 4.14 e nas Figuras 4.16 e 4.17, as relações das 

variações das temperaturas axiais com as posições entre TC3 e TC6 nos 

experimentos PA-1/2 e TOT-1/2 estiveram em torno de 100%, tendo assim um 

comportamento quase diretamente proporcional à essa variação. Já nos 

experimentos PB-1/2, essas relações chegaram a 156%, ou seja, mais de 50% 

maior que a relação de potências axiais, mostrando uma pequena influência da água 

de cobertura sobre esses dois experimentos. Para os experimentos PC-1 e PC-2 

essa relação ficou em 311% e 282% e, elevando, assim, a relação de potências 

axiais de 182% e 211%. Por fim, essas mesmas relações nos experimentos PD-1 e 

PD-2, foram de 740% e 654%, aumentando a diferença em até 640%. Estes quatro 

últimos experimentos (PC-1, PC-2, PD-1 e PD-2) apresentaram porcentagens 

elevadas devido à forte influência da água de cobertura. 

As variações das temperaturas do termopar TC3 com relação às do TC10 

são menores que as variações axiais dos fatores de potência nos experimentos  

TOT-1 e TOT-2, PA-1 e PA-2 e PB-1 e PB-2. Nos experimentos PC1 e PC-2 e PD-1 

e PD-2 esta relação de temperaturas foi de 30% a 160% maior que a relação de 

potências, indicando novamente a forte influência da água de cobertura.  

É importante mencionar a forte influência da água de cobertura nos 

experimentos PB-1, PB-2, PC-1, PC-2, PD-1 e PD-2, devida a convecção natural 

com a água e que está associada á condução de calor radial e axial no ECI. A 

remoção de calor pela convecção natural com a água foi muito mais eficiente que a 

convecção natural com o ar. 

Com base nos resultados experimentais obtidos nesse trabalho para os 

dez cenários analisados, as constatações mais importantes são que as temperaturas 

máximas ficaram: 

• abaixo da temperatura limite de segurança de 130oC, considerada, 

nesse trabalho, como parâmetro de proteção para o ECI, garantindo 

assim a sua integridade física;  

• abaixo da temperatura de empolamento do combustível, que é de 

500ºC. 

Como já mencionado anteriormente, os resultados obtidos nesse trabalho 

entre os experimentos de mesmo nível de descobrimento foram comparados entre si 

e são fornecidos no APÊNDICE D. No APÊNDICE E podem ser vistos os resultados 
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obtidos e as comparações entre os termopares do fluido dispostos ao longo do ECI 

para todos os experimentos realizados.  

Na seção seguinte, são apresentadas as comparações 

teórico/experimental de dois experimentos, TOT-1 e PD-1, que foram selecionados e 

simulados teoricamente com o código RELAP5. 

 

4.2  - Comparação teórica e experimental 

A simulação teórica foi realizada com o código RELAP5, programa 

computacional escolhido pelo órgão regulador do Brasil (CNEN) para o 

licenciamento de plantas nucleares de potência e de pesquisa. 

O RELAP5 tem a capacidade de simular Acidentes de Perda de 

Refrigerante Primário por Pequena ou Grande Ruptura (APRPPR ou APRPGR) em 

plantas nucleares de pesquisa e de potência. Além disso, pode simular transientes 

de perda de potência elétrica, perda de água de alimentação, perda de vazão, entre 

outros.  

O RELAP5 possui seis equações de conservação: de massa, de energia 

e de quantidade de movimento para cada uma das fases, liquida e vapor. Possui, 

também, duas equações adicionais, sendo uma para gases não condensáveis e 

outra para o boro solúvel. O programa conta com uma aproximação da equação de 

conservação de quantidade de movimento para fluxo transversal e um modelo de 

fluxo reverso. Esse último, utiliza uma solução de condução bidimensional. O 

método numérico utilizado nesse código é o de diferenças finitas, tanto na fase 

liquida como na de vapor. 

Nesse trabalho, as modelagens adotadas para simular os transientes 

propostos para o experimento STAR com o código RELAP5 foram detalhadas com a 

finalidade de descrever adequadamente o fenômeno de circulação natural durante 

os transientes propostos. Por esta razão, todos os canais de resfriamento do 

elemento combustível instrumentado foram modelados, assim como as placas 

combustíveis e as estruturas metálicas, representadas pelas estruturas de troca de 

calor, além da modelagem do casco da STAR. Todas as informações sobre o 

RELAP5 e a modelagem adotada nesse trabalho encontram-se no ANEXO 220.  

                                                
20 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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No ANEXO 2, são apresentadas a descrição do código RELAP5, a 

nodalização utilizada para modelar a seção STAR e o ECI. São apresentados, 

também, os resultados obtidos com o código RELAP5 para dois experimentos um de 

descobrimentos total e um parcial, o TOT-1 e o PD-1.  

Os motivos pelos quais esses dois experimentos foram escolhidos, foram 

os seguintes: 

1.  o TOT-1, é um experimento de perda total de refrigerante na condição 

de maior calor de decaimento e que apresentou resultados com 

maiores temperaturas máximas em relação a todos os demais; 

2.  o PD-1, é um experimento de perda parcial no quarto nível de 

descobrimento na condição de maior calor de decaimento e apresentou 

as menores temperaturas máximas em relação aos demais do grupo 1. 

Nas Figura 4.18 e 4.19, são apresentadas as comparações 

teórico/experimental das evoluções temporais dos níveis e das temperaturas do 

termopar TC3 para os experimentos TOT-1 e PD-1, respectivamente. Esse termopar 

TC3 foi o selecionado, pois apresentou os maiores valores experimentais de 

temperatura.  

     Figura 4.18 – Comparação teórico experimental dos níveis e temperaturas do TOT-1 

 
     Fontes: SABUNDJIAN, G.21; autor da tese. 

                                                
21 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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As evoluções temporais da temperatura teórico/experimental do termopar 

TC3, obtidas para o caso de esvaziamento total da STAR (TOT-1, mostraram que os 

comportamentos são semelhantes (Figura 4.18). No entanto, os resultados 

alcançados com o código RELAP5, por ser mais conservativo, superaram os 

experimentais em média de 20ºC (≅ 144ºC). No fim da simulação, a temperatura do 

termopar TC3 diminui até chegar ao seu valor inicial de 31°C, comportamento esse 

similar ao observado experimentalmente. 

 

      Figura 4.19 - Comparação teórico experimental dos níveis e temperaturas do PD-1 

 
      Fontes: SABUNDJIAN, G.22; autor da tese. 

 

Na Figura 4.19, é apresentada a comparação teórico/experimental da 

evolução temporal da temperatura do termopar TC3 para o experimento PD-1, cujos 

resultados são semelhantes, sendo que os valores obtidos com o RELAP5 superam 

os experimentais em 40ºC (≅ 127ºC), durante o período de esvaziamento parcial da 

STAR. Os valores da temperatura do termopar TC3 obtidos com o RELAP5 para o 

caso de esvaziamento parcial foram inferiores aos do esvaziamento total, pelo fato 

de que também houve uma eficiente transferência de calor no ECI, devido à água de 

cobertura, seguindo assim, o comportamento experimental. 
                                                                                                                                                   
 

22 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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A Tabela 4.15 fornece uma comparação teórico/experimental das 

temperaturas máximas e das médias dos níveis dos experimentos PD-1 e TOT-1. 

Também, são apresentadas as variações percentuais e as diferenças entre as 

temperaturas máximas e as variações percentuais das médias dos níveis ao longo 

de todo o transiente, dos resultados teórico/experimental. 

 

     Tabela 4.15 – Comparação teórico/experimental das máximas temperaturas do termopar 
TC3 e das médias dos níveis nos experimentos TOT-1 e PD-1 

EPR 

TC3 Máxima 

Experimental 

TC3 Máxima 

RELAP5 

Variação Percentual e 

Diferença - TC3 RELAP5 e 

Experimental 

Variação Percentual - 

Média dos Níveis 

RELAP5 e Experimental 

(oC) (oC) (%) (oC) (%) 

TOT-1 123,8 144,4 17 20,6 1,2 

PD-1 87,4 126,9 45 39,5 1,5 

     Fontes: autor da tese; SABUNDJIAN, G.23 

 

Nas Figuras 4.18 e 4.19 e na Tabela 4.15, foi verificado que a evolução 

temporal do nível de líquido obtido com o RELAP5, durante o esvaziamento e o 

reenchimento da STAR, é praticamente coincidente com o experimental, 

demonstrando, assim, que foi possível reproduzir teoricamente os experimentos 

TOT-1 e PD-1. Observou-se, no entanto, uma pequena diferença no reenchimento 

do experimento PD-1, devido às diferenças entre as velocidades de reenchimento 

teórica e experimental. As variações percentuais entre as médias dos níveis teóricos 

e experimentais ao longo de todo o transiente resultou em valores de 1,2% para o 

TOT-1 e 1,5% para o PD-1. 

Foi observada ainda uma boa concordância entre os valores máximos de 

temperatura do termopar TC3. Os resultados com o RELAP5 foram 17% maior em 

relação ao experimento TOT-1 e 25% maior para o PD-1. Os resultados de 

temperatura obtidos com o RELAP5 apresentaram um comportamento conservativo 

contribuindo, assim, para a segurança da instalação. 

Os resultados teóricos demonstraram que, mesmo que as temperaturas 

do termopar TC3 tenham superado as temperaturas experimentais, devido às 

                                                
23 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 



106 
 

 106 

hipóteses conservativas assumidas pelo RELAP5, podem ser utilizados para uma 

avaliação prévia do ECI, em caso de esvaziamento total e parcial da STAR. 

As temperaturas teóricas do termopar TC3 obtidas com o código RELAP5, 

em ambos os casos estudados, foram muito inferiores à temperatura de 

empolamento do alumínio (500ºC) mostrando, assim, que os cálculos teóricos 

podem ser utilizados para uma avaliação preliminar do comportamento do ECI em 

caso de esvaziamento total e parcial da STAR. 

Embora, os resultados teóricos apresentaram o mesmo comportamento 

que os experimentais para os dois cenários estudados, esvaziamento total (TOT-1) e 

parcial (PD-1), existe a possibilidade de realizar uma análise de 

sensibilidade/incertezas com o software SUSA(KLOSS, 2015). Essa análise não foi 

realizada nesse trabalho pelo fato de requerer muitas horas de simulação e poderá 

ser feita em trabalhos futuros. 

No ANEXO 2, são apresentadas algumas das variáveis adicionais que o 

código RELAP5 fornece, tais como: a fração de vazio, o regime de escoamento e o 

modo de transferência de calor para cada um dos experimentos simulados, a fim de 

compreender melhor a fenomenologia dos transientes propostos nesse trabalho.  
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5. CONCLUSÕES  

 

Os resultados dos dez experimentos realizados nesse trabalho se 

mostraram relevantes para a análise de segurança de acidentes de perda de 

refrigerante em reatores de pesquisa, pois poderão ser utilizados como banco de 

dados no processo de licenciamento desse tipo de instalação.  

Por meio dos experimentos foi possível realizar a comparação entre os 

cinco níveis de descobrimento para duas condições distintas de calor de decaimento 

do elemento combustível real e instrumentado, em condições bem semelhantes às 

observadas durante os acidentes de perda de refrigerante em reatores de pesquisa. 

Uma das mais importantes constatações desse trabalho foi que a maior 

temperatura atingida nos termopares entre todos os experimentos realizados foi de 

123°C e com o RELAP5 foi de 145°C, valores esses bem abaixo da temperatura de 

empolamento do combustível, que é de 500ºC. Além disso, todos os resultados 

experimentais ficaram abaixo da temperatura limite de segurança de 130oC, 

considerada, nesse trabalho, como parâmetro de proteção para o ECI, garantindo 

assim a sua integridade física. 

A seção STAR mostrou-se uma ferramenta muito segura, já que não 

ocorreu nenhum acidente ou incidente envolvendo a seção ou o ECI, e também 

porque os níveis de dose na superfície da piscina durante os experimentos, 

monitorados pela proteção radiológica do IPEN, se mantiveram normais. 

A folga entre o bocal e as placas do ECI, presente em todos os elementos 

combustíveis padrão fabricados no IPEN, mostrou-se eficaz no processo de 

remoção de calor em caso de um APR. Dessa forma, manter a passagem do ar por 

meio das folgas ou até incrementá-las na fabricação de novos elementos 

combustíveis, contribuirá para a eficiente remoção de calor por circulação natural.  

Essa conclusão é útil no que se refere ao processo de transferência de 

calor dos elementos combustíveis do novo Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), 

pois, em vez de folgas, possui duas janelas laterais entre o bocal e o início das 

placas combustíveis, demonstrando, assim, que poderá ocorrer uma maior 

transferência de calor por convecção natural no caso de um descobrimento parcial 

do núcleo. 
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Os experimentos de descobrimento total foram os mais críticos, pois 

apresentaram as maiores temperaturas do revestimento no ECI, em comparação 

aos demais experimentos de descobrimentos parciais. 

Em todos os experimentos de descobrimento parcial, verificou-se que a 

água de cobertura foi sempre benéfica no processo de remoção de calor de 

decaimento. A convecção natural com a água de cobertura, associada á condução 

de calor radial e axial no ECI mostraram-se como um ótimo mecanismo de remoção 

de calor durante este tipo de descobrimento. 

A simulação teórica dos experimentos com o RELAP5 mostrou que os 

comportamentos dos níveis de esvaziamento e reenchimento para os dois cenários 

estudados apresentaram uma ótima concordância com os experimentais, com 

variações percentuais entre os níveis médios de 1,2% a 1,5%. Portanto, a 

modelagem adotada para a simulação dos casos analisados conseguiu reproduzir 

corretamente as condições experimentais. 

Deve ser ressaltado que os resultados de temperatura obtidos com o 

RELAP5 mostraram um comportamento conservativo, com variações percentuais de 

17% a 45% acima dos experimentais, o que colabora integralmente com a 

segurança da instalação. Esses resultados poderão ser utilizados para uma 

avaliação prévia do ECI em caso de um APR. Esses resultados são considerados 

preliminares e poderão ser aperfeiçoados com o uso de softwares, como o Software 

for Uncertainty and Sensitivity (SUSA), desenvolvido pela Global Research for Safety 

(GRS) (KLOSS, 2015). O SUSA realiza as análises incertezas/sensibilidade dos 

dados de entrada e modelos do RELAP5. 

Além disso, por meio da simulação teórica com o RELAP5, foi possível 

obter variáveis adicionais que, nesse trabalho não são obtidas experimentalmente, 

tais como: temperatura do fluido, fração de vazio, regimes de escoamento, 

mecanismos de transferência de calor, entre outras. 

Os experimentos com a seção STAR, que mostrou ser um aparato 

experimental seguro e eficiente para aquisição de dados termo-hidráucos na área de 

pesquisa e desenvolvimento, poderão ser utilizados em futuros trabalhos 

experimentais, na validação de modelos existentes no código RELAP5 e no 

processo de qualificação da modelagem da planta durante um transiente. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se a possibilidade das seguintes 

pesquisas futuras: 

1) realização de novos experimentos com: 

a. a implantação de um isolamento térmico nas laterais externas do 

ECI para diminuir a transferência de calor por convecção nas 

laterais do elemento; 

b. condições de calor de decaimento e temperaturas maiores, a fim de 

permitir pesquisas sobre o fenômeno de transferência de calor em 

condições mais rigorosas; 

c. a colocação de aspersores sobre o ECI com o objetivo de simular a 

atuação do sistema de resfriamento de emergência dentro da 

STAR. 

 

2) avaliação de incertezas/sensibilidade dos dados de entrada do 

RELAP5 com a finalidade de aprimorar os resultados teóricos. Para 

esse tipo de estudo será utilizado o código SUSA (KLOSS, 2015). 
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APÊNDICE A – Detalhes adicionais da seção de testes STAR 

 

Neste Apêndice são fornecidos detalhes adicionais da seção STAR, por 

meio de desenhos, fotos, tabelas e cálculos. 

 

A.1 – Detalhes adicionais da base da STAR 

Na Figura A.1, é fornecido um desenho do palete de alumínio fabricado 

pela empresa Alutent na sua medida padrão (ALUTENT, 2003). A base foi composta 

por dois paletes de alumínio sobrepostos, um na medida padrão de 150 mm de 

altura e outro na medida especial de 175 mm de altura. A Figura A.2 mostra os dois 

paletes de alumínio da base, que foram colocados um sobre o outro, ainda antes da 

serem fixados por parafusos, porcas, arruelas e chapas.  

 

 Figura A.1 - Palete de alumínio Alutent na medida padrão 

 
 Fonte: ALUTENT, 2003. 
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              Figura A.2 – Dois paletes de alumínio da base da STAR 

 
              Fonte: MESQUITA, R. N., 201324.  

 

Na Figura A.3, é mostrado um desenho esquemático do bloco de chumbo 

e aço carbono que foi utilizado pela primeira vez por COELHO (1993). Esse bloco já 

pintado e dentro da caixa envoltória antes do seu fechamento pode ser visto na 

 Figura A.4.          

                          Figura A.3 – Bloco de chumbo e aço carbono – desenho esquemático 

 
                       Fontes: COELHO, P. R. P.1993; autor da tese. 

                                                
24 Comunicação pessoal, fotos da seção de testes STAR fornecidas por MESQUITA, R. N., em 2013. 
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            Figura A.4 – Caixa envoltória de alumínio com bloco de chumbo e aço 

 
             Fonte: MESQUITA, R. N., 201325. 
 

Na Figura A.5, é apresentado um detalhe do bocal de alumínio na base 

da STAR. 

                          Figura A.5 – Detalhe do bocal de alumínio da base da STAR 

 
                           Fonte: PRADO, A. C., 201326. 

                                                
25 Comunicação pessoal, fotos da seção de testes STAR fornecidas por MESQUITA, R. N., em 2013. 
26 Comunicação pessoal, fotos da seção de testes STAR fornecidas por PRADO, A.C., em novembro 

de 2013. 



120 
 

 120 

O mesmo bocal  de alumínio com elemento dumy, pode ser visto na 

Figura A.6.  

  

                      Figura A.6 – Base com detalhe do bocal e do elemento dummy 

 
                      Fonte: PRADO, A. C., 201327. 

 

Um detalhe da calha dos cabos do ECI é demonstrado na Figura A.7. 

                       Figura A. 7– Detalhe da calha dos cabos do ECI 

 
   Fonte: autor da tese. 

                                                
27 Comunicação pessoal, fotos da seção de testes STAR, fornecidas por PRADO, A.C., em novembro 

de 2013. 
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Na Figura A.8, é fornecida a imagem de um olhal de içamento, montado 

na base da STAR.  

                                             Figura A.8 – Detalhe do olhal da base da STAR 

 
                                             Fonte: PRADO, A. C., 201328. 

 

Na Figura A.9, são apresentadas as informações das dimensões e da 

carga permitida por olhal. As informações destacadas em vermelho são do olhal M16 

que foi o escolhido para a STAR. 

 

      Figura A.9 – Olhais de içamento – DIN 580 – dimensões e cargas máximas 

 
      Fontes: OTTO GANTER, 2015; autor da tese.  

                                                
28 Comunicação pessoal, fotos da seção de testes STAR, fornecidas por PRADO, A.C., em novembro 

de 2013. 
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Os resultados dos cálculos dos esforços nos olhais da STAR são 

demonstrados na Tabela A.1.  

                              Tabela A.1 – Esforços nos olhais da seção STAR 

Carga máxima permitida por 
olhal - F2 

Massa máxima permitida 
por olhal 

(N) (kg) 

5000 510 

Seção STAR 

Peso Massa 

(N) (kg) 

5890 601 

Peso por olhal Massa por olhal 

(N) (kg) 

1472,5 150,3 

Folga por olhal Folga por olhal 

(N) (kg) 

3527,6 360,0 

                              Fontes: OTTO GANTER, 2015; autor da tese. 
 

Para os cálculos, foi utilizada a equação (A.1) que fornece a relação entre 

a força peso da seção STAR e a sua massa. A força peso é igual à carga solicitada. 

A carga máxima permitida é o peso máximo permitido por olhal. Para a aceleração 

da gravidade foi  utilizado o  valor  de g = 9,8 m/s2. 

𝑃𝑒𝑆𝑇𝐴𝑅
= 𝑚𝑆𝑇𝐴𝑅 ∙ 𝑔                                          (A.1) 

Onde: 

Pe STAR - força peso na seção STAR (N); 

mSTAR – massa da seção STAR; 

 
O cálculo da massa máxima permitida por olhal é obtido da equação 

(A.2): 

𝑚𝑚á𝑥 =
𝑃𝑒𝑚á𝑥

𝑔
                                                 (A.2) 

Onde: 
mmáx – massa máxima permitida por olhal (kg); 

Pe máx – carga máxima ou peso máximo permitido por olhal (N). 
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No cálculo realizado, o olhal escolhido tem uma massa máxima permitida 

por olhal de 510 kg. Foi considerada uma massa total na seção STAR de 601 kg, 

com uma massa por olhal de 150 kg, resultando em uma folga por olhal de  

360 kg. Portanto. o olhal DIN 580- M16 foi aprovado para o uso na STAR  

Na Figura A.10, é apresentado um desenho esquemático da porca 

especial de fechamento em aço inox. As porcas de fechamento têm um furo na parte 

superior por onde entra uma ferramenta especial para o rosqueamento das porcas 

nos fusos da base de fora da piscina de reator. 

 

                 Figura A.10 – Porca especial de fechamento 

 
                Fonte: autor da tese.   
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A.2 – Detalhes adicionais do casco da STAR 

Neste APÊNDICE, são fornecidos detalhes adicionais do casco da seção 

STAR. 

Nas Figuras A.11 e A12, são apresentadas fotos do casco durante a 

montagem da seção na piscina do reator IEA-R1.  

 

  Figura A.11 – Casco da STAR no dia da montagem na piscina do reator IEA-R1 

 
                               Fonte: autor da tese.  
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            Figura A.12 – Montagem do casco na piscina do Reator IEA-R1 

 
            Fonte: autor da tese.  
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A.3 – Cálculo da força de empuxo na STAR 

Para a realização do experimento com a seção STAR é necessária a 

condição estabelecida na equação (A.3): 

𝐸𝑆𝑇𝐴𝑅 < 𝑃𝑒𝑆𝑇𝐴𝑅
                                               (A.3) 

Onde: 

ESTAR - força de empuxo na seção STAR (N); 

Pe STAR - força peso na seção STAR (N). 

 

A força de empuxo na seção STAR é definida pela equação (A.4): 

𝐸𝑆𝑇𝐴𝑅 = ∑ 𝑉𝑖𝑆𝑇𝐴𝑅
∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝑔𝑛

𝑖=1                                    (A.4) 

Onde: 

Vi STAR - volume dos componentes da STAR submersos na piscina (m3); 

ρa - densidade da água da piscina (kg/m3). 

 

Para a aceleração da gravidade foi usado o valor de g =9,8 m/s2. 

 

A força peso na STAR foi calculada pela equação (A.5) que considera a 

somatória das massas dos componentes submersos na piscina: 

𝑃𝑒𝑆𝑇𝐴𝑅
= ∑ 𝑚𝑆𝑇𝐴𝑅𝑖

∙ 𝑔𝑛
𝑖=1                                    (A.5) 

Onde: 

m STAR i - massa dos componentes da STAR submersos na piscina (kg); 

 

Na Tabela A.2, são apresentados os componentes da STAR com suas 

respectivas massas, força peso, volumes, massa de água deslocada e força de 

empuxo. Na Tabela A.3 são fornecidas as densidades dos materiais usados na 

Tabela A.2. Na Tabela A.4 é fornecida a diferença entre a força peso e a força de 

empuxo na STAR. 

 



127 
 

 

  Tabela A.2 – Verificação da força empuxo na seção STAR 

 
Componentes da STAR 

Massa  Peso  Volume  Massa água 
deslocada  

Empuxo  

(kg) (N) (m3) (kg) (N) 

ECI 5 49 0,0019 1,9 18 

Bocal de alumínio 3,4 34 0,0013 1,3 12 

Chapa aço carbono 65,0 637 0,0083 8,2 81 

Bloco de chumbo 374,9 3674 0,0331 33,0 323 

Casco de inox 69,2 678 0,4584 457,5 4484 

Parafusos 4,3 42 0,0005 0,5 5 

2 vergalhões de alumínio 55,7 546 0,0206 20,6 202 

2 Pallets de alumínio 24 235 0,0703 70,1 687 

TOTAL 601,5 5894  593,1 5813 

  Fonte: autor da tese.  

 

                                   Tabela A.3 – Densidades dos materiais da STAR e da água 

Material 
Densidade  

(kg/m³) 

Aço-inox 8000 

Aço 7860 

Alumínio 2697 

Água 998 

Chumbo 11340 

                                    Fonte: autor da tese.  

 

                 Tabela A.4 – Diferença entre a força peso e a força de empuxo na seção STAR 

Força peso total 
na STAR (N) 

Força de empuxo 
total na STAR (N) 

Diferença entre as forças peso e 
de empuxo totais na STAR (N)  

5894 5813 81 

                  Fonte: autor da tese.  

 

A partir dos resultados obtidos da diferença entre as forças peso e de 

empuxo totais na seção STAR, que são apresentados na Tabela A.4, observou-se 

que existe uma folga de 81 N, que permitiu a realização dos experimentos de 

esvaziamento e reenchimento da seção de forma segura, sem sua flutuação. 
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APÊNDICE B – Incertezas esperadas 

 

Neste APÊNDICE, são apresentadas as incertezas esperadas nas 

medições das temperaturas do ECI e do nível da STAR e do nível da piscina. 

As incertezas nas temperaturas do ECI foram consideradas como sendo 

erros de calibração nas temperaturas do ECI e nos canais do SAD. 

Os termopares do ECI foram calibrados no Laboratório do Centro de 

Radiofarmácia do IPEN/CNEN/SP (UMBEHAUN, 2016). Foram realizadas medidas 

em sete temperaturas em uma faixa entre 30oC e 150oC. Para cada temperatura 

foram realizadas duas medições nos termopares, com um total de 14 medições. 

Na Tabela B.1, são apresentados os resultados dessa calibração, com as 

sete faixas de medidas dos valores convencionais (temperatura do forno) e dos 

valores medidos nos termopares. 

As médias das temperaturas do forno, as médias das temperaturas dos 

termopares do ECI e os erros médios são apresentadas na Tabela B.2. Os erros 

médios foram determinados pela diferença entre as médias das medidas nos 

termopares e as médias dos Valores Convencionais (VC). 

A calibração da instrumentação e dos canais do Sistema de Aquisição de 

Dados (SAD) do IEA-R1 foi realizada em outubro de 2016 pela empresa CONTEMP.  

No ANEXO 1, são apresentados os resultados da calibração de 

temperatura e do nível dos canais do SAD que foram utilizados pelos termopares do 

ECI (CONTEMP, 2016). Também são fornecidos os resultados de calibração do 

nível dos canais do SADI (CONTEMP, 2016). 

Os resultados da calibração dos mesmos canais usados pelos termopares 

do ECI são apresentados na Tabela B.3. Nessa tabela, foram fornecidas as 

correspondências entre os termopares do ECI e os canais do SAD. Como 

simplificação, foram admitidos que os erros totais dos instrumentos mais os canais 

do SAD, fornecidos no ANEXO 1, como sendo o erro dos canais do SAD. 
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 Tabela B.1 - Calibração dos termopares do ECI 

Faixa de               
temperatura 30 30 50 50 70 70 90 90 110 110 130 130 150 150 

(oC) 
              

Temperatura               
do forno 29,1 29,1 50,5 50,4 70,4 70,4 90,2 90,2 110,2 110,2 130,1 130,1 150,1 150,1 
VC (oC) 

              
               
 

Termopar 
Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida 

 
(oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) 

TC2 29,5 29,4 50,6 50,5 70,5 70,5 90,7 90,7 111 111,1 131,5 131,5 152,2 152,2 

TC3 29,5 29,4 50,6 50,5 70,6 70,6 90,7 90,7 111 111,1 131,6 131,6 152,2 152,2 

TC4 29,5 29,4 50,6 50,5 70,5 70,5 90,7 90,7 110,9 111 131,4 131,5 152,1 152 

TC5 29,5 29,4 50,6 50,5 70,6 70,5 90,7 90,7 111 111,1 131,5 131,7 152,2 152,2 

TC6 29,5 29,4 50,6 50,5 70,5 70,5 90,8 90,7 110,9 111,1 131,5 131,6 152,1 152,1 

TC7 29,5 29,4 50,6 50,5 70,6 70,5 90,7 90,7 111 111,2 131,6 131,8 152,3 152,2 

TC8 29,5 29,4 50,5 50,5 70,5 70,5 90,8 90,7 110,9 111,1 131,4 131,6 152,1 152 

TF9 29,5 29,4 50,5 50,5 70,5 70,5 90,7 90,7 110,9 111 131,4 131,6 152,1 152 

TC10 29,5 29,5 50,5 50,5 70,6 70,6 90,7 90,7 111 111,1 131,5 131,7 152,2 152,1 

TF11 29,4 29,5 50,5 50,5 70,6 70,6 90,7 90,7 111 111,1 131,5 131,6 152,1 152,1 

TC12 29,4 29,5 50,5 50,5 70,5 70,6 90,7 90,7 111 111,1 131,5 131,6 152,1 152,1 

TF13 29,4 29,5 50,5 50,6 70,6 70,7 90,7 90,8 111,1 111,2 131,6 131,7 152,3 152,2 

TF14 29,4 29,5 50,5 50,6 70,5 70,6 90,6 90,6 110,9 111 131,4 131,6 152,1 152 

TF15 29,4 29,5 50,5 50,6 70,5 70,6 90,6 90,7 110,9 111 131,4 131,6 152,1 152 

 Fontes: UMBEHAUN, P. E. 2016, autor da tese. 
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 Tabela B.2 - Médias e erros médios na calibração dos termopares do ECI  

Faixa de 

30 50 70 90 110 130 150 Temperatura 

(oC) 

Média do VC 

29,1 50,5 70,4 90,2 110,2 130,1 150,1 (Forno) 

(oC) 

               
 Media Erro Media Erro Media Erro Media Erro Media Erro Media Erro Media Erro 

Termopar 
 

Médio 
 

Médio 
 

Médio 
 

Médio 
 

Médio 
 

Médio 
 

Médio 

 
(oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) 

TC2 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,5 -0,1 90,7 -0,5 111,1 -0,8 131,5 -1,4 152,2 -2,1 

TC3 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,6 -0,2 90,7 -0,5 111,1 -0,8 131,6 -1,5 152,2 -2,1 

TC4 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,5 -0,1 90,7 -0,5 111,0 -0,8 131,5 -1,3 152,1 -2,0 

TC5 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,6 -0,1 90,7 -0,5 111,1 -0,8 131,6 -1,5 152,2 -2,1 

TC6 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,5 -0,1 90,8 -0,5 111,0 -0,8 131,6 -1,5 152,1 -2,0 

TC7 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,6 -0,1 90,7 -0,5 111,1 -0,9 131,7 -1,6 152,3 -2,2 

TC8 29,5 -0,3 50,5 0,0 70,5 -0,1 90,8 -0,5 111,0 -0,8 131,5 -1,4 152,1 -2,0 

TF9 29,5 -0,3 50,5 0,0 70,5 -0,1 90,7 -0,5 111,0 -0,8 131,5 -1,4 152,1 -2,0 

TC10 29,5 -0,4 50,5 0,0 70,6 -0,2 90,7 -0,5 111,1 -0,8 131,6 -1,5 152,2 -2,0 

TF11 29,5 -0,3 50,5 0,0 70,6 -0,2 90,7 -0,5 111,1 -0,8 131,6 -1,5 152,1 -2,0 

TC12 29,5 -0,3 50,5 0,0 70,6 -0,1 90,7 -0,5 111,1 -0,8 131,6 -1,5 152,1 -2,0 

TF13 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,7 -0,3 90,8 -0,5 111,2 -1,0 131,7 -1,5 152,3 -2,2 

TF14 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,6 -0,1 90,6 -0,4 111,0 -0,8 131,5 -1,4 152,1 -2,0 

TF15 29,5 -0,3 50,6 -0,1 70,6 -0,1 90,7 -0,5 111,0 -0,8 131,5 -1,4 152,1 -2,0 

  Fontes: UMBEHAUN, P. E. 2016, autor da tese. 
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 Tabela B.3 - Calibração dos canais e termopares do SAD 

 Média do Média Erro Média do Média Erro Média do Média Erro Média do Média Erro Média do Média Erro Canal 

Termopar termopar VC Médio termopar VC Médio termopar VC Médio termopar VC Médio termopar VC Médio SAD 

 
(oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) 

 
TC2 20,0 20,4 -0,4 60,0 60,4 -0,4 100,0 100,5 -0,5 140,0 140,6 -0,6 180,0 181 -0,7 T20 

TC3 20,0 19,6 0,4 60,0 59,2 0,8 100,0 99,0 1,0 140,0 139,2 0,8 180,0 180 0,4 T21 

TC4 20,0 20,1 -0,1 60,0 60,1 -0,1 100,0 100,3 -0,3 140,0 140,3 -0,3 180,0 180 -0,4 T4El 

TC5 20,0 19,6 0,4 60,0 59,8 0,2 100,0 100,0 0,0 140,0 139,8 0,2 180,0 180 -0,2 T5El 

TC6 20,0 20,5 -0,5 60,0 60,5 -0,5 100,0 100,3 -0,3 140,0 140,3 -0,3 180,0 180 -0,4 T6 

TC7 20,0 18,7 1,3 60,0 58 2,0 100,0 97 3,0 140,0 136,8 3,2 180,0 176 4,2 T7 

TC8 20,0 19,8 0,2 60,0 59,8 0,2 100,0 100 0,0 140,0 139,9 0,1 180,0 180 -0,2 T8 

TF9 20,0 20,3 -0,3 60,0 60,3 -0,3 100,0 100,2 -0,2 140,0 140,6 -0,6 180,0 180 -0,4 T9 

TC10 20,0 19,8 0,2 60,0 59,8 0,2 100,0 99,8 0,2 140,0 139,6 0,4 180,0 180 0,2 T10 

TF11 20,0 19,7 0,3 60,0 59,8 0,2 100,0 99,8 0,2 140,0 139,8 0,2 180,0 180 0,2 T11 

TC12 20,0 19,8 0,2 60,0 59,7 0,3 100,0 99,8 0,2 140,0 140 0,0 180,0 180 -0,1 T12 

TF13 20,0 20 0,0 60,0 59,9 0,1 100,0 100,2 -0,2 140,0 140,3 -0,3 180,0 180 -0,2 T3El 

TF14 20,0 19,4 0,6 60,0 59,2 0,8 100,0 99,4 0,6 140,0 139,6 0,4 180,0 179 0,7 T14 

Fontes: CONTEMP, 2016; UMBEHAUN, P. E., 2016; autor da tese 
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Na Tabela B.4, são fornecidos os erros totais para o conjunto formado 

pelos termopares do ECI e pelos canais do SAD. Estes erros totais são 

considerados como as incertezas. 

 

                    Tabela B.4 - Erro total ou incertezas dos termopares e canais do ECI no SAD 

 

Erro Médio Erro Médio 
Erro Total ou 

Incerteza Canal 

Termopar ECI Canal ECI+Canal SAD 

 

(oC) (oC) (oC)  

TC2 -0,8 -0,5 1,3 T20 

TC3 -0,8 0,7 1,5 T21 

TC4 -0,7 -0,2 1,0 T4_El 

TC5 -0,8 0,1 0,9 T5_El 

TC6 -0,8 -0,4 1,2 T6 

TC7 -0,8 2,7 3,6 T7 

TC8 -0,7 0,1 0,8 T8 

TF9 -0,7 -0,4 1,1 T9 

TC10 -0,8 0,2 1,0 T10 

TF11 -0,8 0,2 1,0 T11 

TC12 -0,8 0,1 0,9 T12 

TF13 -0,8 -0,1 1,0 T3_El 

TF14 -0,7 0,6 1,3 T14 

                   Fontes: autor da tese; CONTEMP, 2016; UMBEHAUN, P.E., 2016. 

 

As incertezas para os termopares do ECI ficaram entre 0,8oC e 3,6oC. A 

incerteza esperada para o termopar TC3 foi de 1,5oC. 

A calibração do medidor de nível da piscina do IEA-R1 no SAD é 

fornecida no ANEXO 1, de onde temos uma incerteza de ±0,01 m. 

O medidor de nível Valydine DP15 também foi calibrado pelo Laboratório 

do Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN/SP (ABOLAFIO, 2014)29. Esse medidor 

foi calibrado de 0 a 7000 mm em uma escala de 0 a 10 V, com um multímetro 

HP34401A, número de série US36049677. A incerteza da precisão esperado no 

instrumento é de ±0,5% (VALIDYNE, 2017). Essa incerteza já foi indicada nas 

Tabelas 4.5 e 4.6. 

  

                                                
29  Comunicação pessoal, calibração do medidor de nível Validyne - VP-15 fornecida por ABOLAFIO, 

A. em 2014. 
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APÊNDICE C – Imagens do ECI e da STAR em um dos experimentos 

 

Neste APÊNDICE são fornecidas as fotos da filmagem realizada dentro 

da piscina do reator, pela equipe do CRPq (SOUZA, 2016)30 e mais uma foto tirada 

por BELCHIOR (2016)31, durante os experimentos do dia 16 de setembro. Os 

experimentos feitos neste dia foram o PD-1 e o PD-2.  

Na Figura C.1 o fundo do núcleo em operação é mostrado à direita e um 

detalhe da base da seção STAR à esquerda, na plataforma da coluna térmica.  

 

                          Figura C.1 – Reator em operação e detalhe da base da seção STAR 

 
                          Fontes: SOUZA, S. P., 201630, autor da tese. 

 

Nas Figuras C.2 a C.5, pode ser vista a preparação para o experimento  

PD-1, que teve o seu início ás 10h44min25 do dia 16 de setembro de 2016. A 

retirada do ECI do núcleo e o seu transporte para a seção STAR pode ser vista na 

Figura C.2. 

                                                
30 Comunicação pessoal, filmagem do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro de 

2016 fornecida por SOUZA, S. P., em setembro de 2016. 
31 Comunicação pessoal, foto do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro, 

fornecida por BELCHIOR Jr., A., em setembro de 2016. 
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          Figura C.2 – Retirada do ECI do núcleo e sua transferência para a STAR  

 
          Fontes: SOUZA, S. P, 201632; autor da tese. 

 

A colocação do ECI no bocal de alumínio da base da STAR pode ser 

vista na Figura C.3. 

 

      Figura C.3 – Colocação do ECI na base da STAR 

 
      Fontes: SOUZA, S. P., 201630; autor da tese. 

 

A Figura C.4 mostra uma foto tirada por BELCHIOR (2016), com o ECI, já 

colocado na base da STAR, com o núcleo do IEA-R1 á sua direita. 

Na Figura C.5, são visualizadas a colocação do casco sobre a base da 

STAR e a fixação das porcas de fechamento. 

                                                
32 Comunicação pessoal, filmagem do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro de 

2016, fornecida por SOUZA, S. P., em setembro de 2016. 
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  Figura C4 – ECI na STAR e núcleo do IEA-R1 

 
 Fonte: BELCHIOR Jr, A., 201633. 

 

 Figura C.5 – Colocação do casco sobre a base da STAR 

 
 Fontes: SOUZA, S. P., 201634; autor da tese. 

 

Observa-se que, em quase todas as figuras apresentadas há a presença 

do efeito Cherenkov, que é uma luz azulada emitida pela radiação. Esse efeito foi 

verificado no núcleo e no ECI, tanto na condição de operação quanto no caso do 

reator estar desligado. Na condição do reator se encontrar desligado, a existência 

deste brilho mostra que há calor sendo gerado no núcleo e esse calor de 

decaimento deve ser retirado por meio da circulação natural da água da piscina. 

 

                                                
33 Comunicação pessoal, foto do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro, 

fornecida por BELCHIOR Jr., A., em setembro de 2016. 
34 Comunicação pessoal, filmagem do experimento de perda de refrigerante do dia 16 de setembro de 

2016, fornecida por SOUZA, S. P., em setembro de 2016. 
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APÊNDICE D – Comparação de experimentos de mesmo nível de 

descobrimento 

 

Neste APÊNDICE são comparados os experimentos de mesmo nível de 

descobrimento do ECI, mas em diferente condição de calor de decaimento.  

Os experimentos envolvidos são os seguintes: o TOT-1 com o TOT-2, o 

PA-1 com o PA-2, o PB-1 com o PB-2, o PC-1 com o PC-2 e, finalmente, o PD-1com 

o PD-2. 

 

D.1- Comparação entre os experimentos TOT-1 e TOT-2 

As curvas de calor de decaimento do ECI em kW, estimadas para os 

experimentos TOT-1 e TOT-2, podem ser visualizadas nas Figuras 4.1 a 4.4 do 

capítulo 4 desse trabalho. As médias das variações percentuais do calor de 

decaimento do experimento TOT-2 em relação ao TOT-1 para o transiente total e a 

condição estacionária de nível constante são de 36% e 35%, respectivamente. 

A evolução temporal das temperaturas do termopar TC3 e do nível de 

descobrimento para os experimentos TOT-1 e TOT-2 são apresentadas na Figura 

D.1. Como já mencionado anteriormente, o TC3 foi o termopar que apresentou as 

maiores temperaturas máximas em todos os experimentos. 

Na Figura D.1, são mostrados que os níveis de descobrimento dos dois 

experimentos, TOT-1 e TOT-2, durante a condição estacionária de nível constante, 

são semelhantes. Os perfis das temperaturas dos dois experimentos mostram um 

comportamento semelhante, embora o experimento TOT-1 apresente valores de 

temperaturas bem maiores do que o TOT-2, devido ao seu calor de decaimento ser 

maior. Na Figura D.1, é observado que há um adiantamento do início da fase de 

reenchimento do experimento TOT-1, ocasionado pelo menor tempo de duração 

desse experimento em relação ao TOT-2. 
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    Figura D.1– Evoluções temporais das temperaturas do termopar TC3 e dos níveis de 
descobrimento dos experimentos  TOT-1 e TOT-2 

 
      Fonte: autor da tese. 

 
Na Tabela D.1, são apresentadas as comparações das temperaturas 

máximas dos termopares TC3, TC6 e TC10 e as variações percentuais das 

temperaturas e do calor de decaimento do experimento TOT-2 em relação ao TOT-1, 

para as condições de transiente total e estacionária. Nessa tabela, são fornecidas 

também as relações entre as variações percentuais das temperaturas e as dos 

calores de decaimento do experimento TOT-2 em relação aos do TOT-1. Na Figura 

D.2, são fornecidas as variações percentuais do calor de decaimento e das 

temperaturas, e as relações das variações percentuais da temperatura e do calor de 

decaimento na condição de transiente total. 

 
Tabela D.1- Comparações das temperaturas máximas e do calor de decaimento dos experimentos 

TOT-2 e TOT-1 

Termopar 
TOT-1 TOT-2 

Variação 
Percentual das 
Temperaturas  
TOT-2 e TOT-1 

Variação Percentual do 
calor decaimento 

TOT-2 e TOT-1 

Relação das Variações 
Percentuais da 

Temperatura e do Calor 
de Decaimento. 
TOT-2 e TOT-1 

 Transiente Estacionária Transiente Estacionária  

(oC) (oC) (%) (%) (%) (%) (%) 

TC3 123,9 101,7 22 36 35 61 62 

TC6 115,3 96,7 19 36 35 54 55 

TC10 100,8 85,9 17 36 35 48 50 

Fonte: autor da tese. 
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  Figura D.2 – Comparações das variações percentuais das temperaturas e do calor de decaimento e 
das relações dos experimentos TOT-2 e TOT-1 – Transiente total 

 
  Fonte: autor da tese. 

 

Por meio da Tabela D.1, observa-se que as temperaturas no experimento 

TOT-1 são de 17% a 22% maiores do que as do TOT-2, para potências de 

decaimento superiores de 35% a 36%, respectivamente. As relações entre as 

variações percentuais das temperaturas e as dos calores de decaimento apontam a 

influência direta do calor de decaimento sobre a temperatura em cada termopar 

analisado. Assim, o calor de decaimento teve uma influência direta em torno de 61% 

sobre as temperaturas do termopar TC3. No entanto, para o TC6 esta influência 

diminuiu para aproximadamente 54% e, para o TC10 diminuiu um pouco mais, 

ficando próxima dos 48%. 

 

D.2 - Comparação entre os experimentos PA-1 e PA-2 

As médias das variações percentuais do calor de decaimento do 

experimento PA-2 em relação a PA-1 nas condições de transiente total e 

estacionária são de 35% e 36%, respectivamente.  

Na Figura D.3, são apresentadas as evoluções temporais das 

temperaturas do termopar TC3 e dos níveis de descobrimento para os experimentos 

PA-1 e PA-2. 
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  Figura D.3 - Evoluções temporais das temperaturas do termopar TC3 e dos níveis de 
descobrimento dos experimentos PA-1 e PA-2 

 
    Fonte: autor da tese. 

 

Observa-se na Figura D.3, que os níveis de descobrimento dos 

experimentos PA-1 e PA-2 são bem semelhantes, quando da condição estacionária. 

Os perfis das temperaturas entre os experimentos PA-1 e PA-2, embora fossem 

semelhantes, apresentaram diferenças devido ao maior calor de decaimento. Nesse 

caso observa-se, também, que ocorre um adiantamento do início da fase de 

reenchimento do experimento PA-1, devido ao tempo de duração desse 

experimento, quando comparado com o PA-2. 

Na Tabela D.2, são mostradas as comparações das temperaturas 

máximas dos termopares TC3, TC6 e TC10, as variações percentuais das 

temperaturas e do calor de decaimento entre os experimentos PA-2 e PA-1 e as 

relações entre estas variações para as duas condições de observação 

Na Figura D.4, são apresentadas as comparações das variações 

percentuais das temperaturas e das relações dos experimentos PA-2 e PA-1, na 

condição de transiente total. 
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Tabela D.2– Comparações das temperaturas máximas e do calor de decaimento dos experimentos 
PA-2 e PA-1 

Termopar 

PA-1 PA-2 

Variação 
Percentual das 
Temperaturas 

PA-2 e PA-1 

Variação Percentual do 
Calor de 

 Decaimento 

PA-2 e PA-1 

Relação das Variações 
Percentuais da 

Temperatura e do Calor 
de Decaimento 

PA-2 e PA-1 

 

 decaimento 

. 

TOT-2 e TOT-1 

  
 

 
Transiente  Estacionário  Transiente.  Estacionário  

(oC) (oC) (%) (%) (%) (%) (%) 

TC3 122,6 99,4 23 35 36 66 65 

TC6 116,7 90,5 29 35 36 83 82 

TC10 101,3 82,0 24 35 36 66 66 

 Fonte: autor da tese. 

 

Figura D.4 – Comparação das variações percentuais das temperaturas e do calor de decaimento 
e das relações dos experimentos PA-2 e PA-1 – Transiente total 

 
 Fonte: autor da tese. 

 

Verifica-se que, para uma elevação no calor de decaimento no PA-1 em 

relação ao PA-2 de 35% a 36%, tem-se um aumento de 23% a 29% nas 

temperaturas dos três termopares para o experimento PA-1. Das relações entre as 

variações percentuais, verificou-se uma influência direta do calor de decaimento de 

aproximadamente 66% nas temperaturas dos termopares TC3 e TC10. Para o 

termopar TC6 esta influência foi em torno de 83%. 
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D.3 - Comparação entre os experimentos PB-1 e PB-2 

As médias das variações percentuais dos calores de decaimento do PB-2 

em relação ao PB-1 para condições de transiente total e estacionária estão entre 

37% e 36%, respectivamente.  

As comparações das temperaturas do termopar TC3 e dos níveis de 

descobrimento para os experimentos PB-1 e PB-2 estão ilustradas na  

Figura D.5. Nessa figura, verifica-se que há uma boa concordância dos níveis de 

descobrimento entre os dois experimentos; entretanto, o experimento PB-1 

apresenta temperaturas maiores do que as do PB-2. 

 

 Figura D.5 – Evoluções temporais das temperaturas do termopar TC3 e dos níveis de 
descobrimento dos experimentos  PB-1 e PB-2 

 
 Fonte: autor da tese. 

 

Na Tabela D.3, são apresentadas as comparações das temperaturas 

máximas dos termopares TC3, TC6 e TC10, as variações percentuais das 

temperaturas e do calor de decaimento do experimento PB-2 em relação ao PB-1 e 

a relação das variações percentuais nas condições de transiente total e estacionária.  
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Tabela D.3 – Comparações das temperaturas máximas e do calor de decaimento dos experimentos 
PB-2 e PB-1 

 

Termopar 

PB-1 PB-2 

Variação 
Percentual 

das 
Temperaturas  

PB-2 e PB-1 

Variação Percentual do 
calor decaimento 

PB-2 e PB-1 

Relação das Variações 
Percentuais da 

Temperatura e do Calor 
de Decaimento. 

PB-2 e PB-1 

Transiente Estacionária Transiente Estacionária  

(oC) (oC) (%) (%) (%) (%) (%) 

TC3 119,1 95,3 25 37 36 67 70 

TC6 108,6 86,9 25 37 36 67 70 

TC10 85,9 68,1 26 37 36 70 73 

Fonte: autor da tese. 

 

Na Figura D.6, são fornecidas as variações percentuais do calor de 

decaimento e da temperatura, e as relações das variações percentuais da 

temperatura e do calor de decaimento, na condição de transiente total. 

 

   Figura D.6 – Comparações das variações percentuais das temperaturas e das relações dos   
experimentos PB-2 e PB-1 – Transiente total 

 
   Fonte: autor da tese. 

 

Nas Tabela D.3 e Figura D.6, é observado um aumento quase estável de 

aproximadamente 25% nas temperaturas dos três termopares para os experimentos 

PB-1 e PB-2, para calores de decaimento entre 36% e 37% maiores. Por meio das 
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relações entre as variações percentuais, observa-se uma influência direta do calor 

de decaimento sobre as temperaturas, praticamente estável, e em torno de 70%, 

para as temperaturas dos termopares TC3, TC6 e TC10.  

 

D.4 - Comparação entre os experimentos PC-1 e PC-2 

As médias das variações percentuais dos calores de decaimento dos 

experimentos PC-2 em relação ao PC-1 para condições de transiente total e 

estacionária estão entre 31% e 29%, respectivamente.  

As evoluções temporais das temperaturas do termopar TC3 e dos níveis 

de descobrimento para os experimentos PC-1 e PC-2 são apresentadas na Figura 

D.7.  

 
  Figura D.7 – Evoluções temporais das temperaturas do termopar TC3 e dos níveis de 

descobrimento dos experimentos  PC-1 e PC-2 

 
     Fonte: autor da tese. 

 

Como observado nos experimentos anteriores, nesse caso, também, se 

verifica que os níveis de descobrimento na condição estacionária para os dois 

experimentos são semelhantes entre si e as temperaturas são mais altas no 

experimento PC-1 em relação às do PC-2. 
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A Tabela D.4 fornece as temperaturas máximas dos termopares TC3, TC6 

e TC10, as variações percentuais das temperaturas e do calor de decaimento do 

experimento PC-2 em relação ao PC-1, as relações destas variações, nas duas 

condições de observação. 

Na Figura D.8, são apresentadas as comparações das variações 

percentuais listadas na Tabela 4.18 para a condição de transiente total. 

 

Tabela D.4 Comparações das temperaturas máximas e do calor de decaimento dos experimentos 
PC-2 e PC-1 

 

 

Termopar 
PC-1 PC-2 

Variação 
Percentual 

das 

Temperaturas  

PC-2 e PC-1 

Variação Percentual do 
calor decaimento 

PC-2 e PC-1 

Relação das Variações 
Percentuais da 

Temperatura e do Calor 
de Decaimento. 

PC-2 e PC-1 

 
Transiente  Estacionária  Transiente  Estacionária  

(oC) (oC) (%) (%) (%) (%) (%) 

TC3 97,4 80,9 20 31 29 65 70 

TC6 81,69 68,91 19 31 29 59 63 

TC10 52,95 46,12 15 31 29 47 50 

Fonte: autor da tese. 

 

 Figura D.8- Comparações das variações percentuais das temperaturas e das relações dos 
experimentos PC-2 e PC-1 – Transiente total 

 
  Fonte: autor da tese. 
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Verificou-se um comportamento nos experimentos PC-1 e PC-2, das 

variações das temperaturas e das relações das variações das temperaturas com as 

variações do calor de decaimento bastante semelhante ao verificado nos 

experimentos TOT-1 e TOT-2, conforme Tabela D.4 e Figura D.8. Como já 

mencionado na seção 4.1, as temperaturas do termopar TC10 foram influenciadas 

pela água de cobertura no ECI, devido à proximidade do nível dos experimentos  

PC-1 e PC-2.  

 

D.5 - Comparação entre os experimentos PD-1 e PD-2 

As médias das variações percentuais dos calores de decaimento do PD-2 

com relação ao PD-1 nas duas condições de observação são apresentadas na  

Tabela D.5. 

Foram estimados valores do calor de decaimento para o experimento 

PC-1 entre 36% e 38% maiores que os do PC-2. 

Na Figura D.9, são mostradas as evoluções temporais das temperaturas 

do termopar TC3 e dos níveis de descobrimento para os experimentos PC-1 e PC-2. 

 

  Figura D.9 – Temperaturas do termopar TC3 e dos níveis de descobrimento dos experimentos PD-1 
e PD-2 

 
   Fonte: autor da tese. 
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Os níveis de descobrimento na condição estacionária para os dois 

experimentos analisados são semelhantes, e as temperaturas mais elevadas são 

para o experimento PD-1, conforme Figura D.9. 

Na Tabela D.5, são listados os resultados das temperaturas máximas dos 

termopares TC3, TC6 e TC10, as variações percentuais das temperaturas e do calor 

de decaimento dos experimentos PD-2 e PD-1 e as relações destas variações, nas 

duas condições de observação. Essas variações apresentadas na Tabela D.5 

podem ser visualizadas na Figura D.10, na condição de transiente total. 

 
 Tabela D.5– Comparações das temperaturas máximas e do calor de decaimento dos experimentos 

PD-2 com PD-1  

 

 

Termopar 
PD-1 PD-2 

Variação 
Percentual 

das 

Temperaturas  

PD-2 e PD-1 

Variação Percentual do 
calor decaimento 

PD-2 e PD-1 

Relação das Variações 
Percentuais da 

Temperatura e do Calor 
de Decaimento. 

PD-2 e PD-1 

 

Transiente  Estacionária  Transiente  Estacionária  

(oC) (oC) (%) (%) (%) (%) (%) 

TC3 87,5 70,9 23 38 36 61 65 

TC6 60,0 50,5 19 38 36 50 52 

TC10 38,8 36,1 7 38 36 20 21 

Fonte: autor da tese. 

 

         Figura D.10 – Comparações das variações percentuais das temperaturas e das relações dos   
experimentos PD-2 e PD-1 – Transiente total 

 
         Fonte: autor da tese. 
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A partir dos resultados da Tabela D.5 e da Figura D.10, verifica-se uma 

forte influência da água de cobertura sobre as temperaturas do termopar TC10, que 

estava totalmente inundado durante os experimentos. As relações das variações das 

temperaturas do termopar TC6 com as variações do calor de decaimento dos 

experimentos PD-1 e PD-2 tiveram valores menores que as mesmas relações nos 

experimentos PC-1 e PC-2. Essa diferença pode ser justificada pela proximidade do 

nível do termopar TC6 aos níveis de descobrimento dos experimentos PD-1 e 

PD-2, que contribui positivamente no processo de remoção de calor no ECI.  
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APÊNDICE E – Resultados dos termopares do fluido 

 

Neste APÊNDICE, são apresentadas e comparadas as temperaturas do 

fluido obtidas dos termopares TF9, TF11 e TF13 dispostos ao longo do ECI.  

No APÊNDICE E.1, são comparadas as temperaturas do fluido, medidas 

pelos termopares TF9, TF11 e TF13, com as temperaturas dos termopares do 

revestimento nas mesmas posições do ECI. 

No APÊNDICE E.2, são comparadas as temperaturas do fluido dos 

termopares TF9, TF11 e TF13 nos cinco níveis de descobrimento e nas duas 

condições de calor de decaimento. 

 

E.1– Comparação das temperaturas do fluido e do revestimento 

Os termopares que medem as temperaturas do fluido e do revestimento 

do ECI podem ser vistos na Figura 3.9. Nesse APÊNDICE, são comparadas as 

temperaturas do fluido e as do revestimento, medidas nas mesmas posições axial e 

radial do ECI. São comparadas as temperaturas do termopar TC8 com o termopar 

TF9, do termopar TC10 com o termopar TF11 e do termopar TC12 com o termopar 

TF13. Essas comparações são mostradas nas Figuras E.1, E.2 e E.3, 

respectivamente e na Tabela E.1, para o experimento TOT-1. 

 

             Figura E.1 – Comparação das temperaturas dos termopares TC8 e TF9 – Experimento TOT-1 

 
             Fonte: autor da tese. 
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      Figura E.2 – Comparação das temperaturas dos termopares TC10 e TF11 – Experimento TOT-1 

 
       Fonte: autor da tese. 

 

 

       Figura E.3 – Comparação das temperaturas dos termopares TC12 e TF13 – Experimento TOT-1 

 
       Fonte: autor da tese. 
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Tabela E.1 – Comparações das temperaturas dos TC8 e TF9; TC10 e TF11; TC12 eTF13 – 
Experimento TOT-1 

 

 

TC8 

 

 

 

TF9 

 

Variação 

Percentual 

e Diferença 

TC8 e TF9 

 

 

TC10 

 

 

TC11 

 

Variação 

Percentual  

e Diferença 

TC10 e TF11 

 

 

TC12 

 

 

TF13 

Variação 

Percentual 

e Diferença 

TC12 e TF11 

(oC) (oC) (%) (oC) (oC) (oC) (%) (oC) (oC) (oC) (%) (oC) 

93,8 101,3 8 7,5 100,8 85,1 -16 -15,7 93,9 95,55 2% 1,7 

Fonte: autor da tese. 

 

Para o melhor entendimento dos resultados da Tabela E.1, salienta-se 

que da Tabela 3.5 foi obtido o fluxo de calor radial na placa lateral direita, onde estão 

os termopares TC8 e TF9, que é 28,6% maior que o fluxo das placas centrais, onde 

estão os termopares TC10 e TF11.  

Para a placa lateral esquerda, onde estão os termopares TC12 e o TF13, 

o fator de potência axial é 24,2% maior que o das placas centrais. Como 

mencionado na seção 4.1, verifica-se uma eficiente troca de calor radial em todos os 

níveis do ECI, devido à convecção natural nas placas externas do ECI. Essa 

remoção de calor radial é maior no nível dos termopares TC8 a TF13. 

Dos resultados das Figuras E.1 a E.3 e da Tabela E.1, observa-se que os 

termopares TC10 e TF11, que estão na placa e no canal central do ECI, apresentam 

um comportamento normal ao esperado, com temperaturas maiores no termopar do 

revestimento do que no do fluido.  

O termopar TF9 apresenta temperaturas 8% maiores do que o termopar 

TC8, O termopar TF13 tem temperaturas 2% maiores do que no termopar TC12. 

Esse comportamento não é normal, mas pode ser atribuído, possivelmente à união 

dos efeitos da convecção natural nas placas laterais com uma excelente condução 

de calor nas placas combustíveis. Os valores maiores de temperatura registrados no 

termopar TF9, quando comparados ao termopar TF13, podem ser justificados, 

parcialmente, pelos maiores valores de potência radial na placa lateral direita. 
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E.2– Comparações dos termopares do fluido nos cinco níveis 

Neste APÊNDICE são feitas as comparações das temperaturas dos 

termopares do fluido, TF11, TF9 e TF13, para os cinco níveis de descobrimento do 

ECI e nas duas condições de calor de decaimento. 

Nas Figuras E.4 e E.5, são apresentadas as curvas de temperaturas do 

termopar TF11 para os experimentos dos grupos 1 e 2, respectivamente. O início e o 

fim da circulação natural dos experimentos TOT-1/2 também são visualizados nestas 

duas figuras.  

Nas Tabelas E.2 e E.3, são mostradas as comparações das temperaturas 

máximas dos termopares TF11, TF9 e TF13, para os experimentos dos grupos 1 e 2 

respectivamente. Esses três termopares ocupam a mesma posição axial que os 

termopares TC8, TC10 e TC12, cujos resultados foram apresentados na seção 4.1. 

A comparação das temperaturas dos termopares TC8, TC10 e TC12 com os 

termopares TF9, TF11 e TF13, foi abordada no APÊNDICE E.1. 

 

 Figura E.4 - Temperaturas do termopar TF11  para os experimentos do Grupo 1 

 
Fonte: autor da tese. 
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         Figura E. 5– Temperaturas do termopar TF11  para os experimentos do Grupo 2 

 
         Fonte: autor da tese. 

Tabela E. 2– Comparações das máximas temperaturas dos termopares TF9, TF11 e TF13 - Grupo 1 

 

 

EPR 

 

 

TF9 

 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TF9 e TF11 

 

 

TF11 

 

Variação Percentual  

e Diferença TF11 

((EPRi-2) – (TOT-2))/TOT-2 

 

 

TF13 

 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TF13 e TF11 

(oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) (oC) (oC) (%) 

TOT-1 101,3 2,5 2,5 98,8 0,0 0,0 95,6 -3,3 -3,2 

PA-1 101,8 2,0 2,0 99,8 1,0 1,0 96,6 -3,1 -3,1 

PB-1 87,6 0,6 0,5 87,1 -11,9 -11,7 84,6 -2,8 -2,4 

PC-1 54,9 -4,0 -2,3 57,2 -42,1 -41,6 54,0 -5,6 -3,2 

PD-1 37,1 -8,9 -3,6 40,7 -58,8 -58,1 34,3 -15,8 -6,4 

Fonte: autor da tese. 

 
Tabela E. 3- Comparações das máximas temperaturas dos termopares TF9, TF11 e TF13 - Grupo 2 

 

 

EPR 

 

 

TF9 

 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TF9 e TF11 

 

 

TF11 

 

Variação Percentual      e 
Diferença  

TF11 

((EPRi-2) – (TOT-2))/TOT-2 

 

 

TF13 

 

Variação 
Percentual 

e Diferença 

TF13 e TF11 

(oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) (oC) (%) (oC) 

TOT-2 86,4 1,5 1,3 85,1 0,0 0,0 82,5 -3,1 -2,6 

PA-2 82,7 0,7 0,6 82,1 -3,5 -3,0 79,7 -2,9 -2,4 

PB-2 69,5 -0,3 -0,2 69,7 -18,1 -15,4 68,1 -2,3 -1,6 

PC-2 47,1 -4,8 -2,4 49,5 -41,8 -35,6 46,8 -5,5 -2,7 

PD-2 35,1 -6,6 -2,5 37,6 -55,8 -47,5 34,4 -8,5 -3,2 

Fonte: autor da tese. 
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Observa-se por meio dos resultados obtidos, que o comportamento e os 

valores das temperaturas dos termopares TF9, TF11 e TF13, são semelhantes aos 

dos termopares TC8, TC10 e TC12. Porém, como já discutido no APÊNDICE E.1, os 

termopares TF9 e TF13 apresentaram valores maiores que os termopares TC8 e o 

TC12, possivelmente, devido a uma associação da convecção natural nas placas 

externas com uma excelente condução de calor nas placas combustíveis.  

A maior temperatura registrada nos experimentos do grupo 1, como 

verificado nos termopares do revestimento deste mesmo nível (TC8, TC10 e TC12), 

ocorreu no termopar lateral TF9 para o experimento PA-1. O valor máximo no 

termopar TF9 no PA-1 foi apenas 0,5oC maior que o registrado no TOT-1. No canal 

central, a máxima temperatura do termopar TF11 foi para o experimento PA-1 e 

1,0oC ou 1% maior do que a desse mesmo termopar no experimento TOT-1. 

Nos experimentos do grupo 2, o TOT-2 foi o que registrou a maior 

temperatura nos termopares do fluido, em relação aos demais experimentos, 

semelhantemente do que ocorreu com os termopares do revestimento. A máxima 

temperatura, novamente, foi no termopar TF9 que, para o experimento TOT-2 

alcançou um valor 3,7oC maior do que no experimento PA-2.  

As evoluções temporais da temperatura do termopar TF14, para os 

experimentos do grupo 1 e 2, respectivamente, são apresentadas nas Figura E.6 e 

E.7. A Tabela E.4 apresenta as comparações das temperaturas do termopar TF14 

para os dez experimentos. 
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  Figura E. 6– Curvas das temperaturas do TF14 nos experimentos do Grupo 1 

 

  Fonte: autor da tese. 

 

 

  Figura E. 7– Curvas das temperaturas do TF14 nos experimentos do Grupo 2 

 
  Fonte: autor da tese. 
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  Tabela E. 4 – Comparações entre as máximas temperaturas – TF14 – Grupos 1 e 2 

 

 

EPR 

 

 

TF14 

Variação Percentual e 

Diferença - TF14 

((EPRi-1) - (TOT-1))/TOT-1 

 

 

EPR 

 

 

TF14 

Variação Percentual e 

Diferença - TF14 

((EPRi-2) - (TOT-2))/TOT-2 

(oC) (%) (oC)  (oC) (%) (oC) 

TOT-1 64,3 0% 0,0 TOT-2 57,7 0,0 0 

PA-1 49,4 -23% -14,9 PA-2 43,2 -25,1 -14,5 

PB-1 40,0 -38% -24,3 PB-2 36,5 -36,7 -21,2 

PC-1 34,8 -46% -29,6 PC-2 32,5 -43,7 -25,2 

PD-1 34,3 -47% -30,1 PD-2 32,5 -43,7 -25,2 

  Fonte: autor da tese. 

 

O termopar TF14 está localizado abaixo das placas combustíveis e, 

portanto, na entrada do ECI. Também, está abaixo do comprimento ativo e do nível 

dos experimentos PB-1/2, PC-1/2 e PD-1/2. Nos seis experimentos, a temperatura 

desse termopar foi fortemente influenciada pela água de cobertura. Além disso, nos 

experimentos PA-1/2 foi observada uma forte redução da temperatura entre 23% e 

25% (ou 15oC), em relação aos experimentos TOT1/2. É possível que esta redução 

nas temperaturas do TF14 esteja ligada à obstrução parcial da entrada de ar nos 

canais do ECI. 
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ANEXO 1 – Testes de calibração dos instrumentos e canais do SAD do IEA-R1 

 

Em outubro de 2016, os testes de calibração dos instrumentos e canais 

do SAD foram realizados pela empresa CONTEMP. Neste ANEXO, são fornecidos 

os testes dos instrumentos e canais que foram utilizados pelos termopares do ECI 

na seção STAR e pelo nível da piscina do IEA-R1 (CONTEMP, 2016). Os canais do 

SAD, com seus respectivos termopares, apresentados nesse ANEXO são indicados 

na Tabela AN.1.1. 

 
                                    Tabela AN.1. 1 – Canais do SAD usados pelo ECI 

Canal do SAD Termopar 

T6 TC6 

T7 TC7 

T8 TC8 

T9 TF9 

T10 TC10 

T11 TF11 

T12 TC12 

T14 TF14 

T20 TC2 

T5_El TC5 

T21 TC3 

T3_El TF13 

T4_El TC4 

                                     Fonte: autor da tese. 

 

O Calibrador Microprocessador LCAL-014 foi utilizado em todos os 

procedimentos de calibração. O método de comparação usou três medidas para 

cada ponto. Nas figuras a seguir, são apresentados os certificados de calibração da 

empresa CONTEMP, onde o termo V.C. médio refere-se ao Valor Convencional (de 

calibração) médio. O erro médio refere-se ao erro médio total do instrumento mais o 

erro médio do canal do SAD. Foi admitido, como simplificação, que o erro médio 

total do instrumento mais o erro do canal como sendo o erro médio apenas do canal. 

Na Figura AN.1.1, é apresentada a calibração dos canais T6, T7 e T8 e na 

Figura AN.1.2, a dos canais T9, T10 e T11. Na Figura AN.1.3, é apresentada a 

calibração do canal T12 e na Figura AN.1.4, a do canal T14. A calibração dos canais 

T20 e T5_El é demonstrada na Figura AN.1.5. Na Figura AN.1.6, é apresentada a 
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calibração do canal T21. Na Figura AN.1.7, é apresentada a calibração dos canais 

T3_El e T4_El do SAD. É importante mencionar que as Figuras AN.1.5 a AN.1.7, 

aparecem com número de certificado errado, mas com valores corretos. 

 

              Figura AN.1.1 – Calibração dos canais T6, T7 e T8 do SAD 

 
               Fonte: CONTEMP, 2016. 
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      Figura AN.1.2 – Calibração dos canais T9, T10 e T11 do SAD 

 
        Fonte: CONTEMP, 2016. 
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     Figura AN.1.3 – Calibração do canal T12 do SAD (ignorar os canais Delta T3 e T13) 

 
      Fonte: CONTEMP, 2016. 
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        Figura AN.1.4 – Calibração do canal T14 do SAD (ignorar canais T15 eT16) 

 
        Fonte: CONTEMP, 2016. 
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      Figura AN.1.5 – Calibração dos canais T20 e T5_El do SAD (igmorar canal T2_El) 

 
      Fonte: CONTEMP, 2016. 
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      Figura AN.1.6 – Calibração do canal T21 do SAD (ignorar canaisDelta B e Delta A) 

 
     Fonte: CONTEMP, 2016. 
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       Figura AN.1.7 – Calibração dos canais T3_El e T4_El do SAD (ignorar o DeltaT5) 

 
       Fonte: CONTEMP, 2016. 
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Na Figura AN.1.8 é fornecido teste de calibração do nível da piscina do 

IEA-R1, com uma incerteza de ± 0,01 m. 

 

               Figura AN.1.8 – Calibração do nível da piscina do IEA-R1 

 
               Fonte: CONTEMP, 2016.  
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ANEXO 2 – Simulação teórica com o código RELAP5 

 

Neste ANEXO, elaborado por SABUNDIJIAN (2017)35, estão descritos o 

código RELAP5 (IDAHO NATIONAL ENGINEERING LABORATORY, 1999), 

programa computacional utilizado para simular os experimentos realizados nesse 

trabalho, e a modelagem da STAR utilizada para a simulação numérica. 

 

AN.2.1 - Código RELAP5 

O RELAP5 é um código utilizado mundialmente para a análise de 

acidentes e transientes em plantas nucleares do tipo Pressurizer Water Reactor 

(PWR), Boiling Water Reactor (BWR), reator CANada Deuterium Uranium (CANDU) 

e reatores de pesquisa. Esse programa computacional possui diversas versões que, 

inicialmente assumiram modelos conservativos e, ultimamente, utilizam a filosofia 

best estimate ou realista. 

A versão RELAP5/MOD3.2GAMMA tem sido a mais utilizada na área 

nuclear no Brasil e no mundo nas últimas décadas para a certificação de reatores 

nucleares no processo de licenciamento junto aos órgãos licenciadores, pois sua 

filosofia best estimate reduz os custos de projetos, tornando-os mais competitivos 

comercialmente.  

Esse código tem a capacidade de simular Acidentes de Perda de 

Refrigerante Primário por Pequena ou Grande Ruptura (APRPPR ou APRPGR) em 

plantas nucleares de pesquisa e de potência. Além disso, pode simular transientes 

de perda de potência elétrica, perda de água de alimentação, perda de vazão, entre 

outros. A análise do comportamento termo-hidráulico durante um desses acidentes 

ou transientes se aplica tanto para o circuito primário como para o secundário de 

uma instalação nuclear.  

                                                
35 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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Nos últimos anos, o código RELAP5 também tem sido utilizado para a 

análise de segurança de reatores de pesquisa, pois os órgãos licenciadores exigem 

que esse tipo de estudo seja realizado para o licenciamento das instalações. 

O processo de licenciamento de uma planta nuclear, tanto de potência 

como de pesquisa, envolve, não apenas a simulação numérica de acidentes e 

transientes termo-hidráulicos, mas também a qualificação de sua modelagem, do 

código utilizado e de seus usuários.  

Para a qualificação dos resultados da simulação de acidentes e 

transientes termo-hidráulicos de uma instalação nuclear com o código RELAP5, há a 

necessidade da aplicação dos cálculos de sensibilidade e incerteza a fim de 

validá-los. Na literatura, existem algumas metodologias de cálculo de 

sensibilidade/incerteza, como: Best Estimate Plus Uncertainty – BEPU – 

desenvolvido pela Universidade de Pisa (D’AURIA et al., 2012), e o Software for 

Uncertainty and Sensitivity – SUSA – desenvolvido pela Global Research for Safety 

(GRS) (KLOSS, 2015).  

A modelagem de uma instalação nuclear com o código RELAP5 é feita 

separadamente para cada um dos componentes do reator, tais como: bombas, 

tubulações, trocadores de calor, acumuladores, válvulas, entre outros. A maior parte 

dos componentes é considerada como cilindros e, mesmo que alguns deles 

apresentem geometrias diferentes, o usuário deverá trabalhar com um diâmetro 

equivalente ao do cilindro, mantendo o mesmo volume do componente original. 

A transferência de calor gerada no interior do núcleo é conduzida pelas 

estruturas metálicas que constituem a instalação, modeladas como estruturas de 

troca de calor, e é feita entre a estrutura e o fluido refrigerante. 

O modelo hidrodinâmico é baseado em volumes de controle, que podem 

ser considerados como cilindros com junções de entrada e saída. Propriedades 

escalares como pressão, energia, densidade e fração de vazio são representadas 

pela média dentro do volume de controle e estão localizadas no ponto central do 

mesmo. Por outro lado, propriedades vetoriais, tais como, as velocidades e vazões 

mássicas, são localizadas nas junções. 

O modelo de escoamento do RELAP5 é bifásico, não homogêneo e 

unidimensional. O modelo de transferência de calor também é baseado numa 

aproximação unidimensional para o cálculo das temperaturas e fluxos de calor.  
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O RELAP5 possui seis equações de conservação: de massa, de energia 

e de quantidade de movimento para cada uma das fases, liquida e vapor. Possui, 

também, duas equações adicionais, sendo uma para gases não condensáveis e 

outra para o boro solúvel. O programa conta com uma aproximação da equação de 

conservação de movimento para fluxo transversal e um modelo de fluxo reverso. 

Esse último utiliza uma solução de condução bidimensional. O método numérico 

utilizado nesse código é o de diferenças finitas, tanto na fase liquida como na de 

vapor. 

O primeiro passo para a simulação de um acidente ou transiente com o 

RELAP5 é a elaboração da nodalização dos componentes hidrodinâmicos da 

instalação em estudo, que deverão ser modelados por meio da representação 

geométrica mais próxima da realidade. Alguns componentes existentes no RELAP5 

são: PIPE para tubulações, BRANCH para bifurcações ou T´s, VALVE para válvulas, 

ACCUM para acumuladores, PUMP para bombas, SEPARATOR para separadores 

de vapor, entre outros. Além dos dados geométricos da planta, que fazem parte dos 

dados de entrada do código RELAP5, também são modelados os sistemas de 

controle da planta e as estruturas de troca de calor.   

A Tabela AN.2.1 apresenta alguns dos componentes mais utilizados em 

simulações de sistemas com o código RELAP5. 

De forma geral, o código RELAP5 necessita das seguintes informações: 

• os dados geométricos da instalação; 

• os dados dos sistemas de controle, por meio de blocos de controle 

lógico criados pelo usuário;  

• as áreas de transferência de calor, representadas por estruturas de 

troca de calor entre dois ou mais componentes e também com o meio 

ambiente; 

• a cinética do reator ou a potência da instalação, por meio de tabelas 

fornecidas pelo usuário; 

• os dados dos materiais que constituem a planta, tabelas fornecidas 

pelo usuário ou pela biblioteca interna ao código. 
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Tabela AN.2.1 - Elementos mais utilizados em simulações de sistemas com o código RELAP5 

Tipo Componente Nodalização Descrição 

 
Volume simples 
(Single-volume) 

 
 

SNGLVOL 

 

 

 Representação de 
algum trecho de 
tubo sem 
subdivisão. 

 
Tubulação 

(pipe) 

 
PIPE 

 

 
Representação de 
algum trecho de 
tubo com divisão. 

 
Conector com 
várias saídas 

(branch) 

 
 

BRANCH 

 

 
Representa uma 
tubulação com 
várias junções 
conectadas a ela. 

 
Junção Simples 
(single-junction) 

 
SNGLJUN 

 

Conecta um 
componente a 
outro. 

 
Válvula 
(valve) 

 
 

VALVE 

 

 
Pode simular a 
presença de até 
seis tipos de 
válvulas. 
 

Bomba 
(pump) 

 
 

PUMP 

 

 
Simula a presença 
de uma bomba de 
refrigeração. 

Acumulador 
(accumulator) 

 
 

ACCM 

 

 
Simula os 
acumuladores de 
um reator PWR. 

Volume 
dependente do 

tempo  
(time dependent 

volume) 

 
TMDPVOL 

 

Representa um 
volume com 
condições de 
contorno. 

Junção 
dependente do 

tempo  
(time dependent 

junction) 

 
 

TMDPJUN 

 

Representa 
junções como 
condições de 
contorno. 

Fonte: SILVESTRE, L. J. B., 2016. 

 
 



169 
 

 

O código RELAP5 tem a capacidade de identificar quinze regimes de 

escoamentos, sendo que cada um está associado a um número inteiro, conforme 

que a Tabela AN.2.2. Esses números são obtidos do arquivo de saída de código de 

RELAP5 e fornecem o comportamento do fluido para cada volume de controle 

durante a simulação de um acidente. 

                Tabela AN.2.2 – Número que corresponde ao regime de escoamento – RELAP5 

Regime de Escoamento Número 

High mixing bubbly 1 

High mixing bubbly/mist transition 2 

High mixing mist 3 

Bubbly 4 

Slug 5 

Annular mist 6 

Mist pre-Critical Heat Flow (CHF) 7 

Inverted anular 8 

Inverted slug 9 

Mist 10 

Mist post-CHF 11 

Horizontal stratified 12 

Vertical stratified 13 

Level tracking 14 

Jet junction 15 

                 Fonte: IDAHO NATIONAL ENGINEERING LABORATORY, 1999. 

 

Na Tabela AN.2.3, são mostrados números inteiros que indicam os modos 

de transferência de calor e as correlações utilizadas no código do RELAP5 ao longo 

da execução do problema. Eles podem ser obtidos do arquivo de saída do RELAP5. 
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  Tabela AN.2.3 – Números que correspondem os modos de transferência de calor e correlações 

usados pelo RELAP5 

Número Modo de Transferência de Calor Correlação 
0 Convecção para mistura de água não 

condensável 

Kays, 1955; Dittus-Boelter, 

1930; ESDU, 1973; Shah, 

1992, Churchill-Chu, 1975, 

McAdams, 1954. 

1 Convecção de líquido monofásico a 

pressão supercrítica 

Mesmo que o número 0. 

2 Convecção de líquido monofásico, 

parede subresfriada, baixa fração de 

vazio 

Mesmo que o número 0. 

3 Ebulição nucleada subresfriada Chen, 1966. 

4 Ebulição nucleada saturada Mesmo que o número 3. 

5 Ebulição transição subresfriada Chen-Sundaram-Ozkaynak, 

1977. 

6 Ebulição transição saturada Mesmo que o número 5. 

7 Ebulição filme saturado Bromley,1950; Sun-Gonzales-

Tien,1976 e a correlação do 

número 0. 

8 Ebulição filme saturado Mesmo que o número 7. 

9 Convecção de vapor monofásico, ou 

pressão supercrítica, com a fração de 

vazio maior do que zero 

Mesmo que o número 0. 

10 Condensação quando a fração de vazio 

menor do que um 

Nusselt, 1916; Shah, 1979; 

Colburn-Hougen, 1934. 

11 Condensação quando a fração de vazio 

igual um 

Mesmo que o número 10. 

   Fonte: IDAHO NATIONAL ENGINEERING LABORATORY, 1999. 

Se o título mássico do não condensável (com base na massa de gás) for 

maior do que 10-8, então o valor 20 é adicionado ao número do modo de 

transferência de calor (coluna um) da Tabela AN.2.3. Assim, o número do modo 

pode estar entre 20 e 31. 

O RELAP5 gera uma grande quantidade de informações da planta, 

quando da simulação de um transiente ou acidente, e a sua visualização pode ser 

feita por meio de pós-processadores gráficos como: BELCHIOR (2011) ou APTPLOT 

(2015).  



171 
 

 

Existem diferentes opções de cálculo na área de acidentes, combinando a 

utilização de códigos computacionais e os dados de entrada para fins de 

licenciamento. Quatro opções podem ser identificadas (FIORI, 2009): 

1) abordagem muito conservativa, demonstrada no Apêndice K do 10  Code 

of Federal Regulations (CFR) 50.46 (UNITED STATES NUCLEAR 

REGULATORY COMMISSION, 1974) para análise no caso APRPR ou 

APRPGR; 

2) abordagem conservativa realista, sendo esta similar à primeira, com 

exceção ao fato de que são utilizados códigos computacionais Best 

Estimate (BE) ou realistas no lugar de códigos conservativos; 

3) condições inicias e de contorno tomadas como realistas, considerando 

suas incertezas (Best Estimate Plus Uncertainty - BEPU);  

4) abordagem realista, considerando as condições reais de operação da 

instalação e o uso de códigos BE. 

Essas opções encontram-se na Tabela AN.2.4, sendo que a opção 2 será a 

utilizada neste trabalho. 

Tabela AN.2.4 - Opções para combinação de códigos computacionais e dados de entrada 

N° Opção 
Código 
computacio
nal 

Disponibilidade 
de sistemas 

Condições iniciais e 
de contorno 

1 1. Conservativa Conservativo 
Premissas 
conservativas 

Dados de entrada 
conservativos 

2 2. Combinada Realista 
Premissas 
conservativas 

Dados de entrada 
conservativos 

3 
3. Realista 

(BEPU) 
Realista 

Premissas 
conservativas 

Realista mais 
incertezas 

4 

4. Risco 
Informado 
(BEPU 
estendido) 

Realista Derivada da APS 
Dados de entrada 
realistas mais análise 
de incertezas 

Fonte: MENZEL, F. et al. ,2017. 

 A seguir, são apresentadas as nodalizações adotadas para a STAR e o 

ECI.  
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AN.2.2 - Nodalização da STAR com o RELAP5 

Com a finalidade de realizar a análise teórica dos fenômenos  

termo-hidráulicos que ocorreram nos experimentos realizados com a STAR, foi 

necessário elaborar uma modelagem para simular o experimento em estudo. Neste 

trabalho foi utilizado o código computacional RELAP5 versão  

MOD.3.2.2GAMMA. 

As modelagens adotadas para simular os transientes propostos para o 

experimento STAR, com o código RELAP5 foram detalhadas com a finalidade de 

descrever adequadamente o fenômeno de circulação natural durante os 

experimentos propostos. Por esta razão, todos os canais de resfriamento do 

elemento combustível instrumentado foram modelados, assim como as placas 

combustíveis e as estruturas metálicas representadas pelas estruturas de troca de 

calor, conforme Figura AN.2.1. A divisão dos volumes de controle foi feita em nós 

axiais de forma a centralizar os pontos de medidas experimentais dos termopares 

conectados às placas combustíveis com os centros dos volumes de controle.  

O casco cilíndrico tipo sino de aço-inoxidável, onde o ECI está 

acomodado, foi modelado de forma a representar o seu esvaziamento total e parcial, 

e reenchimento, conforme mostrado na Figura AN.2.2. 

Observa-se que a modelagem foi feita de forma a representar mais 

realisticamente o experimento, para que os efeitos de modelagem não interfiram na 

representação do fenômeno de circulação natural. 
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Figura AN.2. 1– Modelagem do Elemento Combustível Instrumentado (ECI) – RELAP5 

 

Fonte: SABUNDJIAN, G., 201736. 

 

 

 

 

 

                                                
36 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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      Figura AN.2. 2– Modelagem casco cilíndrico em aço-inoxidável – RELAP5 

 

     Fonte: SABUNDJIAN, G., 201737. 

Os dados de entrada do RELAP5 para este problema são constituídos 

pelos componentes descritos na Tabela. AN.2.5, que mostra a correspondência 

entre os componentes e os volumes de controle adotados nesse trabalho. 

                                                
37 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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Tabela AN.2.5- Correspondência entre os componentes do código/volumes de controle para o ECI 

Trecho da 

planta 
Região hidráulica 

N0 do 

componente 

Tipo do 

componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 

 

 

Combustível  

 

 

 Instrumentado 

Encaixe ECI 

Início do ECI 

Início do ECI 

Entrada (canais 1,2,3,4,5 e 6) 

Entrada (canais 7,8,9,10 e 11) 

Entrada (canais 12,13,14,15,16 e 17) 

Canais dos ECI 

(1 a 17) 

Saídas (canais 1,2,3,4,5 e 6) 

Saídas (canais 7,8,9,10 e 11) 

Saídas (canais 12,13,14,15,16 e 17) 

Final do ECI 

 

Corpo do Sino 

 

Parte Superior do Sino 

 

Topo do Sino 

 

Parte inferior do Sino 

Base do Sino 

 

Piscina do Reator (contenção) 

99 SINGLVOL 

100 SINGLVOL 

101 SINGLVOL 

102 BRANCH 

103 BRANCH 

104 BRANCH 

 

1 a 17 

 

PIPE 

 

105 

106 

107 

 

BRANCH 

BRANCH 

BRANCH 

 

108 

 

SNGLVOL 

 

200 

 

BRANCH 

 

220 

 

BRANCH  

 

230 

 

BRANCH 

 

240 

 

BRANCH 

250 

600 

SNGLVOL 

SNGLVOL 

Fonte: SABUNDJIAN, G., 201738. 

A seguir, a nodalização do ECI e do sino cilíndrico são descritos 

detalhadamente: 

• três regiões de encaixe do ECI: SNGLVOL 99, SNGLVOL 100 e 

SNGLVOL 101; 

                                                
38 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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• três regiões de entrada do ECI: BRANCH 102, BRANCH 103 e 

BRANCH104; 

• dezessete canais de resfriamento dos ECI: PIPEs de 1 a 17; 

• três regiões de saída do ECI: BRANCH 105, BRANCH 106 e 

BRANCH 107; 

• uma região que finaliza o ECI: SNGLVOL 108. 

 Na nodalização do sino cilíndrico, foram utilizados os seguintes 

componentes do código RELAP5:  

• para o corpo do sino cilíndrico:  PIPE 200, que está subdividido em 16 

volumes de controle; 

• para a parte superior do sino cilíndrico:  BRANCH 220; 

• para o topo do sino cilíndrico: PIPE 230, que está subdividido em 3 

volumes de controle; 

• para a parte inferior do sino cilíndrico: BRANCH 240; 

• para a base do sino cilíndrico: SNGLVOL 250; 

• para a piscina do reator (contenção): SNGLVOL 600; 

• para o esvaziamento do sino: TMDPVOL 603 e TMDPJUN 601; 

• para o reenchimento do sino: TMDPVOL 604 e TMDPJUN 605;  

• para a  parte inferior do sino que está ligada à piscina do reator: junção 

SNGLJUN 98. 

Os dados operacionais adotados como condições iniciais foram obtidos 

dos experimentos para cada um dos dois cenários estudados com o RELAP5: o de 

esvaziamento total (TOT-1) e parcial (PD-1). Apenas esses dois resultados serão 

apresentados e comparados com os experimentais correspondentes, com a 

finalidade de verificar se o código RELAP5 reproduz adequadamente o fenômeno de 

circulação natural nas condições de esvaziamento total e parcial da STAR.  

Os dados geométricos de cada um dos componentes foram devidamente 

calculados a partir dos desenhos fornecidos e os dados operacionais foram obtidos 

do próprio experimento STAR.  Os dados materiais foram obtidos da literatura 

(MATOS; SNELGROVEL, 1990) 
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A fim de simular o esvaziamento do cilindro que contém o ECI, foi 

modelada uma junção onde ocorre a perda de água, que representa o sistema de ar 

comprimido com a velocidade dada pela junção TMDPJUN 601 e, quando do 

reenchimento do mesmo, pela junção TMDPJUN 605. Como dados de entrada para 

cada uma dessas junções que são dependentes do tempo, foram fornecidas curvas 

de tempo versus a vazão mássica de esvaziamento e de reenchimento, 

respectivamente. 

Foi utilizada a opção de remolhamento (Reflood) que há no código 

RELAP5 para simular a frente de remolhamento do ECI. 

Os resultados de programas que simulam acidentes, como o RELAP5, 

necessitam de análises adicionais, tais como cálculos de sensibilidade e incertezas 

das variáveis que constituem os dados de entrada. Para isso, existem softwares que 

realizam este tipo de análise, como o Software for Uncertainty and Sensitivity 

Analysis (SUSA), descrito a seguir. 

 

AN.2.3 - Software for Uncertainty and Sensitivity Analysis (SUSA) 

O Software for Uncertainty and Sensitivity Analysis (SUSA) foi 

desenvolvido para a análise de sensibilidade e de incertezas na avaliação dos 

resultados obtidos pelos códigos de análise de acidentes (KLOSS, 2015).  

No SUSA, a seleção dos parâmetros que serão avaliados, incertezas/ 

sensibilidade, é feita a partir da avaliação dos resultados obtidos do código de 

análise de acidentes selecionado pelo usuário. A metodologia proposta pela 

desenvolvedora do SUSA, a GRS, consiste em um conjunto de técnicas estatísticas. 

A vantagem de utilizar essas técnicas é que o número de cálculos do código é 

independente do número de parâmetros de incertezas/sensibilidade. Em cada 

cálculo do código, todos os parâmetros de incertezas/sensibilidade são variados 

simultaneamente. A fim de quantificar o efeito destas variações no resultado final, 

ferramentas estatísticas são utilizadas. Pelo fato do número de cálculos ser 

independente do número de parâmetros de incertezas/sensibilidade, não há um 

ranking de classificação dos parâmetros de entrada e é necessário que se reduza o 

seu número para cortar custos de computação. O ranking é um dos resultados da 

análise dos resultados gerados com o código selecionado. 
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Em resumo, o SUSA é um programa que executa uma análise estatística 

de sensibilidade e incertezas dos resultados de códigos de análise de acidentes  

termo-hidráulicos de reatores nucleares. 

 

AN.2.4 - Resultados obtidos da simulação teórica com o código RELAP5 

Neste item do trabalho são apresentadas a comparação teórica e 

experimental de dois dos experimentos realizados nesse estudo. 

Foram simulados teoricamente dois cenários de perda de refrigerante 

para o experimento STAR, com a potência de decaimento t1:  

(1) o esvaziamento total TOT-1; 

(2) o esvaziamento parcial PD-1. 

Para cada experimento proposto foram obtidos os seguintes resultados 

teóricos (RELAP5) /experimentais: as evoluções temporais da temperatura e do nível 

do termopar TC3. Esse ponto de medida foi o escolhido, pois o TC3 apresentou os 

maiores valores experimentais de temperatura. A localização desse termopar é na 

placa de combustível central do ECI, conforme Figura AN.2.1. 

Na simulação do esvaziamento total (TOT-1) da STAR com o RELAP5, os 

resultados obtidos podem ser vistos nas Figuras AN.2.3 a AN2.8. 

Na Figura AN.2.3, são mostradas as curvas de temperatura 

teórico/experimental do termopar TC3 obtidas para o caso de esvaziamento total da 

STAR (TOT-1) ao longo de 7000s. Observa-se que os comportamentos de ambas as 

curvas são semelhantes mas, como esperado, os resultados alcançados com o 

RELAP5 superaram os experimentais em média de 20ºC (≅ 140ºC).  

Devido à circulação natural do ar, essa temperatura tende a diminuir. 

Há, também, uma leve subida da temperatura aos 800s devido ao início 

da circulação natural e outra elevação aos 6000s relativo ao final da circulação 

natural, comportamento similar ao observado experimentalmente. 

Em 6100s ocorre a elevação da temperatura pelo fato que a frente de 

remolhamento (Reflood) diminui a circulação natural do ar na região próxima ao 

termopar TC3 e, posteriormente, a temperatura começa a diminuir até chegar ao seu 

valor inicial de 31°C, quando o experimento STAR se encontra preenchido de água, 

comportamento similar ao observado experimentalmente, 
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     Figura AN.2.3 – Temperatura do termopar TC3 (TOT-1) - RELAP5/experimental 

 

     Fontes: SABUNDJIAN, G., 201739; autor da tese. 

Como nos resultados experimentais, as temperaturas do termopar TC3 

obtidas com o RELAP5 ficaram bem abaixo da temperatura de empolamento do 

alumínio (500ºC), que é o encamisamento das placas combustível. Os resultados 

teóricos demonstraram que, mesmo que tenham superado os experimentais, por 

terem sido consideradas hipóteses conservativas na análise, eles podem ser 

utilizados para uma avaliação prévia do ECI em caso de esvaziamento total da 

STAR, conforme Tabela AN.2.4. 

Na Figura AN.2.4, são mostrados os resultados teóricos da evolução 

temporal do nível de líquido, durante o esvaziamento e o reenchimento da STAR, 

são praticamente coincidentes, demonstrando assim que a simulação numérica 

reproduziu o experimento TOT-1. 

Na Figura AN.2.5, pode ser visto o comportamento temporal da 

temperatura do fluido no canal de resfriamento conectado ao termopar TC3, canal 

central do ECI, que apresenta o mesmo perfil da temperatura do termopar, conforme 

Figura AN.2.3.  

 

 

 

                                                
39 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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        Figura AN.2.4 – Nível de fluido no sino (TOT-1) - RELAP5/experimental 

 
        Fontes: SABUNDJIAN, G., 201740; autor da tese. 

       Figura AN.2.5 – Temperatura do fluido no canal conectado ao TC3 (TOT-1) - RELAP5 

 
      Fonte: SABUNDJIAN, G., 201740. 

A fração de vazio no canal de resfriamento que está conectado ao 

termopar TC3 atinge o valor 1,0 quando do esvaziamento total dessa seção até o 

seu reenchimento, comportamento já esperado (Figura AN.2.6). 

            

                                                
40 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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           Figura AN.2.6 – Fração de vazio do canal conectado ao TC3 (TOT-1) - RELAP5 

 
             Fonte: SABUNDJIAN, G., 201741. 

Os regimes de escoamento obtidos da simulação com o RELAP5 durante 

o esvaziamento total e reenchimento da STAR no canal conectado ao termopar TC3 

podem ser vistos na Figura AN.2.7. Os regimes de escoamento variam entre: Bubbly 

e Mist pre-Critical Heat Flow (CHF), de acordo com a Tabela AN.2.2.  

          Figura AN.2.7 – Regime de escoamento do canal conectado ao TC3 (TOT-1) - RELAP5 

   
               Fonte: SABUNDJIAN, G., 201741. 

Na Figura AN.2.8, são apresentados os modelos de transferência de calor 

adotados pelo código RELAP5 no esvaziamento total e no reenchimento da STAR 

(TOT-1), que estão devidamente descritos na Tabela AN.2.3, tabela essa acrescida 

                                                
41 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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de 20 para o gás não condensável e que corresponde ao período de esvaziamento 

total da STAR.   

       Figura AN.2.8 – Modo de transferência de calor do canal conectado ao TC3 (TOT-1)/ RELAP5 

 
        Fonte: SABUNDJIAN, G., 201742. 

No caso do esvaziamento parcial (PD-1) da STAR, os resultados obtidos 

são apresentados nas Figuras AN.2.9 a AN.2.14.  Nesse caso, o ponto de 

descobrimento parcial encontra-se abaixo do termopar TC3, ficando, portanto, 

totalmente descoberto durante o esvaziamento.  

Na Figura AN.2.9, são apresentados os resultados teórico/experimental 

do comportamento temporal da temperatura do TC3, semelhantes entre si, sendo 

que os valores obtidos com o RELAP5 superam os experimentais em 20ºC (≅

 107ºC), durante o período de esvaziamento parcial (PD-1) da STAR. Os valores da 

temperatura do termopar TC3 obtidos com o RELAP5 foram inferiores aos do 

esvaziamento total, pelo fato de que a circulação do fluido que se encontra nesse 

canal contribui para o seu resfriamento, devido a sua circulação natural, seguindo 

assim, o comportamento experimental. 

Nesse caso, as temperaturas atingidas pelo termopar TC3 também foram 

muito inferiores à temperatura de empolamento do alumínio (500ºC), mostrando que 

os cálculos teóricos podem ser utilizados para uma avaliação preliminar do 

comportamento do ECI em caso de esvaziamento parcial da STAR. 

      

 

                                                
42 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G., em 2017. 
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        Figura AN.2.9 - Temperatura do termopar TC3 (PD-1) - RELAP5/experimental 

 
         Fontes: SABUNDJIAN, G., 201743; autor da tese. 

 Os níveis do fluido da STAR obtidos teoricamente e experimentalmente 

são praticamente coincidentes ao longo de todo o tempo do esvaziamento parcial 

(Figura AN.2.10). Isso demonstra que a simulação teórica conseguiu reproduzir as 

condições experimentais de esvaziamento parcial corretamente. 

        Figura AN.2. 10 – Nível de fluido no sino (PD-1) - RELAP5/experimental 

 
        Fontes: SABUNDJIAN, G., 201743; autor da tese. 

                                                
43 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 
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Na Figura AN.2.11, pode ser observado que a temperatura do fluido no 

canal de resfriamento conectado ao termopar TC3 apresenta o mesmo perfil da 

temperatura do TC3 que está associado a esse canal, conforme Figura AN2.9. 

   Figura AN.2. 11 – Temperatura do fluido no canal conectado ao TC3 (PD-1) - RELAP5 

 
    Fonte: SABUNDJIAN, G., 201744. 

A fração de vazio calculada com o RELAP5 para o canal de escoamento 

conectado ao termopar TC3 vai a 1,0 durante o período de esvaziamento dessa 

região e volta a zero quando do reenchimento do mesmo, conforme Figura AN.2.12. 

Para a mesma região onde foram calculadas as frações de vazio com o 

RELAP5, obtém-se os regimes de escoamento para esse experimento. Os caminhos 

de escoamento ficaram entre os regimes Bublly e Mist pre-CHF, como descrito na 

Figura AN.2.13.  

   

 

 

 

 

                                                
44 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G., em 2017. 
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      Figura AN.2.12 – Fração de vazio do canal conectado ao TC3 (PD-1) - RELAP5 

 

      Fonte: SABUNDJIAN, G., 201745. 

 

      Figura AN.2.13 – Regime de escoamento do canal conectado ao TC3 (PD-1) - RELAP5 

 
      Fonte: SABUNDJIAN, G., 201745. 

 

                                                
45 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G., em 2017. 
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Os modelos de transferência de calor para o esvaziamento parcial da 

STAR (PD-1) ao longo de todo o experimento calculados com o RELAP5 são 

apresentados na Figura AN.2.14. Os modelos adotados estão descritos na Tabela 

AN.2.3. 

    Figura AN.2.14 – Modo de transferência de calor do canal conectado ao TC3 (PD-1) RELAP5 

 
    Fonte: SABUNDJIAN, G., 201746. 

As temperaturas obtidas com o código RELAP5, para o termopar TC3, em 

ambos os casos estudados, foram muito inferiores à temperatura de empolamento 

do alumínio, que é de 500ºC, mostrando, assim, que os cálculos teóricos podem ser 

utilizados para uma avaliação preliminar do comportamento do ECI em caso de 

esvaziamento total e parcial da STAR. 

Embora os resultados teóricos obtidos com o RELAP5 apresentem o 

mesmo comportamento que os experimentais para os dois cenários estudados, 

esvaziamento total (TOT-1) e parcial (PD-1), existe a possibilidade de aprimorá-los 

por meio de uma análise de sensibilidade/incertezas com o software SUSA. No 

entanto, essa análise não foi realizada nesse trabalho pelo fato de requerer muitas 

horas de simulação. Entretanto, esse estudo será realizado em trabalho futuros. 

                                                
46 Simulação teórica com o RELAP5 fornecida por SABUNDIJIAN, G. em 2017. 


