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RESUMO 

 

DE FREITAS NETO, Luiz Gonzaga. Concepção de núcleo de reator de sal fundido de 

tório para propulsão naval. 2022. 154p. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) – 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo/SP. 

 

O reator de sal fundido faz parte da quarta geração de reatores nucleares e tem sido objeto 

de várias pesquisas contemporâneas. Ele opera a altas temperaturas e a baixa pressão, possui 

um refrigerante primário que não muda de fase, além de possuir segurança intrínseca e 

dimensões reduzidas. Com foco nestes quesitos, este reator pode ser utilizado em 

embarcações de comércio marítimo, com requisito de não ser necessário o reabastecimento 

durante a vida útil do navio. Esta tese propõe uma concepção de núcleo de um reator de sal 

fundido a ser empregado na propulsão naval. Baseado no conceito do Radkowsky Thorium 

Reactor, que estabelece região de blanket e de seed para componentes de um elemento 

combustível a ser empregado em um reator de água leve, propôs-se a utilização desse 

conceito em um núcleo de grafite no reator de sal fundido. O bloco de grafite possui uma 

matriz de orifícios circulares, consistindo de orifícios centrais com diâmetro menor, 

denominado de seed, e outros que se localizam ao redor destes, contornando-os, com 

diâmetro maior, o blanket. Foi utilizado sal combustível com F, Li, Be, Th e 233U, no qual o 

elemento físsil possui maior probabilidade de fissionar na região central (seed), que gera 

nêutrons que transmutam o material fértil em físsil na região periférica (blanket). Simularam-

se diversas configurações mantendo o combustível líquido igual em todo o circuito primário. 

Procurou-se obter uma estrutura do núcleo que maximize o fator de conversão, a fim de 

regenerar o combustível nuclear e prolongar o tempo de vida de operação do reator. Outros 

fatores também foram analisados, como a distribuição espacial do fluxo e da taxa de fissão, 

o fluxo por unidade de letargia e parâmetros da queima do combustível. Uma estrutura de 

núcleo foi obtida e analisada em relação ao desligamento por barras de controle e de 

segurança manufaturadas com carbeto de boro. Conclui-se que o combustível exaurido pode 

ser utilizado em outra configuração de núcleo com a área de seed maior, com a finalidade de 

prolongar a operação atendendo ao objetivo proposto inicialmente. 

 

Palavras-chave: Molten Salt, Propulsão Naval, Radkowsky Thorium Reactor  
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ABSTRACT 

 

DE FREITAS NETO, Luiz Gonzaga. Thorium Molten Salt Reactor Core Design for 

Naval Propulsion. 2022. 154p. Thesis (Doctorate in Nuclear Technology) – Nuclear and 

Energy Research Institute – IPEN-CNEN/SP. São Paulo/SP. 

 

The molten salt reactor is part of the fourth generation of nuclear reactors and it is a 

contemporary research field. It operates at high temperatures and low pressure, has a primary 

coolant that remains in a constant thermohydraulic phase, and possesses intrinsic safety and 

reduced dimensions. According to these issues, this reactor can be used in maritime trade 

vessels, with the requirement that refueling is not necessary during the whole ship lifetime. 

This dissertation employs the Radkowsky Thorium Reactor concept, which establishes 

blanket and seed regions for the core conceptions to be employed in a light water reactor, 

and proposes a molten salt reactor conception for naval propulsion. The proposed core 

configuration consits of a graphite block with circular holes.  The central holes have smaller 

diameters and play the role of seed. Surrounding the seed there are other holes with larger 

diameters playing the role of the blanket region. The conception employs molten salt 

consisting of F, Li, Be, Th and 233U. The seed region has the function of generating neutrons 

to maintain the reaction chain and to convert the fertile material into fissile in the peripheral 

region (blanket). The liquid fuel is the same throughout the primary circuit. Several 

configurations were simulated for the proposed graphite core. The aim is to obtain a core 

design that satisfies the safety reequirements and maximizes the conversion factor, in order 

to prolong the reactor operating life.  Other factors were also analyzed, such as the neutron 

flux and fission rate spatial distribution, the neutron flux per unit of lethargy and fuel burnup 

parameters. A final core conception was successfully obtained and satisfied shutdown 

margins of the control and safety banks manufactured of boron carbide. It is concluded that 

the depleted fuel can be used in other core configurations with a larger seed area, with the 

purpose of expanding the operation for a longer time, meeting the objective initially 

proposed. 

 

Keywords: Molten Salt, Naval Propulsion, Radkowsky Thorium Reactor 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As aplicações da ciência nuclear na produção de eletricidade têm desenvolvido 

os reatores nucleares de água pressurizada (Pressurized Water Reactor – PWR) e os reatores 

de água fervente (Boiling Water Reactor – BWR), bem conhecidos por empresas 

especializadas e pela comunidade científica. O princípio básico é produzir energia a partir 

da fissão nuclear e o consequente aquecimento do material nuclear. A extração da energia é 

realizada por um refrigerante (neste caso, água), para produzir vapor e movimentar o eixo 

de uma turbina com a subsequente transformação da energia térmica em elétrica [1]. 

De acordo com a IAEA [2], entre seus países-membros, existem 441 usinas 

nucleares atualmente em operação, com 393.577 MWe da capacidade líquida total instalada, 

além de 52 usinas nucleares em construção ao redor do mundo, como pode ser visto na 

Figura 1. Dentre os reatores nucleares em operação até 31 de dezembro de 2020, existiam 

302 PWRs com 287.084 MWe da capacidade líquida [3]. Assim, é possível notar que este 

tipo de reator fornece mais do que a metade da capacidade líquida da potência elétrica 

nuclear gerada no mundo inteiro. Portanto, muitas pesquisas e simulações são desenvolvidas 

atualmente sobre PWRs, tanto cientificamente quanto em treinamentos de equipes técnicas 

[1]. 

 

Figura 1 – Distribuição regional das usinas nucleares. 

 

Fonte: Power Reactor Information System (PRIS) 

 

A Figura 2 mostra a tendência histórica nos custos da produção de eletricidade 

nos Estados Unidos, a partir de quatro fontes de combustível. A energia nuclear, seguida de 

perto do carvão, tem se mostrado a mais barata e também menos sujeita à volatilidade dos 

custos de produção, quando comparada com outras fontes de combustíveis, principalmente 

o petróleo. 
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Figura 2 – Custos de produção de eletricidade nos Estados Unidos [4]. 

 

 

Fonte: Nuclear Energy Institute (NEI) 

 

Sob o ponto de vista do efeito estufa (greenhouse effect), os gases gerados a 

partir da queima de combustível fóssil, como carvão e petróleo, provocam o aumento das 

temperaturas globais, devido a estes gases reterem o calor vindo da radiação solar, não sendo 

absorvido por processos naturais, como a fotossíntese. A utilização de energia nuclear, via 

reatores nucleares usados para a geração de energia elétrica, não produz efeito estufa. Usinas 

nucleares na Europa e Estados Unidos são consideradas a maior fonte de energia que não 

emite gases de efeito estufa. 

Em comparação com os méritos de diferentes tipos de reatores nucleares, sejam 

eles reatores térmicos ou rápidos, e o ciclo do combustível associado a eles, uma importante 

consideração é a eficiência com que cada um é capaz de utilizar as fontes de urânio natural 

e tório. Assim, em geral, sistemas de diferentes reatores necessitam de quantidades diferentes 

de urânio mineral (ou U3O8) ou tório, a fim de produzir a mesma quantidade de energia 

elétrica. Tendo em vista que a maioria dos países não possui abundância em fontes de urânio 

nativo, a utilização de urânio é frequentemente um fator chave em uma decisão nacional, 

para adotar um tipo particular de reator e de ciclo do combustível. Sobre este último fator, a 

capacidade de enriquecimento de urânio também é um ponto importante para a adoção da 

da energia nuclear na produção de eletricidade, pois poucos países no mundo possuem esse 
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processo industrial desenvolvido. De acordo com a World Nuclear Association, 13 países 

possuem instalações de enriquecimento de urânio com diferentes capacidades industriais de 

produção: França, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, China, Rússia, Japão, 

Argentina, Índia, Paquistão, Irã e Brasil [5]. 

O Brasil, por meio das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), desenvolve as 

etapas de mineração e beneficiamento, enriquecimento, reconversão, fabricação de pastilhas 

e montagem do elemento combustível. Apenas a etapa de conversão não é realizada no Brasil 

[6], sendo feita no Canadá. 

A tecnologia de enriquecimento do urânio, pelo processo da ultracentrifugação, 

foi desenvolvida no Brasil pelo Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo (CTMSP), em 

parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN / CNEN). 

A Usina de Enriquecimento de Urânio da INB está sendo implantada em etapas 

na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), localizada em Resende, no estado do Rio de 

Janeiro. Grande parte do urânio enriquecido ainda é importada. Em novembro de 2019, com 

a inauguração da cascata 8, pertencente ao Módulo 3, a Usina de Enriquecimento da FCN 

atingiu a capacidade de produzir 60% da quantidade média anual de urânio enriquecido 

necessária para abastecer a central nuclear Angra 1 [7]. 

Quando a implantação do Projeto de Enriquecimento estiver completa, o Brasil 

será autossuficiente na produção do material. A previsão é que, em 2033, a Usina de 

Enriquecimento da FCN deverá ser capaz de atender com produção totalmente nacional as 

necessidades das centrais nucleares Angra 1 e 2 e, em 2037, a demanda de Angra 3 [7]. 

Os reatores nucleares possuem três tipos de caracterização [8]. Reatores que 

produzem mais do que um átomo físsil para cada átomo físsil consumido são chamados de 

reatores regenerativos (breeder reactors). Reatores que convertem a energia térmica da 

fissão em energia elétrica, mas não regeneram, são chamados de conversores (o PWR é um 

exemplo de reator conversor); reatores que nem convertem nem regeneram, mas 

simplesmente consome combustível, são chamados queimadores; exemplos deste tipo de 

reator são o Advanced Burner Reactors (ABRs) e o Spent Hot Fuel Incinerator in Neutron 

Flux (SPHINX). Reatores regenerativos (breeders) são dispositivos que impressionam, pois, 

além de prover potência por meio da energia liberada na fissão, eles também produzem mais 

material físsil do que consomem. No entanto, é mais difícil se projetar um reator que se 

regenera do que um que meramente converte [9]. Reatores térmicos conversores utilizam em 

torno de 2% da energia disponível do combustível, a qual está implícita principalmente na 
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produção de 239Pu a partir do 238U. Reatores regeneradores podem utilizar mais de 30% da 

energia disponível. 

De acordo com [10] [11] [12], as reservas mundiais de 235U não são adequadas 

para prover indefinidamente as necessidades da potência nuclear industrial baseada somente 

em reatores conversores ou queimadores. Com a introdução dos reatores regeneradores, 

entretanto, os combustíveis à base de material físsil (como o 235U) são trocados por material 

fértil (como 238U ou tório), sendo este consideravelmente mais abundante do que o material 

físsil (por exemplo o 235U), tendo em vista que as reservas de tório são aproximadamente 

entre três a quatro vezes maiores do que as de urânio [13] [14] [15]. Além disso, todo o 

urânio empobrecido – que é o urânio residual, maioria 238U, remanescente do processo de 

enriquecimento – pode ser utilizado como material fértil em um regenerador. Reatores 

regeneradores são capazes de satisfazer as necessidades mundiais de energia elétrica por 

milhares de anos [9]. 

No meio científico, empresarial e governamental ao redor do mundo, há uma 

grande divergência sobre a utilização dos reatores regeneradores, tendo em vista 

principalmente opiniões diferentes sobre a extração das reservas de urânio, as quais 

poderiam estar com sua capacidade próximo a se esgotar, com isso os reatores regeneradores 

podem otimizar a utilização dessas reservas, além disso, há a potencial proliferação nuclear, 

em que este tipo de reator pode diminuir essa possibilidade, como será visto mais adiante.  

Algumas pesquisas afirmam que novas reservas de urânio serão descobertas, 

embora haja aumento nos custos de produção [16] [17], a fim de atender a demandas de 

consumidores nacionais e para exportação, ainda na metade deste século. Neste contexto, a 

Figura 3 mostra a evolução do preço do urânio (yellow cake) nos últimos 25 anos.  Nota-se 

que o preço do urânio começou a aumentar a partir de 2019 devido à pandemia de COVID-

19 [18], muito provavelmente pela necessidade de se realizar quarentena dos trabalhadores. 

Outros especialistas são menos otimistas sobre o suprimento de urânio e veem o 

desenvolvimento dos reatores regeneradores como uma alternativa contra a escassez futura 

de urânio natural, principalmente no que tange à utilização do ciclo de combustível aberto 

(ou once-through), em que o material nuclear passa apenas uma vez no reator nuclear, não 

havendo reciclagem do 235U e do 239Pu, onde não há reprocessamento. 
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Figura 3 – Preço do yellow cake U3O8 (USD/lb) [19]. 

 

Fonte: tradingeconomics.com 

 

1.1 Reatores nucleares utilizando sal fundido (MSR) 

 

Consoante às considerações da utilização de reatores regenerativos, países como 

a Inglaterra, França, Japão, Rússia e China têm investido em pesquisa e desenvolvimento 

para a produção deste tipo de reator. Assim, na concepção de se alterar o refrigerante de um 

PWR, por um líquido ou gás que pudesse ser aquecido a altas temperaturas a baixa pressão 

sem sofrer mudança de fase, houve o surgimento de vários tipos de reatores, dentre esses, os 

reatores regeneradores. Neste contexto, foi criado o MSR (Molten Salt Reactor), que tem 

uma versão chamada de reator regenerador de sal fundido (Molten Salt Breeder Reactor – 

MSBR). 

Durante os anos 60, os Estados Unidos desenvolveram o conceito do MSR, 

construindo um pequeno protótipo de 8 MWt do experimento do reator de sal fundido 

(Molten Salt Reactor Experiment – MSRE) operado no Oak Ridge National Laboratory 

(ORNL) por quatro anos (1965-1969) [20] [21], provando a viabilidade do sistema. 

Já o MSBR é um reator regenerador que pode operar no ciclo 233U-tório (neste 

caso, também é conhecido como TMSR, Thorium Molten Salt Reactor), sendo o 233U o único 

isótopo capaz de se regenerar em reatores térmicos (considerando uma taxa de regeneração 
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maior do que 1). O conceito do MSBR é o único entre os reatores em que o combustível, o 

material físsil e o refrigerante são misturados em um fluido homogêneo. Este fluido é 

composto de vários sais de flúor que, a elevadas temperaturas (a temperatura de fusão do sal 

combustível não deve ser muito alta, < 800-850 K, ou 526,85-573,85 ºC, considerando a 

concentração de materiais físsil e fértil [22]), fundem-se para se tornar um fluido não viscoso. 

A composição de uma mistura de sal fundido típica é mostrada na Tabela 1, em que o ponto 

de fusão desse sal é 500 ºC [22]. A partir da Tabela 1, obteve-se a fração em peso para cada 

um dos elementos químicos mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 1 – Composição em mol (%) de um combustível de reator de sal fundido [23]. 

Sal Mol (%) 
7LiF 73,0 

BeF2 16,0 

ThF4 10,7 
233UF4 0,3 

Fonte: Molten Salt Coolants for High Temperatures Reactors 

 

Tabela 2 – Fração em peso para cada elemento do combustível de reator de sal fundido. 

Elemento Fração em peso 
7Li 0,08479826 

Be 0,02387394 

F 0,46868129 

Th 0,41107139 
233U 0,01157512 

Fonte: Autor 

 

As aplicações da energia nuclear são diversas, mas a tese de doutorado em tela 

se baseia nos assuntos discutidos até o momento, aplicado a reatores marítimos, mais 

especificamente aqueles utilizados em navios mercantes. Neste cenário, a seguir é 

introduzida uma visão global sobre a possível utilização de reatores nucleares no sistema de 

propulsão de navios mercantes. 

 

1.1.1 Propulsão naval a partir de reatores nucleares 

 

A propulsão de navios mercantes tem, durante o último século, sofrido uma 

transformação significativa. Ela é agora dominada pelas máquinas de propulsão a diesel, em 

que o custo do combustível é proporcionalmente alto em relação aos custos de operação do 
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navio. Devido a este fato, desenvolvimentos recentes têm instigado a indústria naval a se 

questionar se o modelo atual da propulsão mercante naval é sustentável, devido 

principalmente a três fatores [24]: 

 

• Aumento dos custos do combustível como um resultado da escalada do preço do 

petróleo; 

• Regulações ambientais introduzidas para mitigar os efeitos da mudança 

climática; e 

• Potencial introdução de impostos de carbono. 

 

Os três fatores acima podem ser contornados pela utilização da energia nuclear, 

e é por causa disso que a propulsão nuclear naval não é nova, sendo primeiramente 

introduzida no submarino USN Nautilus, que navegou de 1954 a 1980. Desde então, 

aproximadamente 700 reatores nucleares foram desenvolvidos para aplicações no mar e hoje 

em dia em torno de 200 reatores fornecem propulsão a navios e submarinos [24]. O NS 

Savannah foi o primeiro navio mercante a possuir propulsão nuclear baseado em PWR, 

estando em operação de 1962 a 1972. Atualmente, no mundo, há cerca de 130 submarinos 

nucleares em operação [25]. O USS Illinois e o USS Vermont, da classe Virginia dos 

submarinos de ataque americano, são exemplos deste meio militar naval. 

Os pequenos reatores modulares (em inglês: Small Modular Reactor – SMR) são 

uma solução para a utilização no âmbito naval por serem menores do que os concebidos em 

usinas nucleares de alta potência; no entanto, como exposto anteriormente, há uma possível 

futura escassez de urânio, com o consequente aumento progressivo do preço. Assim, uma 

fonte potencial de urânio combustível físsil é o tório, que é mais abundante do que o urânio. 

Reatores baseados em tório, dependendo de suas configurações, podem produzir baixa 

quantidade de rejeitos nucleares de alta atividade (em torno de 3%), principalmente 

actinídeos como o plutônio, que possuem meia vida longa e dominam o “rejeito radioativo” 

a long term, e possuir menor risco de proliferação de armas (tendo em vista a produção de 

233U contaminado com 232U, que produz intensos emissores de radiação gama, a partir de 

seus produtos de decaimento, tornando difícil o seu manuseio). 

Pelo exposto no parágrafo anterior, os reatores de sal fundido (MSR) são 

possíveis futuros candidatos para serem utilizados na propulsão de navios, entretanto um 

longo período de pesquisa e desenvolvimento se faz necessário para que isso seja viável. 
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Desta forma, esta tese de doutorado analisa a utilização do reator de sal fundido com ciclo 

U-Th, com foco na investigação de seu fator de conversão e do tempo de utilização (queima) 

do combustível, para verificar a viabilidade de ser aplicado em navios mercantes. 

 

1.1.2 Importância econômica 

 

Estimativas das mais diversas apontam que cerca de 95% do comércio 

internacional são transportados em navios e a maioria desses navios opera no regime de 

bandeiras de conveniência, que consiste na inscrição de um navio mercante em um Estado 

soberano diferente do Estado dos reais proprietários ou operadores do navio. Esse país cobra 

impostos e taxas mínimos, por vezes nulos, e não tem desejo, nem a capacidade física ou 

financeira, de aplicar sua legislação interna ou a internacional pertinente a registros de 

navios, para que um armador arvore sua bandeira. Na maioria das vezes, não mantém 

vínculos de qualquer natureza com estes armadores, senão o objetivo de ganhos financeiros 

imediatos. 

Dessa maneira, a importância econômica do desenvolvimento de um reator 

nuclear adequado a aplicações navais se pauta no fato de que o comércio marítimo é o mais 

utilizado mundialmente, assim um reator com dimensões compatíveis com as instalações de 

um sistema de propulsão de um navio mercante, com altos requisitos de segurança e com 

possibilidade nula de proliferação de armas nucleares, faz-se conveniente. Requisitos de 

períodos de indisponibilidade mínimos para manutenção devem ser levados em conta, a fim 

de proporcionar uma relação custo-benefício apropriada à fabricação e comercialização de 

navios mercantes com propulsão nuclear. Além disso, uma alta autonomia de deslocamento 

do navio é exigida entre reabastecimentos. 

No caso de um navio mercante que utilize um reator regenerador como elemento 

propulsor, o período de reabastecimento pode ser maior do que o período de vida útil do 

próprio navio, considerando a sua regeneração (ou conversão). 

A respeito de todas as demandas apresentada acima, o MSR possui potencial 

para ser uma alternativa às exigências do setor naval, tendo em vista que esse projeto atende 

a todos os requisitos apresentados. 

É importante frisar que apenas a Nova Zelândia, por meio de seu Ato de Controle 

de Armas, Desarmamento e de Zona Nuclear Livre (de 1987), não permite navegação e 

atracação de navios com propulsão nuclear em sua área soberana, como consta no item 11 
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do mencionado Ato: “é proibida a entrada nas águas interiores da Nova Zelândia por 

qualquer navio cuja propulsão seja total ou parcialmente dependente da energia nuclear”. 

Assim, qualquer navio com propulsão nuclear não poderá ser utilizado nas águas 

jurisdicionais daquele país. 

 

1.2 Escopo do tema da pesquisa 

 

O escopo da tese estabelece a análise de um reator regenerador de sal fundido 

utilizando o 232Th como elemento fértil. O conceito de Radkowsky Thorium Reactor motiva 

a configuração de um núcleo de grafite com dois diâmetros de orifícios por onde passa o 

combustível líquido.  O conjunto de orifícios de diâmetro menor, localizado na região central 

do bloco (núcleo) de grafite, é denominado de região de seed e o outro conjunto de orifícios, 

com diâmetro maior, que circunda a região de seed, é denominado de região de blanket. A 

região mais interna tem a função de criticalizar o sistema e prover nêutrons para regenerar o 

tório existente na região mais externa. Várias configurações são estudadas até se alcançar 

um sistema regenerativo ou próximo a este. São mostrados também, quando a criticalidade 

do sistema é autossustentável, a distribuição espacial do fluxo de nêutrons e da taxa de fissão. 

Também é traçado o fluxo por unidade de letargia. 

A transmutação do 232Th irá produzir o nuclídeo físsil 233U. Haverá uma pequena 

produção de 232U, por causa da reação parasita (n, 2n). O 232U possui tempo de meia vida 

relativamente curto, 68,9 anos, e, portanto, a atividade específica do 232U é muito maior do 

que a atividade específica do isótopo 238U. O ciclo de decaimento do 232U produz raios gama 

bastante penetrantes. O emissor gama mais importante, contando com aproximadamente 

85% da dose total do 232U depois de 2 anos, é o 208Tl (tálio), o qual emite raios gama de 2,6 

MeV que são muito energéticos e altamente penetrantes. Estas intensas radiações tornam o 

manuseio de 233U físsil ou urânio reprocessado contaminados com 232U muito mais perigoso 

do que combustíveis nucleares convencionais, o que faz dele um grande obstáculo à 

proliferação nuclear. Por outro lado, a blindagem que irá proteger os trabalhadores, durante 

a operação do reator, deverá ser dimensionada levando-se em conta este fator. Ressalta-se, 

porém, que tal análise não faz parte do escopo desta tese de doutorado. 

De maneira complementar, também é analisada preliminarmente a utilização de 

barras de carbeto de boro no núcleo do reator como bancos de controle e de segurança, para 

controlar a reação nuclear e para parar a reação nuclear em situação de emergência. Além 
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disso, é verificada a possibilidade de utilização do combustível exaurido em outro núcleo 

com região de seed maior do que a primeira, a fim de o combustível ainda poder criticalizar 

o sistema, prolongando o tempo de operação do reator. 

 

1.3 Relevância e contribuição original do trabalho 

 

Como mencionado anteriormente neste trabalho, o MSR faz parte da Geração 

IV de reatores nucleares, em que o roteiro do Generation IV International Forum (GIF), de 

2014, indicou que muito trabalho de pesquisa precisa ser feito a respeito dos sais antes que 

reatores dessa geração demonstrem estarem operacionais e sugeriu 2025 como o fim da fase 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de viabilidade [26]. Portanto, o MSR ainda requer 

análise aprofundada e um amplo estudo de P&D, sendo assim, esta é uma interessante área 

de estudo. 

O ponto principal de motivação se baseou na arquitetura do MSRE (construído 

na década de 60 pela ORNL, US), a qual utilizou um núcleo/bloco de grafite com diversos 

orifícios por onde passa o fluido combustível. Estes orifícios são de mesmo formato e estão 

dispostos em uma matriz quadrada, como abordado no Capítulo 2. Neste cenário, pode-se 

citar também o Shippingport Reactor (igualmente tratado no próximo Capítulo), que foi o 

primeiro reator que utilizou a energia nuclear para fins pacíficos, em que seu núcleo contava 

com orifícios para inserção ou retirada de barras com combustível sólido (235UO2 – ThO2), 

sendo sua estrutura mais interna composta por duas regiões, uma de seed em formato 

hexagonal simétrico e outra de blanket em hexagonal vazado. Este último era estático, 

enquando o primeiro se deslocava verticalmente dentro do segundo  [27] [28] [29]. 

Assim, por certa semelhança do descrito no parágrafo anterior e pelo conceito 

do Radkowsky Thorium Reactor (RTR), a ser melhor explicado no item 2.4, o estudo 

desenvolve uma análise do núcleo de um MSR feito de grafite (em bloco) com orifícios em 

matriz quadrada com duas regiões de raios diferentes, em que a matriz quadrada mais interna 

possui raio menor, sendo denominada de seed, e a matriz quadrada mais externa, que engloba 

a primeira, onde os raios dos orifícios são maiores, sendo esta região denominada de blanket. 

O fluido combustível é o mesmo em ambas as regiões (seed/blanket). A ideia é que na região 

do seed as reações nucleares de fissão sejam mais proeminentes, pois há uma maior área de 

moderação devido ao orifício por onde passa o combustível ser menor, liberando assim mais 

nêutrons, a fim de transmutar o tório na região do blanket, onde o orifício do combustível 
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líquido é maior, para que este seja convertido em 233U. A princípio, não há análise deste tipo 

na literatura específica atual, que se pauta primariamente em estudos relacionados à química 

dos compostos do sal fundido (como comentado no início deste item), materiais utilizados 

em sua estrutura para evitar corrosão durante a operação, geometrias de núcleo sem 

considerar regeneração com o ciclo de 233U-Th, entre outras que não a proposta desta tese. 

Ainda, como o fluido combustível está em movimentação, juntamente com o 

material físsil (233U) e o material fértil (232Th), a mistura que passa pelo núcleo, onde a maior 

parte das fissões ocorre no seed, é homogeneizada entre a saída do núcleo até o seu retorno 

à entrada deste. Desta forma, não há região em que haja maior desgaste do combustível, 

como ocorre em reatores em que o combustível é sólido, como nos reatores do tipo PWR, 

onde os elementos combustíveis centrais são mais utilizados (queimados) do que os 

elementos combustíveis que se encontram na periferia do núcleo. 

Outro ponto inovativo na tese é o fato de que é desenvolvida uma metodologia 

específica para superar a situação de que o fluido combustível está em escoamento no 

circuito primário do reator (item 4.5). Nesta situação, não basta apenas analisar a 

criticalidade do fluido combustível no interior do núcleo, tendo em vista que há mais material 

físsil/fértil no restante do circuito primário. Para isso, é realizada uma simulação específica 

do termo fonte do combustível com relação ao volume do núcleo (por onde passa o fluido 

combustível) e volume total do circuito primário com a potência nominal do reator, 

considerando ainda o tempo em que o fluido se movimenta no núcleo e no restante da 

tubulação. 

Também é analisado que o combustível se torna supercrítico apenas enquanto se 

encontra no interior do núcleo, enquanto há moderação, o que não ocorre quando o 

combustível está na tubulação do circuito primário e também em tanque de armazenamento. 

Ademais, ressalta-se que o MSR estudado na tese de doutorado possui o objetivo 

de ser aplicado na propulsão de navios mercantes, por se tratar de um reator de dimensões 

reduzidas, por ser de baixa demanda de geração de potência elétrica (ou térmica), também 

por possuir altos índices de segurança e por seu resíduo nuclear não poder ser facilmente 

transformado em armamento nuclear. As questões de emissão de poluentes no meio 

ambiente, possível imposição de impostos ligados ao carbono emitido e oscilações no custo 

de combustível para aplicação naval, também são superados. 
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1.4 Objetivos da pesquisa 

 

Realizada a introdução contextual do tema e apresentadas a relevância e a 

contribuição original da tese, definem-se, então, os objetivos geral e específico que 

orientaram o presente trabalho. 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é a concepção preliminar de um núcleo de reator 

de sal fundido à base de U-Th, também conhecido como o Thorium Molten Salt Reactor 

(TMSR), para propulsão naval, considerando região de seed e de blanket. 

 

1.4.2 Objetivo específico 

 

O objetivo específico é o desenvolvimento da análise de diversas configurações 

do núcleo de um reator regenerador de sal fundido, a fim de se obter um reator que possa 

operar em um navio mercante de médio porte, em que não seja necessária a substituição do 

combustível, que deve poder ser utilizado por um período aproximado de 30 a 40 anos, com 

a potência média de operação de 30%, em relação à potência total do navio, que é de 200 

MWt, de acordo com o item 4.2 desta tese. 

 

1.4.3 Estrutura da tese 

 

Esta tese está organizada em cinco capítulos. Neste capítulo é realizada a 

introdução do trabalho contextualizando o tema da pesquisa, apresentando a relevância e a 

contribuição original do trabalho e definindo os seus objetivos. 

No Capítulo 2, é realizada uma revisão da literatura relacionada ao tema da 

pesquisa. Primeiramente é mostrado um histórico da concepção do reator de sal fundido, 

culminando na montagem deste tipo de reator para verificar a sua viabilidade. 

Posteriormente, é comentado a respeito do reator Shippingport, que é regenerador. Também 

é mostrado o conceito do Radkowsky Thorium Reactor (RTR), que possui configução de 

blanket e seed em seu núcleo. 
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A metodologia empregada para que os objetivos propostos fossem atingidos é 

desenvolvida no Capítulo 3. Inicialmente é apresentada a estrutura do reator a ser analisado, 

indicando a maneira que foi calculada a densidade do combustível líquido e do moderador 

para diversas temperaturas, a fim de se poder analisar o coeficiente de temperatura do reator 

(cujos resultados são expostos no Capítulo seguinte). Também é exposta a utilização dos 

códigos TRITON e ORIGEN para a análise do escoamento do fluido combustível, além de 

mostrar um diagrama de cálculo para se obter a configuração de núcleo desejada, conforme 

os objetivos da tese. O fator de conversão, definição da fonte, cartões utilizados do MCNP 

e o fluxo por unidade de letargia também são expostos nesse Capítulo. 

O Capítulo 4 apresenta como as simulações foram estruturadas, a fim de se 

alcançar uma configuração de núcleo do reator de sal fundido feito de grafite que dure o 

tempo necessário para se alcançar os objetivos propostos. Depois, é mostrado como os 

cálculos foram desenvolvidos considerando o escoamento do fluido no circuito primário, 

pois o combustível está no estado líquido. Os critérios de aceitação e os resultados das 

simulações, conforme etapas definidas, são apresentados ao mesmo tempo que se analisa 

esses resultados até se chegar a uma configuração de núcleo que possa ser utilizada em um 

navio mercante pelo período de sua vida útil, sem a necessidade de troca de combustível. A 

potência do reator também é definida a partir da média de potência mecânica necessária para 

a propulsão de um navio mercante de porte mediano. Outros dados de entrada também são 

apresentados nesse Capítulo. Após a escolha de uma configuração que atenda aos critérios 

de aceitação, analisa-se preliminarmente um banco de controle e de segurança na 

configuração proposta e a utilização de outro núcleo do reator para reutilizar o combustível 

exaurido, prolongando o tempo de utilização deste combustível, atendendo assim ao 

Objetivo específico desta tese. 

Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões finais do trabalho, a 

respeito da viabilidade do núcleo proposto e as recomendações para futuros trabalhos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Pesquisas sobre os MSRs foram iniciadas nos Estados Unidos na década de 50, 

na tentativa de construir uma aeronave com alta autonomia de voo. Esse experimento foi 

chamado de Aircraft Reactor Experiment (ARE) em apoio ao programa de propulsão nuclear 

de aeronaves dos Estados Unidos [30] [31]. O ARE, um reator de sal fundido de alta 

temperatura experimental, foi desenvolvido em ORNL, tendo em vista suas dimensões 

reduzidas em comparação com outros tipos de reatores (por exemplo, o PWR) e suas 

características de segurança (pois não há possibilidade de derretimento do núcleo) e a baixa 

possibilidade de proliferação de armas nucleares. 

Em 1954, o ARE operou por 100 horas, na condição de estado estacionário, com 

temperaturas de saída em torno de 860 °C e a uma potência máxima de 2,5 MWt. O ARE 

usou um sal de fluoreto como combustível, NaF-ZrF4-UF4 (53-41-6 mol.%), sendo 

moderado com óxido de berílio (BeO) e utilizou sódio líquido como refrigerante secundário. 

Esse experimento utilizou a liga Inconel 600 (liga baseada em níquel) para as estruturas 

metálicas e tubulações [31]. 

O ORNL desenvolveu pesquisas sobre o MSR na década de 60, a fim de 

investigar projetos desse tipo de reator que poderiam ser utilizados como conversores ou 

regeneradores, utilizando o ciclo de 233U-Th [32]. Alguns projetos foram propostos 

utilizando um ou dois fluidos moderados por grafite no núcleo. No projeto com dois fluidos, 

um sal combustível carrega o físsil 233U e em um circuito separado, que engloba fisicamente 

o primeiro, utiliza o fértil 232Th na composição do sal “envoltório” (blanket). 

O projeto com dois fluidos oferece consideráveis vantagens, entretanto possui 

problemas relativos à construção da barreira entre o núcleo e o “envoltório”, que implica em 

um vaso mais complexo [31]. Assim, o ORNL, na década de 60, desenvolveu pesquisa para 

a construção de um projeto de reator de fluido único, mais simples, denominado de MSRE 

[33], este tipo de núcleo do reator é aquele utilizado no desenvolvimento da tese, com certa 

modificação baseado no conceito do Radkowsky Thorium Reactor (RTR), exposto no item 

2.4. Todas as partes metálicas do sistema do MSRE em contato com o sal foram feitas de 

uma liga baseada em níquel INOR-8 (mais tarde chamada de Hastelloy-N), que foi 

especialmente desenvolvida para superar problemas de corrosão encontrados no programa 

ARE com o Inconel 600, a qual foi utilizada nas tubulações e estruturas de metal [31]. 
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A Tabela 3 mostra a composição do Hastelloy-N, de acordo com a referência 

[34], cuja densidade é 8,86 g/cm3; esta informação é importante para as simulações de análise 

neutrônica propostas para testar a criticalidade do combustível enquanto este se encontra na 

tubulação ou em tanque de armazenamento, ou seja, fora do núcleo onde há moderador, 

ocasião em que o sistema não se deve mostrar crítico. Alguns elementos estão em sua 

porcentagem máxima de peso, sendo que o balanço final é dado pelo elemento níquel, que 

foi alterado para que o somatório da porcentagem seja igual a 100%. 

 

Tabela 3 – Composição em porcentagem do Hastelloy-N. 

Elemento Porcentagem 

Níquel 69,27% (balanço) 

Cromo 7,00% 

Molibidênio 16,00% 

Ferro 4,00% 

Silício 1,00% 

Manganês 0,80% 

Vanádio 0,50% 

Carbono 0,06% 

Cobalto 0,02% 

Cobre 0,35% 

Tungstênio 0,50% 

Alumínio 0,25% 

Titânio 0,25% 

Fonte: HAYNES International 

 

A partir dos testes do MSRE, que operou entre os anos de 1965 e 1969, foi 

conduzida pesquisa para o desenvolvimento de um reator regenerador com um espectro 

térmico que utilizasse o ciclo do combustível de tório, denominado de MSBR. O projeto 

usaria o sal LiF-BeF2-ThF4 (72-16-12-.4 mol.%) como sal combustível e NaF-NaBF4 (8-92 

mol.%) como refrigerante secundário. Um otimizado, mas complexo, processo foi 

intensamente desenvolvido para alcançar a difícil separação do tório dos metais de terras 

raras (produtos de fissão) necessária para o projeto de um MSR de fluido único [31]. 

 

2.1 O conceito do MSR [35] 

 

O conceito de MSR (Molten Salt Reactor) se refere a uma ampla família de 

reatores de fissão em que os sais fundidos podem servir tanto como refrigerante primário, 

quanto combustível fluido de um reator, ou apenas como refrigerante do reator. No escopo 

desta tese, no entanto, o termo MSR se refere especificamente a sistemas movidos a 
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combustível fluido. Os reatores movidos a combustível fluido (ou líquido) se beneficiam de 

potenciais vantagens sobre os sistemas movidos a combustível sólido, incluindo: 

 

• um alto coeficiente de expansão térmica que fornece um grande coeficiente 

de reatividade de temperatura negativo; 

• a possibilidade de remoção contínua de produtos de fissão usando processos 

físicos (aspersão de gás inerte) e piro químicos; 

• a possibilidade de ajuste da composição do combustível (fértil/físsil) sem 

desligar o reator; 

• a possibilidade de superar as dificuldades de fabricação/refabricação de 

combustível sólido com grande quantidade de elementos transurânicos 

(TRU) bem como os limites máximos de exposição no núcleo do reator; 

• o potencial para uma melhor utilização de recursos por meio da obtenção de 

altas queimas de combustível (com elementos transurânicos, em princípio, 

permanecendo no combustível fluido do núcleo para sofrer fissão ou 

transmutação para um elemento físsil); e 

• on-line refueling, ou seja, a capacidade de inserir ou retirar material nuclear 

do reator enquanto este se encontra em operação. 

 

Os MSRs têm sido de particular interesse quando usados com o ciclo de 

combustível 233U-Th devido à possibilidade de remoção contínua on-line de absorvedores 

de nêutrons, incluindo gases nobres, lantanídeos e, em particular, 233Pa, nuclídeo precursor 

do 233U. Os MSRs também permitem a possibilidade de reciclagem contínua de 233U e TRUs 

em um ciclo fechado de combustível. Este potencial, combinado com outras propriedades 

favoráveis dos MSRs, permite, pelo menos em princípio, alcançar a regeneração em alguns 

conceitos de MSRs. 

O desenvolvimento de MSR ainda está em um estágio de estudo conceitual, com 

a maioria das investigações desses conceitos baseadas hoje em modelagem numérica (com 

exceção da China, onde um grande esforço de desenvolvimento de protótipos de MSR de 

tório já começou). Estudos experimentais foram realizados no passado no ORNL nas 

décadas de 1950 e 1960, o que forneceu uma base experimental para a viabilidade de tais 

reatores. Em 1958, um combustível líquido à base de água foi usado em um experimento de 
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reator homogêneo de 5 MWt (chamado HRE-2), demonstrando a auto estabilidade de 

reatores homogêneos. De 1966 a 1969, o Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) operou 

um MSR experimental de 8 MWt moderado por grafite, demonstrando que era possível usar 

um sal de fluoreto fundido a 650 °C por quatro anos. No entanto, o MSRE testou apenas 

isótopos físseis (233U, 235U e Pu) no sal combustível e não o tório para regeneração. Mais 

tarde, o ORNL estudou um reator de energia chamado reator regenerador de sal fundido 

(MSBR) que nunca foi construído. 

 

2.2 Experimento do reator de sal fundido, MSRE [36] 

 

Com o ARE mostrando a viabilidade do combustível de sal fundido, o ORNL 

persuadiu a AEC (US Atomic Energy Commission) a financiar um estudo de reatores de 

energia de sal fundido. Dois conceitos foram avaliados, ambos moderados a grafite e 

baseados no ciclo do combustível 233U-Th. Em um, o urânio e o tório estavam no mesmo 

sal. No outro, um sal de tório, que formava um “envoltório” fértil, foi mantido separado do 

sal combustível por uma barreira de grafite. O conceito de fluido único era mais simples, 

mas um ganho líquido de reprodução parecia ser possível em um reator de dois fluidos. 

Os resultados do estudo foram animadores. No entanto, a AEC ainda estava 

financiando o programa de reatores homogêneos, bem como um programa de reatores de 

bismuto líquido no Laboratório Nacional de Brookhaven, e tinha mais reatores de 

combustível fluido do que desejava. Assim, uma força-tarefa foi criada para avaliar os três 

programas. Concluiu que o reator de sal fundido “tinha a maior probabilidade de alcançar 

viabilidade técnica”. Isso levou à aprovação de um programa no ORNL para desenvolver 

reatores de potência de sal fundido e ao fim do programa de Brookhaven e, como 

mencionado anteriormente, do programa de reatores homogêneos. 

O programa de desenvolvimento do sal fundido prosseguiu bem e, no final de 

1959, o Laboratório se sentiu estimulado em propor um pequeno reator para investigar as 

tecnologias necessárias para o meio civil. Para manter o reator simples e barato, ele tinha 

uma única região como um conversor, mas o sal não continha tório e nesse sentido era 

semelhante ao núcleo de um regenerador. Mais tarde foi desenvolvido um conceito no qual 

um reator de duas regiões foi criado com um único sal, reduzindo a moderação na região 

externa. O reator proposto, chamado de Molten Salt Reactor Experiment (MSRE), foi 
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aprovado pela AEC. O projeto começou em 1960 e a construção começou no início de 1962. 

Os detalhes são dados na Tabela 4, e um esboço do reator é mostrado na Figura 4. 

 

Tabela 4 – Parâmetros do MSRE. 

Potência térmica 7,4 MW 

Sal combustível 
65% Li7F, 29,1% BeF4, 

5% ZrF4, 0,9% UF4 

Ponto de fusão do combustível 813 ºF (433,89 ºC) 
Temperatura de entrada do combustível 1175 ºF (635 ºC) 

Temperatura de saída do combustível 1225 ºF (662,78 ºC) 

Vazão do combustível 400 gal/min 

Sal refrigerante 66% Li7F, 34% BeF4 

Moderador Grafite 

Container Hastelloy-N 

Criticalidade com U235 1o de junho de 1965 

Criticalidade com U233 2 de outubro de 1968 

Descomissionamento Dezembro de 1969 

Fonte: An Account of Oak Ridge National Laboratory’s Thirteen Nuclear Reactors 

 

Figura 4 – Esboço do MSRE (ORNL-LR-DWG 61097R). 

 

Fonte: An Account of Oak Ridge National Laboratory’s Thirteen Nuclear Reactors 

 

O sal combustível escolhido para o MSRE foi uma mistura dos fluoretos de lítio-

7, berílio e zircônio selecionados por terem boas propriedades físicas e nucleares. O ponto 

de fusão é de 840 °F (448,89 ºC). Sais de flúor não são absorvidos pelo grafite, então o 

MSRE foi projetado como um núcleo de grafite nu conforme mostrado na Figura 5. Ele tinha 

54 polegadas (1,3716 metros) de diâmetro e era composto de barras quadradas de 2 
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polegadas (5,08 centímetros) de grafite de baixa porosidade especialmente produzida. 

Passagens planas para o sal foram usinadas nas superfícies das barras. 

 

Figura 5 – Núcleo de grafite do MSRE. 

 

Fonte: An Account of Oak Ridge National Laboratory’s Thirteen Nuclear Reactors 

 

O sal fundido flui do núcleo para um trocador de calor, onde cede calor a outro 

sal de flúor que o transporta para um radiador resfriado a ar. Conforme mostrado na Figura 

6, os sais são armazenados abaixo do reator em tanques aquecidos, dos quais eles poderiam 

ser forçados a subir nos vários sistemas pela pressão do sistema. As “válvulas de 

congelamento” formadas por seções achatadas de tubo resfriadas a ar retêm os sais no 

núcleo. Elas também são utilizadas para retirar o sal do sistema, caso necessário. 

As bombas do sal combustível se encontram nos pontos altos do sistema e, como 

as do ARE, eram do tipo de reservatório e desempenhavam várias funções. Os reservatórios 

servem como tanques de expansão e são as superfícies livres para os sistemas de sal. Uma 

pulverização de sal no espaço de gás acima do reservatório permite que os gases nobres 

escapem e sejam conduzidos para as camas de carvões. Além disso, um tubo “amostrador-

enriquecedor” vindo de cima fornece acesso ao sal no reservatório. Com ele, cápsulas de 

concentrado de sal combustível resfriado podem ser inseridas no reservatório em um cabo 

para pequenas adições de combustível, ou dedais podem ser inseridos para coletar amostras 

de sal. 
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Figura 6 – Esquemático do MSRE. 

 

 Fonte: An Account of Oak Ridge National Laboratory’s Thirteen Nuclear Reactors (adaptado pelo Autor)  

 

A construção do MSRE foi concluída em 1964, e experimentos críticos foram 

realizados em meados de 1965. Para tornar o reator crítico, parte do urânio enriquecido foi 

adicionado ao sal transportador no tanque de drenagem na forma de um eutético UF4-LiF. 

Em seguida, as adições finais foram feitas 88 gramas de cada vez usando o tubo “amostrador-

enriquecedor”. 

A aproximação à potência total começou no início de 1966, mas, em poucas 

horas, vazamentos se desenvolveram em vários pontos do sistema de combustível e gás. 

Aparentemente, os vapores de óleo que vazaram por uma gaxeta na bomba foram 

polimerizados por calor e radiação e depositados em pequenas passagens. Apenas algumas 

gramas de óleo vazaram, mas foram necessários três meses para investigar e remediar o 

problema. 
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Depois que a operação de potência total foi retomada, o reator funcionou bem 

com apenas alguns pequenos problemas até que as pás de um dos ventiladores principais que 

resfriavam o radiador se quebraram. Sopradores redesenhados foram adquiridos e instalados, 

mas outros problemas, continuaram interferindo na operação até meados de dezembro, 

quando uma operação ininterrupta de 30 dias com potência máxima foi alcançada. Durante 

esta operação, o reator foi visto como estável e seguindo a carga como resultado do forte 

coeficiente de temperatura negativo. 

A operação de 30 dias foi seguida por outras operações progressivamente mais 

longas; uma destas durou 6 meses, durante os quais o comportamento dos produtos de fissão 

foi investigado. O envenenamento por 135Xe foi encontrado bem abaixo do que teria sido se 

todo o xenônio previsto tivesse permanecido no núcleo. Entre as operações, os corpos de 

prova foram removidos do núcleo para exame, testes de contenção e instrumentação feitos e 

operações de manutenção realizadas. 

Embora vários problemas tenham sido encontrados durante os primeiros meses 

de operação em potência, todos eles foram solucionados. Apesar dos altos campos de 

radiação, a capacidade de operação sustentada foi demonstrada. Assim, ao final da operação 

de 6 meses, o sal combustível foi transferido para o tanque de processamento e o urânio 

removido por tratamento com flúor. O UF6 emergente foi passado através de um leito de 

pastilhas de fluoreto de sódio quente que reteve impurezas voláteis, então foi encaminhado 

para uma série de recipientes e absorvido em pastilhas de NaF. A fluoração do sal 

combustível levou apenas 47 horas, e o UF6 que produziu era limpo o suficiente para que os 

conteiners pudessem ser manuseados sem blindagem. 

Em seguida, algum 233U que havia sido produzido em um reator de produção foi 

adicionado ao sal transportador, tornando o MSRE o primeiro reator a operar com 233U. 

Como Glenn Seaborg, presidente da AEC, liderou a equipe que criou o 233U, ele foi 

convidado a ir a Oak Ridge e criticalizar o reator. Embora o 233U tenha uma fração de 

nêutrons atrasados menor do que o 235U, o reator foi bastante estável e o comportamento 

dinâmico próximo às previsões. Mais tarde, uma pequena quantidade de plutônio foi 

adicionada para mostrar a flexibilidade do combustível físsil dos sistemas de sal fundido. 

A experiência do MSRE aumentou a confiança no desempenho e na praticidade 

dos sistemas de sal fundido, e o Laboratório Nacional de Oak Ridge estava ansioso para 

avançar com o desenvolvimento que levaria à demonstração de um reator regenerador. Como 

o orçamento era bastante limitado, o reator foi fechado no final de 1969 e seus fundos foram 
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dedicados ao desenvolvimento, particularmente de um sistema de processamento que seria 

necessário para a regeneração em um reator de fluido único. 

Sob estes auspícios, a proposta da tese é utilizar os conceitos do MSRE e 

procurar alcançar índices de regeneração que propicie o funcionamento prolongado do reator 

em um navio mercante de médio porte sem a necessidade de troca de combustível durante a 

vida útil desse meio naval. Desta forma, os conceitos do núcleo do Reator Shippingport são 

importantes, apesar de não utilizar sal fundido como combustível, pois esse reator foi o 

primeiro a operar para a geração de energia para fins pacíficos e era regenerador com o ciclo 

de 233U-Th. O próximo tópico traz um breve resumo sobre as características desse reator. 

 

2.3 Operações do Shippingport com o núcleo do reator regenerador a água leve 

 

A Estação de Energia Atômica de Shippingport, localizada em Shippingport, 

Pensilvânia, foi a primeira usina nuclear de grande escala nos Estados Unidos e a primeira 

usina desse porte no mundo operada exclusivamente para produzir energia elétrica1. Este 

programa foi iniciado em 1953 para confirmar a aplicação prática da energia nuclear para 

geração de energia elétrica em larga escala. Ele forneceu grande parte da tecnologia que está 

sendo usada para projeto e operação das usinas nucleares comerciais da estação central 

atualmente em uso [37]. 

Após o desenvolvimento e operação bem-sucedida do reator de água 

pressurizada na usina de reator de propriedade da Comissão de Energia Atômica (agora 

Departamento de Energia, DOE) na Estação de Energia Atômica de Shippingport, a 

Comissão de Energia Atômica, em 1965, realizou um programa de pesquisa e 

desenvolvimento para projetar e construir um núcleo regenerador a água leve para operação 

na usina de Shippingport. 

 

1 De maneira conceitual, o Experimental Breeder Reactor - I (EBR-I) foi o primeiro reator regenerador 

construído a gerar eletricidade, em torno de 1,2 MWt, em 20 de dezembro de 1951, fornecendo energia para a 

própria instalação. Mas a verdadeira missão do EBR-I não era provar que a eletricidade poderia ser gerada por 

um reator nuclear. Em vez disso, sua principal tarefa era determinar se os cálculos teóricos dos cientistas sobre 

a regenearação de combustível poderiam realmente ser alcançados: que mais combustível nuclear poderia ser 

criado em um reator do que consumido durante a operação. Menos de um ano depois que o EBR-I gerou 

eletricidade pela primeira vez, os cientistas daquele experimento tiveram as primeiras indicações de que seu 

reator poderia realmente produzir combustível. Então, no início de 1953, uma análise laboratorial meticulosa 

mostrou que o EBR-I estava criando mais de um novo átomo de combustível nuclear para cada átomo 

“queimado”. 
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O objetivo do programa Light Water Breeder Reactor (LWBR) foi desenvolver 

uma tecnologia que melhorasse significativamente a utilização dos recursos de combustível 

nuclear dos Estados Unidos, empregando a tecnologia de reator de água pressurizada já bem 

estabelecida. Para atingir este objetivo, o trabalho foi direcionado para análise, projeto, testes 

de componentes e fabricação de um reator regenerador de ciclo combustível de óxido de 

tório e óxido de urânio refrigerado a água para instalação e operação na Usina de 

Shippingport. O núcleo do LWBR começou a operar na Usina de Shippingport no outono de 

1977 e terminou a operação de energia de rotina em 1º de outubro de 1982. O programa de 

teste do fim de vida foi concluído. O núcleo foi removido e o combustível irradiado foi 

enviado para a instalação de núcleos exauridos de reatores navais para exame detalhado para 

verificar o desempenho do núcleo, incluindo uma avaliação das características de 

regeneração. 

Em 1976, com a fabricação do núcleo LWBR do Shippingport quase concluída, 

a Energy Research and Development Administration, agora DOE, estabeleceu o programa 

Advanced Water Breeder Applications (AWBA) para desenvolver e disseminar informações 

técnicas que ajudariam a indústria dos EUA a avaliar o conceito LWBR para aplicações em 

escala comercial. O programa AWBA, concluído em setembro de 1982, explorou alguns dos 

problemas que seriam enfrentados pela indústria na adoção da tecnologia confirmada no 

programa LWBR. As informações desenvolvidas incluem conceitos para núcleos pré-

regeneradores em escala comercial que produziriam 233U para núcleos regeneradores de água 

leve, enquanto produzem energia elétrica, melhorias para núcleos regeneradores com base 

na tecnologia desenvolvida para fabricar e operar o núcleo LWBR de Shippingport e outras 

informações e tecnologia para ajudar na avaliação da aplicação em escala comercial do 

conceito LWBR. 

O núcleo do LWBR (Shippingport) consistia em uma matriz de módulos de 

seeds e blankets cercados por uma região refletora externa, conforme exposto na Figura 7. 

Os três módulos centrais de seed-blanket (Tipo I) foram projetados para representar uma 

configuração que poderia ser usada em uma grande usina de energia. O controle de 

reatividade do núcleo foi alcançado movendo o seed para cima e para baixo dentro dos 

conjuntos de blanket estacionários, usando mecanismos de acionamento de controle 

individuais [38]. 

Os seeds eram hexágonos simétricos. Ao redor dos três seeds centrais, localizam-

se módulos de blanket hexagonal Tipo I simétricos. O restante dos seeds foi cercado por 
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módulos de blanket Tipo II e Tipo III, que consistiam em porções padrão e de 

homogeneização da densidade de potência (ver Figura 7). 

 

Figura 7 – Corte transversal do núcleo do reator regenerador de água leve. 

 

Fonte: Fuel Summary Report: Shippingport Light Water Breeder Reactor (adaptado pelo Autor) 

 

A mudança da posição axial do seed em relação ao blanket alterou as quantidades 

relativas de absorção de nêutrons nos materiais combustíveis físseis (233U) e férteis (232Th). 

Para desligar o reator, os conjuntos de seeds são posicionados aproximadamente 1,5 metro 

abaixo do limite inferior dos conjuntos de blanket, conforme mostrado na Figura 8. Para 

criticalizar o reator, os conjuntos de seeds são levantados, aproximando as partes que 

carregam o 233U do blanket. O esquema de controle é análogo em conceito e operação ao 

controle convencional de barras de controle, onde a adição de reatividade negativa e o 

desligamento do núcleo são obtidos baixando os elementos de controle, e a adição de 

reatividade positiva é alcançada elevando os elementos de controle, o que, na verdade, 

controla a fuga de nêutrons do reator. 

Há quatro regiões no núcleo, conforme mostrado na Figura 7: seed, blanket 

padrão ao redor do centro do núcleo, blanket de nivelamento de energia ao redor da parte 

externa do núcleo central e a região refletora ao redor do perímetro do núcleo. Cada módulo 

foi carregado com centenas de barras. 

Região de haste 
móvel de seed 

Região de haste 
padrão de blanket 

Região de haste 
refletora 

Região de haste de 
blanket de potência plana 
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Figura 8 – Geometria variável do conceito de controle nuclear – núcleo do Shippingport. 

 

 

Fonte: Fuel Summary Report: Shippingport Light Water Breeder Reactor 

 

As regiões de seed e blanket do reator do Shippingport são importantes para se 

estabelecer a regeneração do combustível e, assim, utilizá-lo de maneira mais eficiente, 

quando se utiliza o ciclo 233U-Th. Essa ideia é aproveitada na presente tese, mas foi 

aperfeiçoada pela concepção do Radkowsky Thorium Reactor que será apresentada no 

próximo item, a fim de se utilizar um reator de sal fundido que tenha regiões de seed e 

blanket com fluido combustível único. 

 

2.4 Radkowsky Thorium Reactor (RTR) 

 

O potencial de proliferação do ciclo de combustível do reator de água leve pode 

ser significativamente reduzido pela utilização de tório como um componente fértil do 

combustível nuclear. O principal desafio da utilização de tório é projetar um núcleo e um 

ciclo de combustível, que sejam resistentes à proliferação e economicamente viáveis. Este 

desafio é atendido pelo conceito Radkowsky Thorium Reactor (RTR). 

O principal desafio encontrado no projeto de um sistema baseado em tório é a 

necessidade de complementar o tório natural com um componente físsil pré-gerado. Várias 

soluções de projeto foram propostas e investigadas, tais como: abastecimento inicial do ciclo 
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de tório pelo U enriquecido, adição contínua de urânio como componente físsil para 

complementar o 233U autogerado, reprocessamento e reciclagem do 233U e adição de Pu para 

complementar o 233U autogerado. 

O conceito RTR proposto pelo professor A. Radkowsky oferece uma solução 

para o problema de utilização do Th. A ideia básica é usar o conjunto de combustível 

heterogêneo, Seed/Blanket Unit (SBU). A parte que contém Th do elemento combustível é 

separada da parte que contém U deste conjunto. Esta separação permite esquemas de 

gerenciamento de combustível separados para a parte de tório do combustível (um 

“envoltório” subcrítico) e a parte “condutora” do núcleo (uma “semente” supercrítica). O 

objetivo do projeto do “envoltório” (blanket) é uma geração eficiente e fissão in-situ do 

isótopo 233U, enquanto o objetivo do projeto da “semente” é fornecer nêutrons para o 

“envoltório” da maneira mais econômica, ou seja, com um investimento mínimo de urânio 

natural. 

A geometria SBU fornece a flexibilidade necessária para satisfazer uma grande 

restrição de projeto – total compatibilidade com usinas de energia de reatores de água 

pressurizada (PWR) existentes. Além disso, a heterogeneidade do desenho da SBU permite 

a otimização necessária (e separada) das redes de seed e blanket. As restrições de projeto são 

prescritas principalmente por considerações de viabilidade técnica e econômica. Essas 

restrições são impostas para apoiar a justificativa econômica da atividade de pesquisa e 

desenvolvimento necessária para projetar, verificar, licenciar e implantar o combustível do 

RTR dentro de um período de tempo razoavelmente curto. 

A SBU quadrada (para a versão PWRT, Pressurized Water Reactor Thorium) é 

mostrada na Figura 9 [39]. A região de blanket é formada por varetas de elemento 

combustível mais largas do que aquelas que se encontram na região de seed; na primeira, o 

material utilizado é o óxido de tório e na segunda, mais interna, é o combustível com U ou 

Pu. Configuração similar a esta é utilizada nas simulações do núcleo do reator de sal fundido 

em análise nesta tese, no entanto, o moderador é um bloco/calandria de grafite e o 

combustível é fluido. 
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Figura 9 – Elemento combustível de SBU quadrada (PWRT). 

 

Fonte: Thorium fuel for light water reactors - reducing proliferation potential of nuclear power fuel cycle 

 

As frações de seed e blanket inicialmente utilizadas nas simulações da presente 

tese, a fim de se obter uma investigação do fator de conversão que alcance os objetivos do 

trabalho em curso, são aquelas utilizadas em reatores de água leve que utiliza esse tipo de 

estrutura. Esse assunto é abordado no item a seguir. 

 

2.5 Reator de Água Leve 

 

Devido aos reatores de água leve serem os mais utilizados comercialmente ao 

redor do mundo, principalmente em um ciclo de combustível “once through” (quando o 

combustível utilizado não é reprocessado), muitos programas de P&D focaram na sua 

utilização. Nos EUA, na década de 60, o reator Indian Point – Unit 1 (270 MWe) foi o 

primeiro a utilizar uma carga de núcleo com (Th0-0.9./U1-0.1)O2, com alto enriquecimento de 

U (93w/o). Além disso, o último núcleo do Shippingport PWR (desligamento em 1982) foi 

ThO2 e (Th/U)O2, operando como um Light Water Breeder Reactor (conceito seed-blanket) 

durante 1200 dias efetivos de energia total de operação. A experiência na fabricação, análise 

pós-irradiação do combustível de tório a partir desses desenvolvimentos foi relatada, em que 

se demonstrou a viabilidade técnica da utilização do tório como combustível. O conceito de 

seed-blanket proposto por Radkwosky oferece uma opção de utilização de tório combustível 

em LWR (Light Water Reactor) e um ciclo de combustível sem proliferação. Basicamente, 

um elemento combustível típico de um PWR é dividido em duas regiões, conforme ilustrado 

na Figura 9, com os parâmetros do núcleo e do conjunto de combustível fornecidos na Tabela 

5. 

Seed 

Blanket 
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Tabela 5 – Parâmetros do conjunto núcleo e combustível do RTR (ciclos Th-U e Th-Pu). 

Parâmetros Ciclo Th-U Ciclo Th-Pu 

Potência total (MWth) 3400 3400 

Conjuntos (SBU) 193 193 

Fração de volume seed/blanket 0,400/0,600 0,500/0,500 

Seed Vf/Vm 0,333 0,333 

Blanket Vf/Vm 0,555 0,555 

Combustível seed U0,2/liga de Zr, 20% 235U Pu0,2/liga de Zr 

Combustível blanket (Th0,9-U0,1)O2, 20% 235U (Th0,9-Pu0,1)O2 

Gerenciamento do combustível 

no núcleo 

3 lotes de seed, 300 dias de plena 

potência 

Idem 

Fonte: A Review of Thorium Utilization as an option for Advanced Fuel Cycle - Potential Option for Brazil in 

the Future 

 

Os cálculos mostraram que a utilização do RTR oferece uma solução para um 

problema de utilização eficiente em LWR da tecnologia atual com as duas opções de ciclo 

de combustível: a não proliferação de armas nucleares à base de tório e plutônio – ciclos à 

base de queima de tório, demonstrando um potencial para um combustível à base de tório 

eficiente e competitivo, destinado a melhorar a resistência geral à proliferação do ciclo do 

combustível e reduzir os requisitos no armazenamento de combustível irradiado [40]. 

 

2.6 Alguns outros conceitos importantes 

 

Como já citado neste trabalho, o sal fundido desempenha papel de destaque no 

desenvolvimento dos MSRs. Nesse contexto, um grupo formado por diversos países 

europeus e a Rússia chamado de ALISIA (Assessment of LIquid Salts for Innovative 

Applications) desempenha o papel de produzir estudos e elaborar recomendações a respeito 

da aplicação dos mais adequados sais para as novas gerações de reatores de fissão [41]. 

ALISIA é um dos grupos da EURATOM (European Atomic Energy Community) que 

desenvolveu contribuições na Geração IV de reatores nucleares, no que tange a sistemas de 

reatores de sal fundido. 

Sob os auspícios da EURATOM, um projeto denominado de MOST (MOlten 

Salt reactor Technology) foi iniciado em 2001, coordenado pelo Commissariat à l’Energie 

Atomique francês [42]. O objetivo do projeto MOST é resumir conceitos do estado da arte 

do reator de sal fundido. Essa revisão analisa diferentes cenários em que reatores de sal 

fundido podem ser utilizados, e foca na melhor disponibilidade de dados e métodos para 

definir vantagens e restrições. Dezesseis institutos ao redor do mundo estão envolvidos no 

plano de trabalho do projeto, o qual é subdividido em nove “pacotes”, como por exemplo: 
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estudo da física de reatores e questões de não proliferação, projeto das condições de operação 

normal, entre outros. 

Também sob a égide da EURATOM, o projeto EVOL (Evaluation and Viability 

Of Liquid fuel fast reactor system) teve início em 2004 e conta com a participação de seis 

países europeus, sendo coordenado pela CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique). O objetivo do projeto é desenvolver pesquisa sobre o reator de sal fundido 

rápido (MSFR, Molten Salt Fast Reactor), em que deverá ser dada a melhor configuração 

do sistema, relacionado a estudos físicos, químicos e de materiais. O MSFR não possui 

qualquer moderador (normalmente grafite) no núcleo, entretanto possui dimensões maiores 

do que o MSR moderado. 

Entre aplicações envolvendo a ideia de reatores de sal fundido, pesquisadores 

russos têm desenvolvido o conceito do reator MARS, que é uma abreviatura russa, que em 

inglês significa Molten Salt Reactor with Micro-Particle Fuel. Este nome reflete a tecnologia 

básica do conceito, o qual incorpora combustível de micro partícula e refrigerante de sal 

fundido, com isso, seu objetivo principal é servir como uma planta nuclear autônoma em 

áreas remotas, com dificuldade de acesso. O conceito MARS originou-se a partir de uma 

demanda pelo aumento de segurança de plantas nucleares que se situam em local ermo e que 

possuem número limitado de trabalhadores especializados. Mais detalhes podem ser obtidos 

em [43]. 

O projeto russo denominado MOSART (MOlten Salt Actinide Recycler and 

Transmuter) faz parte do projeto MARS e seu conceito se pauta em um reator de sal fundido 

rápido abastecido apenas com fluoretos transurânicos que vem de combustível nuclear 

usado. O MOSART possui um núcleo homogêneo de fluoretos de Li-Na-Be ou de Li-Be 

sem moderador de grafite, contudo tem um reprocessamento reduzido quando comparado 

com o projeto original do MSFR [44]. 

O reator de sal fundido de tório (TMSR, Thorium Molten Salt Reactors) utiliza 

tório como combustível no fluido refrigerante primário, sendo esse um elemento em torno 

de quatro vezes mais abundante do que o urânio e não é um material adequado para a 

obtenção de armas nucleares, limitando assim riscos de proliferação nuclear. Outra vantagem 

é a segurança intrínseca dos reatores de sal fundido, onde não há risco de derretimento do 

núcleo (o que pode ocorrer nos reatores de água leve, em caso de acidente). Este tipo de 

reator é o objeto de estudo da presente tese de doutorado. 
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Como exposto no parágrafo anterior, o reator de sal fundido que utiliza o ciclo 

de tório como combustível possui diversas vantagens, com isso pesquisadores japoneses da 

Universidade de Tóquio desenvolveram o conceito de sistema sinergético de energia nuclear 

de sal fundido de tório (THORIMS-NES, THORIum Molten-Salt Nuclear Energy Synegetic 

system), o qual tem três princípios básicos: (1) utilização do tório, ao invés do 238U como 

elemento fértil; (2) utilização do combustível fundido de fluoreto, ao invés de combustível 

sólido; e (3) separação entre a estação de geração de energia, denominada de MSR-FUJI (o 

termo FUJI não é acrônimo), e da instalação de regeneração de material físsil, denominada 

de AMSB (Accelerator Molten-Salt Breeder). Mais detalhes podem ser obtidos em [45]. 

Desde 1997, a República Tcheca está financiando pesquisas na área de reatores 

transmutadores de sal fundido (MSTR, Molten Salt Transmuter Reactor), que tem a principal 

função de reduzir efeitos negativos de longo prazo de resíduos radioativos. Assim, o projeto 

SPHINX (Spent Hot fuel Incinerator by Neutron fluX) foi criado e focado em um projeto 

conceitual de um queimador de plutônio e actinídeos menores provenientes de combustível 

usado em reatores de água leve [46]. A partir dos estudos realizados, uma nova liga de níquel 

foi desenvolvida, chamada de MONICR. 

Outro conceito importante sobre os MSRs é o dos reatores de alta temperatura 

resfriado a sal de fluoreto (FHR, Fluoride-Salt-Cooled High-Temperature Reactors), o qual 

é um MSR onde o núcleo possui combustível sólido e o refrigerante é um sal de fluoreto. O 

combustível é uma partícula (esfera) revestida por grafite, onde o núcleo é composto 

normalmente por um óxido de urânio, tal combustível é denominado de TRISO 

(TRistructural-ISOtropic). O Massachusetts Institute of Technology e mais duas 

universidades americanas estão desenvolvendo pesquisa a respeito deste reator, a fim de 

tornar possível o seu licenciamento e consequente construção para fins comerciais [47]. 

 

2.7 Pesquisa relacionada com o reator de sal fundido de tório 

 

O Molten Salt Reactor System Steering Committee (MSR/SSC) foi estabelecido 

em 2010 para servir como uma estrutura de troca de informações para promover a 

colaboração internacional em torno de pesquisas conduzidas em MSRs sob o Generation IV 

International Forum (GIF) [35]. A França (Alternative Energies and Atomic Energy 

Commission – CEA) e a EURATOM foram membros fundadores oficiais do MSR/SSC, com 

a Federação Russa aderindo oficialmente em 2013. O comitê também deu as boas-vindas 
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aos Estados Unidos, República Popular da China, Coréia do Sul e Japão como observadores 

regulares. Atualmente, o MSR/SSC realiza estudos de viabilidade centrados em conceitos 

de MSR que utilizam tório na composição do combustível salino líquido, mas não é 

exclusivamente focado em sistemas de combustível líquido. 

Em 2011, a China anunciou o início de um ambicioso programa de P&D liderado 

pela Academia Chinesa de Ciências com a criação do Centro de Pesquisa do Reator de Sal 

Fundido de Tório (TMSR) no Instituto de Física Aplicada de Xangai. Em particular, o centro 

de TMSR anunciou a construção de dois pequenos demonstradores piloto: um TMSR-SF de 

2 MW (“combustível sólido”: um reator de pebble-bed que usará sais fundidos apenas como 

refrigerante) e um TMSR-LF piloto de 2 MW (“combustível líquido”: um reator que utilizará 

sal fundido como combustível), ainda em fase de projeto pré-conceitual. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este capítulo apresenta a metodologia empregada para que os objetivos 

propostos neste trabalho sejam atingidos. 

 

3.1 Estrutura das simulações 

 

O presente trabalho analisa o fator de multiplicação efetivo de nêutrons (keff) de 

um núcleo de reator de sal fundido à base de U-Th que seja moderado a grafite, a fim de se 

obter uma menor dimensão do núcleo (quando comparado com reatores rápidos), para ser 

aplicado na propulsão naval. 

O material moderador escolhido foi o grafite G-348, pois a referência [48] 

fornece valores de densidade para o material a diferentes temperaturas, além deste material 

possuir características térmicas apropriadas (calor específico, condutividade térmica, 

expansão térmica, entre outras) que o faz um candidato em potencial para compor a estrutura 

do núcleo desse reator. Assim, é possível fazer uma análise do coeficiente de temperatura do 

modelo, a fim de verificar se o reator opera realmente com o coeficiente de temperatura 

negativo, mostrando-se seguro. 

O núcleo da arquitetura do reator proposto é composto por uma calandria de 

material moderador (grafite), onde o líquido combustível (o sal fundido) passa através de 

orifícios nessa estrutura, de maneira similar àquela do núcleo do MSRE [49]. A composição 

do sal fundido foi apresentada na Tabela 1 e a Figura 10 mostra um exemplo da estrutura do 

núcleo proposto (finito). As linhas pontilhadas, em forma de quadrados ao redor de alguns 

orifícios por onde passa o combustível nuclear, são consideradas pitchs do núcleo do reator. 

Destaca-se ainda que a distância entre os orifícios é considerada nas simulações, a fim de se 

obter o tamanho apropriado do núcleo que torne a reação nuclear autossustentável, conforme 

abordado no Capítulo de Resultados. Assim, o projeto se desenvolve a partir de várias 

simulações utilizando o método de Monte Carlo2 [50] para se mensurar o keff e também o 

 

2 O MCNP (em inglês: Monte Carlo N-Particle Transport Code) é um pacote computacional disponível no 

RSICC (EUA) e NEA (OECD) para a simulação de processos nucleares, o qual é utilizado para o cálculo de 

transporte da radiação. Este código possui propósito geral, energia contínua, geometria generalizada, 

dependente do tempo, projetado para rastrear muitos tipos de partículas em amplas faixas de energias. É 

utilizada a versão 6 do mencionado código nas simulações apresentadas na tese. 
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fator de conversão (medida da transmutação de material fértil em físsil), a partir da simulação 

de queima do combustível em diversas estruturas analisadas. 

 

Figura 10 – Vista superior de corte transversal do núcleo do reator de sal fundido proposto. 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 11 mostra a perspectiva de corte superior e inferior do núcleo do reator 

da Figura 10, apenas para os três pitchs representados. 

 

Figura 11 – Perspectiva de vista de corte interno do núcleo do reator de sal fundido proposto de apenas três 

orifícios. 

 

Fonte: Autor 

 

Na análise desenvolvida sob o escopo desta pesquisa, de maneira genérica, o 

núcleo do reator foi considerado infinito, ou seja, há infinitos pitchs em todas as direções. 

Assim, um pitch foi modelado utilizando-se o método de Monte Carlo, como apresentado na 
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Figura 12, onde a aresta do pitch é representada pela letra l, a altura por h e o diâmetro do 

moderador por d. Para representar um reator infinito, as extremidades (planos) do pitch 

foram consideradas refletoras, desta forma não há fuga de nêutrons. 

Inicialmente, foi analisada a criticalidade considerando um reator homogêneo, 

ou seja, sem o moderador, desta forma o diâmetro d, da Figura 12, é igual a zero. Neste caso, 

o sistema homogêneo infinito não alcança a criticalidade, como será demonstrado no 

Capítulo 4. 

 

Figura 12 – Visão em perspectiva de um pitch do núcleo do reator de sal fundido proposto. 

 

Fonte: Autor 

 

Posteriormente, as simulações, relativas ao núcleo infinito heterogêneo (com 

moderador), basearam-se em se alterar o diâmetro do orifício (d), para se obter o valor do k∞ 

em diversas configurações diferentes. 

Como a análise leva em conta a utilização de material moderador (grafite), as 

leis de espalhamento de nêutrons térmicos ( S(α,β) ) foram consideradas. Este espalhamento 

considera a ligação química (molecular) e efeitos cristalinos que se tornam importantes à 

medida que a energia do nêutron se torna suficientemente baixa [51]. Estes dados estão 

disponíveis nas bibliotecas de dados nucleares do MCNP6 para diversas temperaturas e para 

cada material moderador. As simulações apresentadas consideram o tratamento térmico 

S(α,β) para o grafite. 

No caso da presente tese, a temperatura de operação do combustível é de 650 ºC, 

no entanto, não há espalhamento de nêutrons térmicos ( S(α,β) ) tabelado para o grafite a 

essa temperatura no MCNP6. A temperatura mais próxima é 1000 K (ou 726,85 ºC) e a 

representação é grph.26t. Para o caso de análise do coeficiente de temperatura, a temperatura 

l 
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de operação é variada para 700 ºC, em que permanece o espalhamento de nêutrons térmicos 

o grph.26t como a mais próxima. A temperatura de operação também é variada para 600 ºC, 

sendo, neste caso, o grph.25t (800 K ou 526,85 ºC) o mais próximo desta temperatura. Sobre 

esta análise, é possível perceber que à medida que a temperatura aumenta, o moderador, que 

é um prisma de grafite com orifício no centro longitudinalmente, Figura 12, sofre dilatação 

insignificante em comparação àquela sofrida pelo sal combustível (líquido), desta forma, há 

diminuição da quantidade desse fluido no interior do referido prisma. Desta maneira, com 

menos combustível no núcleo, o sistema tende a diminuir a sua reatividade à medida que a 

temperatura aumenta, ou seja, o coeficiente de temperatura é sempre negativo nas 

configurações analisadas. 

Para as simulações desenvolvidas na tese, o combustível líquido (sal fundido, 

Tabela 1) ocupa o volume do cilindro representado na Figura 12 e o grafite (moderador) 

ocupa o restante do volume do prisma de base quadrada. A altura h é infinita (para as 

simulações do k∞), pois as superfícies do prisma são refletoras; e o comprimento l, do pitch, 

é modificado conforme o caso, como mostrado no Capítulo 4 (Resultados). 

As análises do reator em operação foram elaboradas para uma temperatura de 

650 ºC, que é a temperatura em que o fluido se encontra viscoso para transporte entre os 

orifícios do núcleo do reator e é a temperatura de operação do MSRE [49]. Neste caso, as 

seções de choque do 232Th e do 233U foram interpoladas para a temperatura de operação do 

reator (650 ºC), a fim de se ter valores mais precisos, em vista do efeito Doppler. 

De acordo com [52], a densidade do combustível (d), em g/cm3, da Tabela 1 é 

função da temperatura do combustível (T), em ºC, conforme apresentado pela Equação (1). 

 

𝑑(𝑇) = 3,628 − 0,00066 ∙ 𝑇 (1) 

 

A Tabela 6 mostra a densidade do combustível (Tabela 1) para três diferentes 

temperaturas (600 ºC, 650 ºC e 700 ºC), a partir do calculado por meio da Equação (1). 

 

Tabela 6 – Densidade do fluido combustível para diferentes temperaturas. 

Temperatura (ºC) Densidade (g/cm3) 

600 3,232 

650 3,199 

700 3,166 
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A partir da média das amostras estudadas em [48], foi identificada a densidade 

do grafite G-348 em três diferentes temperaturas, conforme mostrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Densidade do grafite G-348 para diferentes temperaturas. 

Temperatura (ºC) Densidade (g/cm3) 

600 1,8408 

650 1,8389 

700 1,8370 

Fonte: Autor 

 

Com as informações destas densidades e a estrutura proposta entre o moderador 

e o fluido combustível (Figura 12), é possível efetuar modelagens no MCNP para se obter o 

valor do fator infinito de multiplicação de nêutrons (k∞) para cada uma das temperaturas 

apresentadas. Em seguida, a partir da fórmula mostrada na Equação (2), é possível se obter 

o valor do coeficiente de temperatura para cada um dos casos simulados, que é apresentado 

no Capítulo 4 (Resultados). 

 

𝛼𝑇 =
𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∙ 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∙ (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
 (

pcm
℃⁄ ) (2) 

 

Para as simulações de queima do combustível no reator, há necessidade de se 

considerar o escoamento do fluido combustível, pois há deslocamento do fluido no sistema, 

existindo mais combustível no restante da tubulação do circuito primário do que aquele em 

análise apenas no núcleo do reator. De acordo com a Tabela 8 [49], para o caso do MSRE, o 

fluido permanece dentro do núcleo do reator por aproximadamente 9,4 segundos, e fora deste 

por 15,8 segundos (25,2 segundos menos 9,4 segundos). 

A partir dos dados da Tabela 8, para as simulações apresentadas na tese, foi 

estabelecido que o tempo de permanência do fluido combustível no núcleo do reator, 

momento em que há moderação do sistema, é de 9 segundos. O tempo fora do núcleo, no 

restante do circuito primário, foi definido em 18 segundos. Assim, um terço do tempo total 

o combustível está dentro do núcleo, sofrendo moderação e promovendo a reação em cadeia, 

e em dois terços do tempo o fluido está fora do núcleo. Em outras palavras, o volume interno 

ao núcleo, útil ao líquido combustível, é um terço do volume interno total do circuito 

primário do reator de sal fundido em análise. 
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Tabela 8 – Volumes e tempos de permanência do fluido combustível nos componentes do circuito primário 

do MSRE, vazão de 4,54 m3/min (constante). 

Componente Volume (m3) Tempo (s) 

Núcleo 0,708 9,4 

Plenum superior 0,297 3,9 

Vaso do reator para a bomba 0,059 0,8 

Fluxo principal do reservatório da bomba 0,025 0,3 

Fluxo principal fora do reservatório da bomba 0,091 - 

Bomba para o trocador de calor 0,023 0,3 

Trocador de calor 0,173 2,3 

Trocador de calor para o vaso do reator 0,062 0,8 

Entrada do vaso (bocal, voluta e downcomer) 0,275 3,6 

Plenum inferior 0,283 3,8 

Circuito primário (total) 1,996 25,2 

Fonte: Molten Salt Reactor Experiment Benchmark Evaluation 

 

Como o reator deve operar por período de tempo na ordem de anos, uma 

simulação em que se consideram alguns segundos dentro do núcleo e alguns outros segundos 

fora do núcleo é muito custosa computacionalmente, doravante esta simulação é chamada 

de “caso explícito”. Desta forma, é realizado um estudo para se verificar a possibilidade de 

se diminuir a potência do reator a um terço (9 dividido por 27) e comparar com o sistema 

em escoamento no circuito primário de um terço do tempo dentro do núcleo e os outros dois 

terços fora do núcleo (na ordem de segundos, como visto), esta segunda simulação é 

doravante denominada de “caso contínuo”. 

A comparação entre o sistema em escoamento (caso explícito) e aquele estático 

com a diminuição da potência a um terço (caso contínuo) é realizada a partir do software 

ORIGEN (Oak Ridge Isotope Generation Code) [53], que calcula concentrações 

dependentes do tempo, atividades e termo fontes de radiação para um grande número de 

isótopos gerados ou exauridos simultaneamente por transmutação de nêutrons, fissão e 

decaimento radioativo. O ORIGEN fornece recursos para (1) simular alimentação contínua 

de nuclídeos e remoção química, que pode ser usada para modelar sistemas de 

reprocessamento ou de combustível líquido; e (2) gerar decaimento alfa, beta, nêutron e 

gama espectros de emissão. 

O ORIGEN faz parte do SCALE Code System, que é um aplicativo de 

modelagem e simulação amplamente utilizado para análise e projeto de segurança nuclear 

que é desenvolvido, mantido, testado e gerenciado pela Reactor and Nuclear Systems 
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Division (RNSD) do ORNL. O SCALE fornece um conjunto de ferramentas abrangentes, 

verificado e validado de fácil utilização para análise de criticidade, física de reatores, 

blindagem de radiação, caracterização de termo fontes radioativos e análise de sensibilidade 

e incerteza [53]. 

Como pode ser visto no diagrama de cálculo mostrando na Figura 13, uma 

biblioteca de decaimento padrão é fornecida para realizar cálculos de decaimento. Para a 

ativação de nêutrons e problemas de combustível exaurido, as bibliotecas do ORIGEN 

dependentes do espectro de nêutrons são necessárias e podem ser criadas a partir de (1) 

espectro definido pelo usuário e seções de choque auto blindadas usando o módulo 

COUPLE; ou (2) interpolação de bibliotecas de reator ORIGEN existentes (pré-calculadas 

pelo TRITON) usando o módulo Automated Rapid Processing (ARP). Para as simulações 

da tese, é utilizada a segunda opção, em que o código de computador TRITON é um módulo 

de controle SCALE multiuso para transporte, de queima de combustível e análise de 

sensibilidade e incerteza. 

O código computacional TRITON é um módulo multifuncional do pacote 

SCALE que realiza cálculos de transporte (1D, 2D e 3D) juntamente com depleção do 

combustível e análise de incerteza e sensibilidade [53]. Na metodologia deste trabalho, o 

TRITON foi utilizado para processar as seções de choque específicas que são utilizadas nos 

cálculos de depleção e transmutação do ORIGEN. 

A comparação entre o caso explícito e o caso contínuo é desenvolvida no item 

4.5. 
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Figura 13 – Diagrama de cálculo das concentrações do combustível entre o sistema com escoamento do 

fluido combustível e com o sistema estático com redução da potência a um terço. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Posteriormente a esta análise do escoamento do fluido combustível, pitchs com 

superfícies refletoras são simulados para verificar a criticalidade dessas estruturas, sendo 

também verificado o coeficiente de temperatura para cada uma. Em seguida, são propostas 

montagens finitas dos pitchs para o núcleo do reator, a partir inicialmente de informações 

semelhantes de tamanho a respeito do experimento ocorrido na década de 60 no ORNL [20], 

conforme é apresentado na Figura 14, a fim de se obter um reator com supercriticalidade 

apenas no núcleo (onde há moderação), com coeficiente de temperatura negativo, que 

sustente supercriticalidade por mais de 2500 dias, tenha fator de conversão maior do que 

0,95 aos 2500 dias e possua um fator de multiplicação efetivo de nêutrons inicial menor do 

que 1,06, conforme apresentado no item 4.1. 
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Para isso, o fator de multiplicação efetivo de nêutrons (keff) é simulado em uma 

matriz de pitchs definida no núcleo do reator, que é uma calandria de grafite com base 

circular ou quadrada. A distribuição espacial do fluxo e da taxa de reação no núcleo do reator 

é apresentada, desde que haja supercriticalidade no início da operação do reator. 

Posteriormente, é realizada uma simulação para mensurar a queima do combustível, a fim 

de se verificar o tempo em que o sistema se mostra supercrítico. Também, por meio do 

apresentado no item 3.2, o fator de regeneração (ou de conversão) é calculado. Assim, é 

possível obter uma estrutura finita que ofereça o maior fator de conversão possível, em que 

é empregada a estrutura de seed/blanket, a qual procura maximizar esse fator. 

O gráfico do fluxo por unidade de letargia pela energia é exposto para cada uma 

das simulações do reator finito cuja criticalidade seja superior à unidade no início da 

operação, mostrando a intensidade do fluxo de nêutrons por energia. Este gráfico é 

importante para verificar se o sistema opera no espectro térmico, o qual promove mais 

fissões, ou se atua no espectro epitérmico, o qual beneficia a transmutação do material fértil 

em físsil, como pode ser visto na Figura 15. Um espectro o mais plano possível nesta faixa 

de energia seria o desejável.  

Após se obter uma estrutura que opere na configuração de seed/blanket que 

atenda aos critérios de aceitação estabelecidos nesta tese (item 4.1), é realizada uma análise 

preliminar dos bancos de controle e de segurança para a estrutura escolhida do reator 

proposto (finito), com a finalidade de se indicar um sistema que controle e desligue o reator, 

item 4.7. 

Depois, esta simulação é refinada para se obter os valores da fração efetiva de 

nêutrons atrasados (βeff) e do tempo médio de geração (Λ); e, logo após, análise da utilização 

do combustível exaurido em outra matriz de pitchs em configuração de seed/blanket é 

simulada, a fim de se obter um período de utilização do combustível sem necessidade de 

período de recarga durante a vida útil de operação de um navio mercante. 
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Figura 14 – Diagrama de cálculo para alcançar configuração de reator finito com regiões de seed e blanket do 

TMSR em análise que atenda aos critérios de aceitação, conforme etapas expostas no item 4.1. 

 

 

Fonte: Autor 
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3.2 Fator de conversão (ou de regeneração) 

 

A geração de combustível ou conversão de combustível desempenha um papel 

significativo no ciclo de combustível de todos os reatores de energia comerciais. Durante a 

queima de combustível, os materiais férteis (conversão de 238U em 239Pu físsil ou de 232Th 

em 233U físsil, conhecida como regeneração de combustível) substituem parcialmente o 

elemento físsil inicial, permitindo assim que o reator opere por mais tempo antes que a 

quantidade de material físsil diminua até o ponto em que a criticalidade do reator não seja 

mais atingida. 

O 232Th é o isótopo predominante do tório natural. Se esse material fértil for 

carregado no reator de sal fundido, o núcleo do 232Th absorverá um nêutron e se tornará um 

núcleo do 233Th. A meia-vida de 233Th é de aproximadamente 22 minutos. O 233Th decai 

(decaimento beta menos) em 233Pa (protactínio), cuja meia-vida é de aproximadamente 27 

dias. O 233Pa decai (decaimento beta menos) para 233U, que é um material físsil muito 

eficiente. A cadeia de transmutação é mostrada na Equação (3). 

 

𝑛 + 𝑇ℎ232 → 𝑇ℎ233 + 𝛽− → 𝑃𝑎233 + 𝛽− → 𝑈233  (3) 

 

A quantidade que caracteriza essa conversão de material fértil em físsil é 

conhecida como fator de conversão. O fator de conversão é definido como a razão entre o 

material físsil gerado e o material físsil consumido por fissão ou absorção, mostrada na 

Equação (4). Se a proporção for maior do que 1,0, muitas vezes é referida como taxa de 

regeneração, então o reator produz mais material físsil do que consome. 

 

𝐹𝐶 =
á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑠𝑒𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑠𝑒𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
 (4) 

 

Quando o FC (fator de conversão) é igual à unidade, um novo átomo é produzido 

para cada átomo consumido. Já quando o FC é menor do que a unidade, há maior consumo 

do que produção de material físsil. Ressalta-se, porém, que o conteúdo do material fértil, no 

caso o 232Th, diminui marginalmente durante a operação do reator e produtos de fissão com 

seção choque de absorção significativa, principalmente 135Xe e 149Sm, acumulam-se no 

combustível à medida que aumenta o consumo de combustível. 
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A Equação (5) apresenta o modelo simplificado para o fator de conversão em 

equilíbrio, que inclui apenas 233U e 232Th. 

 

𝐹𝐶 (𝑡) =
𝜎𝑐

𝑇ℎ232

∙ 𝑁 𝑇ℎ232
(𝑡)

[𝜎𝑎

𝑈233

∙ 𝑁 𝑈233
(𝑡)]

(𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟)
+ [𝜎𝑎

𝑈233

∙ 𝑁 𝑈233
(𝑡)]

(𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟)

 (5) 

 

Onde: 𝜎𝑐

𝑇ℎ232

 representa a seção de choque média de captura do 232Th (barn) 

𝑁 𝑇ℎ232
 representa a densidade atômica do 232Th (átomos/barn-cm) 

𝜎𝑎

𝑈233

 representa a seção de choque média de absorção do 233U (barn) 

𝑁 𝑈233
 representa a densidade atômica do 233U (átomos/barn-cm) 

(carregado no reator) representa o 233U inicialmente inserido no reator 

(Tabela 1) 

(gerado no reator) representa o 233U transmutado a partir do 232Th 

 

A taxa de transmutação de isótopos férteis para físseis depende do número de 

nêutrons em excesso daqueles necessários para manter a reação de fissão em cadeia que 

estão disponíveis. Para que a conversão ocorra, é necessário que η seja maior que a unidade. 

Quase todos os reatores operam, pelo menos até certo ponto, como conversores. Para que a 

regeneração de combustível ocorra, é necessário que η seja maior que 2. Um nêutron para 

sustentar a reação em cadeia e um ou mais nêutrons em média devem ser absorvidos no 

combustível e devem produzir outro átomo físsil. 

O MCNP6, que é um código de transporte de partículas, é utilizado para simular 

o fator de multiplicação infinito de nêutrons das estruturas dos pitchs com superfícies 

refletoras e o fator de multiplicação efetivo de nêutrons da matriz de pitchs do núcleo de 

grafite, bem como a queima do combustível, fornecendo informações para o cálculo do fator 

de conversão das estruturas. 

As simulações de queima do combustível no MCNP6 geram as quantidades de 

reações nucleares de captura e de fissão do 233U para cada período de tempo, ambas estas 

reações retiram material físsil do sistema, então são átomos físseis consumidos, de acordo 

com a Equação (4). Já os átomos físseis produzidos vêm da atividade do 233Pa, que o MCNP6 

fornece em curies (Ci) para cada período simulado, em que há de transformar para bequerel 
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(Bq), sendo esta a quantidade de desintegrações ocorridas até o tempo em análise, neste caso 

específico, a quantidade de decaimentos beta menos que transmuta este elemento no 233U, 

criando, assim, material físsil no sistema. Desta forma, Equação (6) apresenta o fator de 

conversão ( FC (t) ) como: 

 

𝐹𝐶 (𝑡) =
𝐴 (𝑃𝑎233) em Bequerel (𝑡)

Taxa de reação do 𝑈233(𝑛, 𝛾) (𝑡) + Taxa de reação do 𝑈233(𝑛, 𝑓) (𝑡)
 (6) 

 

3.3 Fluxo por unidade de letargia 

 

O espectro da energia dos nêutrons para cada simulação feita é mostrado como 

o fluxo por unidade de letargia, que vem a ser a energia do nêutron vezes o fluxo de nêutrons. 

A seguir explica-se o motivo dessa representação ter sido a escolhida, conforme [54]. 

Existem diversas maneiras de se representar o espectro de nêutrons. Uma das 

maneiras mostra o fluxo de nêutrons em um ponto de energia e tem unidade de n / (cm2 ∙ s ∙ 

MeV). Isso é um pouco enganoso, pois os nêutrons de energia muito baixa parecem ter 

bastante energia devido aos pequenos valores de energia no denominador. 

Um gráfico de grupo mostra o número de nêutrons em uma determinada faixa 

de energia. Essa representação também pode ser enganosa, a menos que as faixas de energia 

tenham larguras iguais. Manter os valores de energia de largura constante não é prático, pois 

nenhum detalhe seria fornecido nas energias de nêutrons mais baixas. O gráfico de letargia 

resolve esse problema fazendo com que as faixas mudem de forma logarítmica. Por exemplo, 

cada faixa pode ser 10% mais larga do que a faixa anterior. No entanto, isso também tem 

uma limitação prática, uma vez que as faixas de energias mais altas se tornam 

inaceitavelmente grandes. Portanto, a maneira mais prática de traçar o espectro de nêutrons 

é o fluxo por unidade de letargia. Isto sendo definido como fluxo/d(ln (E) ) que é igual a E 

x fluxo. A razão pela qual este tipo de gráfico é mais apropriado é que ele fornece a melhor 

imagem visual das energias relativas dos nêutrons. A unidade para o gráfico de fluxo/letargia 

é n / (cm2 ∙ s), o mesmo que gráficos de grupo. A diferença é que o valor do grupo é igual à 

largura do compartimento de energia (dE) vezes o fluxo diferencial, enquanto o valor de 

letargia é igual à energia média da faixa (E) vezes o fluxo diferencial. 
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3.4 Seções de choque do 232Th e do 233U 

 

O combustível líquido utilizado nas simulações da presente tese foi apresentado 

nas Tabelas 1 e 2, onde pode ser observado que o material fértil é o 232Th e o físsil é o 233U. 

O primeiro necessita de uma reação nuclear de captura para poder formar o elemento físsil 

(233U), de acordo com a Equação (3). O segundo elemento fissiona liberando energia que 

aquece o fluido e este passa o calor gerado para outro circuito por meio de um trocador de 

calor. 

Faz-se importante verificar as energias associadas ao fluxo de nêutrons para 

maximizar a probabilidade dessas reações nucleares acontecerem: de captura para o 232Th e 

de fissão para o 233U. Desta forma, o reator deve ter uma arquitetura que modere os nêutrons 

do sistema para atender tanto aos elementos férteis que irão gerar mais material combustível 

para o reator, quanto aos elementos físseis que efetivamente irão promover as trocas térmicas 

necessárias para a produção de vapor para o empreendimento. 

A Figura 15, gerada pelo website da Nuclear Data Service (NDA), instituição 

ligada à International Atomic Energy Agency (IAEA), fornece o gráfico das seções de choque 

de captura e de fissão do 232Th e do 233U, respectivamente. Nota-se que a baixas energias do 

nêutron, as seções de choque são maiores, principalmente para a fissão do 233U. Na região 

de ressonância, entre 10-5 e 7 ∙ 10-3 MeV, o  232Th possui alta seção de choque de captura. 

 

Figura 15 – Gráfico da seção de choque de captura do 232Th e de fissão do 233U. 

 

Fonte: Nuclear Data Service (NDA) 
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Como será visto no próximo Capítulo, item 4.6, a partir dos gráficos do fluxo 

por unidade de letargia, as estruturas simuladas possuem um pico de fluxo de nêutrons na 

região térmica ao redor de 0,2 eV e uma região de ressonância que vai de aproximadamente 

10 eV até 1 MeV. Essa região de ressonância possui uma intensidade, normalmente, menor 

do que a intensidade da região térmica. Assim, para o objetivo da tese, há necessidade de se 

ter fluxo de nêutrons na região térmica, para as reações de fissão, e também na região 

epitérmica para a reação de captura referente ao isótopo 232Th. 

 

3.5 Outras informações das simulações 

 

Explicações metodológicas relacionas à fonte e tally empregados nas 

simulações, bem como informações da utilização, sob o escopo desta tese, dos cartões BURN 

e KCODE do MCNP6, são apresentados no ANEXO A. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste Capítulo são apresentados os resultados das simulações desenvolvidas a 

partir da metodologia de cálculo exposta no Capítulo anterior, além de se discutir os 

resultados e conclusões obtidos. 

A descrição do reator foi apresentada no Capítulo 3, assim o presente Capítulo 

inicia apresentado os critérios de aceitação para considerar o núcleo do reator de sal fundido 

uma opção a ser utilizado na propulsão naval. Posteriormente, define-se a potência do reator, 

a partir de análise de vários tipos de navios mercantes em uso no mundo, a ser utilizada nas 

simulações desenvolvidas na tese. Em seguida, apresentam-se as etapas a serem realizadas, 

para se obter um núcleo de reator que atenda aos objetivos da tese. Logo após, há necessidade 

de se definir as dimensões dos pitchs a serem utilizados nas simulações, tanto para analisar 

o escoamento do fluido combustível no circuito primário do reator, quanto para se estudar o 

coeficiente de temperatura do reator. Em sequência, são desenvolvidas simulações 

exploratórias de vários núcleos do reator de sal fundido, para se alcançar uma estrutura que 

atenda aos critérios de aceitação estabelecidos e aos objetivos da tese (item 1.4). 

Apresenta-se uma análise preliminar da configuração do reator finito que atende 

aos critérios de aceitação com bancos de controle e de segurança com hastes manufaturadas 

de carbeto de boro. Ressalta-se que, por ser uma análise superficial dos bancos de controle 

e de segurança, o único critério de aceitação para este caso é que cada um dos bancos de 

segurança e de controle, quando inseridos no núcleo, insiram reatividade negativa no sistema 

que tornem a reação em cadeia não autossustentável. Ao final do presente Capítulo, é 

simulada a utilização do combustível exaurido em outro núcleo com diferente configuração 

de Seed/Blanket Unit, a fim de cumprir o proposto nos objetivos da presente pesquisa. 

 

4.1 Critérios de aceitação 

 

As simulações foram realizadas para se obter uma configuração do reator 

proposto, a ser utilizado na propulsão naval de navio mercante, que atenda aos seguintes 

critérios de aceitação: 
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• Fator de multiplicação efetivo de nêutrons menor do que 1 quando o combustível 

estiver em tanque de estocagem ou fora núcleo; 

Criticalidade ocorre apenas no momento em que o combustível líquido 

se encontra no núcleo, onde há moderação 

• Coeficiente de reatividade negativa; 

Critério de segurança, o qual garante que a reatividade do sistema 

diminua com o aumento da temperatura 

• Supercriticalidade além de 2500 dias; 

2500 dias (6,84 anos) com operação a potência total (200 MWt) equivale 

a 20,8 anos com potência a 30% (60 MWt) 

• Fator de conversão, aos 2500 dias, maior do que 0,95; e 

Sistema próximo à regeneração ou regenerativo (caso seja superior à 

unidade) 

• Fator de multiplicação de nêutrons inicial (t = 0 dia) menor do que 1,06. 

Visa dimensionar o sistema de controle de reatividade (item 4.7) 

 

4.2 Potência do núcleo do reator 

 

A potência do reator utilizada no desenvolvimento da tese de doutorado é 

estabelecida a partir da potência mecânica entregue ao eixo de propulsão de um navio 

mercante de referência, em que o escolhido é o Post-Panamax 8000, cujas características 

seguem na Tabela 9 [55]. 

 

Tabela 9 – Características do navio mercante Post-Panamax 8000. 

Classe do navio mercante Post-Panamax 

Tamanho do navio (teu3) 8000 

Calado construído (m) 14,5 

Peso morto (construído) (dwt) 97000 

Calado de projeto (m) 13 

Peso morto (projetado) (dwt) 81000 

Comprimento global (m) 323 

Comprimento entre perpendiculares (m) 308 

Largura (m) 42,8 

Margem de mar (%) 15 

Margem de motor (%) 10 

 

3 A abreviatura “teu” significa twenty-foot equivalent unit, que é a unidade para a medição de tamanho de 

navios mercantes estabelecida pela International Standars Organisation. 
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Velocidade média de projeto do navio (nó) 25,0 

Potência entregue no eixo (KW) 60000 

Fonte: Propulsion Trends in Container Vessels 

 

O navio mercante Post-Panamax 8000 foi escolhido por estar em posição 

intermediária dentre os navios mercantes analisados em [55], de acordo com a Figura 16. 

 

Figura 16 – Relação entre o tamanho de navios mercantes e a potência entregue ao eixo. 

 

Fonte: Propulsion Trends in Container Vessels 

 

A eficiência do motor elétrico de propulsão de um navio é assumida em 92%, 

desta maneira, a potência elétrica entregue ao motor é de 65,2 MW (60 MW por 0,92). 

Admite-se que a carga elétrica de um navio mercante seja de 10 MW, com 

eficiência do gerador de 95% e eficiência do redutor entre turbina e gerador de 98%, assim 

tem-se uma potência mecânica da turbina de 80,8 MW ( (65,2 MW + 10 MW) ÷ (0,95 × 

0,98) ). 

De acordo com [9], como altas temperaturas são possíveis com os sais fundidos, 

o MSR pode produzir vapor superaquecido a 240 bar e 540 °C, em que atinge uma alta 

eficiência térmica global da planta de aproximadamente 44%. 
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Pelo exposto, a potência térmica do núcleo do reator precisa ser de pelo menos 

183,6 MW (80,8 MW por 0,44). A tese de doutorado considera o valor de 200 MWt. 

 

4.3 Etapas 

 

O estudo desenvolvido na tese contém as seguintes etapas: 

 

• Análise de criticalidade do fluido combustível proposto em um sistema 

homogêneo4, além da verificação de se o combustível permanece subcrítico em 

regiões do circuito primário fora do núcleo (tubulações e tanques de 

armazenamento); 

• Simulações de um sistema heterogêneo pela inclusão do moderador (grafite) em 

configuração de pitch quadrado, a fim de se obter uma curva do fator de 

multiplicação infinito de nêutrons (k∞) pela razão entre o volume do combustível 

no núcleo e volume do moderador (γ = Vcombustível/Vmoderador); 

• Determinação dos coeficientes de temperatura dos pitchs analisados no item 

anterior; 

• Definição das dimensões do pitch, um para o seed e outro para o blanket, a partir 

dos níveis de criticalidade já simulados (do reator infinito), para posterior 

montagem de estrutura do reator finito; 

• Definir solução para o escoamento do fluido combustível própria da arquitetura 

de um reator de sal fundido, em virtude de o MCNP versão 6 prover simulações 

de maneira estática, a ser tratado no presente Capítulo, item 4.5; 

• A partir das dimensões do pitch (estabelecido no item prévio ao anterior), propor 

estruturas do núcleo para o reator finito que alcancem valores de criticalidade 

maiores do que a unidade, considerando também área de seed e blanket; 

• Exposição da distribuição espacial do fluxo de nêutrons e da taxa de reação de 

fissão no interior do núcleo, considerando os seus erros relativos, para aqueles 

sistemas que se tornaram supercríticos, ANEXO B; 

 

4 Sistema sem moderador, apenas com o sal fundido. 
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• Apresentar gráficos do fluxo por unidade de letargia pela energia para cada uma 

das simulações que alcançam supercriticalidade; 

• Análise da queima do combustível nuclear, a fim de verificar os períodos em que 

o sistema permanece supercrítico, enquanto o combustível passa no interior do 

núcleo, mantendo a reação em cadeia, posto que fora do núcleo o sistema é 

subcrítico; 

• Cálculo do fator de regeneração (ou de conversão) do sistema, a partir das 

simulações de queima desenvolvidas anteriormente, utilizando a preconizada no 

item 3.2, a fim de obter um fator de conversão igual ou superior a 0,95 em 2500 

dias de operação, de acordo com o item 4.1; 

• Analisar preliminarmente a configuração de barras de controle e de segurança 

fabricadas de carbeto de boro que possam controlar e parar a reação em cadeia; 

e 

• Investigar outra configuração do reator, com outra fração de volume entre seed 

e blanket, que possa utilizar o fluido combustível usado (exaurido) da 

configuração que atende aos critérios de aceitação (item 4.1), a fim de aumentar 

a autonomia do navio, não necessitando recarga de combustível durante a sua 

vida útil. 

 

Destaca-se que o MSBR necessita de processamento químico durante a sua 

operação normal, pois o nuclídeo intermediário da conversão de 232Th para 233U, que é o 

233Pa, possui alta seção de choque de absorção de nêutrons térmicos. Além disso, existe a 

questão de blindagem do reator, tendo em vista a formação de emissores de raios gama de 

alta intensidade (208Tl), formados a partir do ciclo de decaimento do 232U. 

Apesar desses dois fatores elencados no parágrafo anterior serem importantes no 

projeto, fabricação e comissionamento de uma planta comercial que utilize o sal fundido 

como material nuclear (enfatiza-se que esse tipo de planta nunca foi construída para fins 

comerciais até o presente momento), a tese de doutorado desenvolvida não trata sobre essas 

duas demandas, bem como da análise de acidente/falha do reator. 
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4.4 Escolha do pitch a ser utilizado 

 

Inicialmente, o combustível foi testado em uma condição homogênea, ou seja, 

foi analisada a criticalidade infinita do combustível sem o moderador. Neste caso, 

considerando a Figura 17, a célula 2 (moderador) não foi inserida no código, desta forma a 

estrutura possui apenas um prisma quadrado de altura infinita de combustível, em que o l do 

pitch foi alterado. Ressalta-se que os planos apresentados são superfícies refletoras, não 

havendo perda de nêutron, portanto o sistema é tido como infinito, gerando resultado do 

fator de multiplicação infinito de nêutrons (k∞). 

 

Figura 17 – Geometria do sistema inicialmente proposto para simulações do k∞, considerando as células (1: 

combustível; e 2: moderador). 

 

Fonte: Autor 

 

Os resultados para a simulação são mostrados na Tabela 10, onde o desvio 

padrão do resultado é denotado pela sigla DP. 

 

Tabela 10 – Valores de k∞ para o reator homogêneo (sem moderador) a 650 ºC. 

h (superf. refletora) pitch (l) em cm k∞ DP 

∞ 2 0,55165 0,00024 

∞ 3 0,55146 0,00024 

∞ 4 0,55117 0,00024 

∞ 5 0,55166 0,00023 

∞ 6 0,55160 0,00023 

∞ 8 0,55144 0,00023 

∞ 16 0,55136 0,00024 

∞ 32 0,55137 0,00023 

Fonte: Autor 
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A partir dos resultados obtidos na Tabela 10, verifica-se que o sistema não atinge 

a criticalidade para nenhum valor do pitch (l) indicado na tabela, o que atende ao primeiro 

critério de aceitação exposto no item 4.1, no que tange não haver criticalidade do 

combustível em tanque de armazenamento. O resultado para cada uma das simulações é 

praticamente o mesmo, tendo em vista que o sistema é infinito, pois as superfícies são 

refletoras, e está se analisando um sistema homogêneo, ou seja, apenas o fluido combustível. 

Também foi analisada a criticalidade do combustível na tubulação de seu circuito 

primário ou em tanque de armazenamento, cujo material é o Hastelloy-N, situação em que o 

combustível não pode ser crítico. A simulação foi desenvolvida para valores diferentes do 

raio interno da tubulação ou tanque, conforme exemplos mostrados da Figura 18, em que 

apenas a extremidade destes são refletoras. Os resultados destas simulações são mostrados 

na Tabela 11, em que se pode constatar que o combustível não criticaliza em ambiente sem 

moderação, ou seja, fora do núcleo, o que complementa o atendimento ao primeiro critério 

de aceitação exposto no item 4.1. 

 

Figura 18 – Tubulação com raios internos de 5 cm e 20 cm, possuindo 10 cm de espessura. 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 11 – Criticalidade do combustível na tubulação ou em tanque de armazenamento 

(em áreas sem moderador) – 650 ºC*. 

h (superf. refletora apenas 

nas extremidades inferior 

e superior) 

Raio interno da 

tubulação ou do tanque 

(cm) 

k∞ DP 

300 5 0,01400 0,00001 

300 10 0,04280 0,00003 

300 20 0,14163 0,00012 

300 50 0,36834 0,00022 

300 80 0,45562 0,00024 

300 100 0,48294 0,00023 

300 150 0,51694 0,00024 

300 200 0,53105 0,00024 

* Material da tubulação: Hastelloy-N → densidade 8,86 g/cm3. 

 Espessura da tubulação/tanque: 10 cm. 

 Reflexão ocorre nas extremidades. 

Fonte: Autor 

 

Desta forma, a fim de alcançar um sistema crítico, há de ser inserido na análise 

um material moderador, para que este termalize os nêutrons rápidos da fissão e os nêutrons 

atrasados, permitindo que haja uma maior probabilidade de a reação nuclear ocorrer. O 

material moderador é o grafite G-348 (ver item 3.1), que preenche a célula 2 da Figura 17. 

Para a presente tese, foi estabelecido que a razão entre o volume do combustível e o volume 

do moderador é denominado por γ (letra grega gama), conforme a Equação (7)5. 

 

𝛾 =
𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙

𝑉𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

 (7) 

 

Foram realizadas diversas simulações para se calcular o k∞ para tamanhos de 

pitchs (l) de 3, 5 e 7 centímetros. Para cada um destes tamanhos, foi escolhido um valor de 

γ que vai de 0,01 até 2, conforme mostrado na Tabela 12, em que foi calculado o valor do 

k∞. Desta forma, pode-se verificar que para valores em que o γ é muito pequeno, ou seja, o 

raio da célula 1 da Figura 17 é pequeno, há muito moderador e pouco combustível líquido. 

A medida que γ cresce, o raio do orifício aumenta, crescendo o volume do combustível em 

relação ao moderador para cada uma das laterais dos pitchs analisados. 

 

 

5 O que é diferente da razão de moderação, que é definida pela medida da eficácia de um moderador em reduzir 

o número de colisões para termalizar enquanto não absorve a população de nêutrons. Assim, a razão de 

moderação é denotada como RM = ξ (σs/σa), onde σa é a seção de choque de absorção de nêutrons e σs é a seção 

de choque de espalhamento de nêutrons. 
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Tabela 12 – Valores de k∞ para pitch quadrado com canal do combustível circular, 

envolto por moderador – 650 ºC. 

γ k∞ para l = 3 cm k∞ para l = 5 cm k∞ para l = 7 cm 

0,010 1,06378 (20) 1,06553 (19) 1,06572 (21) 

0,020 1,23345 (20) 1,24011 (19) 1,24322 (18) 

0,030 1,29290 (19) 1,30339 (21) 1,30930 (20) 

0,040 1,31718 (21) 1,33214 (21) 1,34036 (21) 

0,050 1,32731 (21) 1,34530 (22) 1,35569 (23) 

0,060 1,32945 (22) 1,35073 (23) 1,36265 (23) 

0,070 1,32776 (24) 1,35137 (25) 1,36480 (24) 

0,080 1,32378 (24) 1,34991 (26) 1,36473 (25) 

0,090 1,31794 (24) 1,34605 (26) 1,36212 (25) 

0,100 1,31110 (26) 1,34084 (27) 1,35809 (26) 

0,110 1,30352 (27) 1,33517 (27) 1,35397 (26) 

0,120 1,29543 (28) 1,32880 (29) 1,34903 (27) 

0,130 1,28763 (30) 1,32271 (29) 1,34340 (27) 

0,140 1,27995 (30) 1,31549 (29) 1,33698 (27) 

0,150 1,27184 (30) 1,30885 (29) 1,33113 (28) 

0,200 1,23096 (32) 1,27332 (30) 1,29879 (30) 

0,300 1,16038 (31) 1,20635 (30) 1,23543 (31) 

0,333 1,13844 (33) 1,18556 (30) 1,21519 (31) 

0,400 1,10047 (35) 1,14750 (32) 1,17879 (32) 

0,500 1,05056 (35) 1,09648 (32) 1,12850 (33) 

0,555 1,02635 (35) 1,07164 (32) 1,10380 (33) 

0,669 0,98272 (36) 1,02637 (34) 1,05730 (33) 

1,000 0,88903 (37) 0,92614 (34) 0,95382 (33) 

1,500 0,80304 (37) 0,83230 (35) 0,85398 (31) 

2,000 0,75125 (37) 0,77430 (35) 0,79242 (31) 

* Os números entre parênteses se referem à incerteza (desvio padrão) das duas últimas 

casas decimais. 

Fonte: Autor 

 

A Figura 19 mostra o k∞ em função do pitch, conforme expostos na Tabela 12. 

Verifica-se que quanto maior o pitch, maior é o k∞, pois há maior moderação, ou seja, quanto 

mais diminui o valor de γ, cresce a razão entre o moderador e o combustível. 

Tomando como referência o maior dos pitchs analisados (o de 7 cm), o pico da 

curva ocorre aproximadamente no valor de γ igual a 0,1, cujo raio da célula 1 (Figura 17) é 

de 1,19 cm, ou seja, 10% do volume vem do combustível e 90%, do material moderador 

(grafite). Neste momento, faz-se necessário analisar o coeficiente de temperatura do sistema, 

para verificar em que região este coeficiente é negativo. 
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Figura 19 – Valores de k∞ e γ para diferentes valores de l. 

 

Fonte: Autor 

 

Para isso, foi simulado o k∞ para todos os valores de γ (com pitch de 7 cm), 

considerando as temperaturas de 600 ºC, 650 ºC (já apresentado na Tabela 12) e 700 ºC. As 

densidades do fluido combustível e do moderador estão na Tabela 6 e na Tabela 7, 

respectivamente. As seções de choque do tório e do urânio foram interpoladas para as 

temperaturas de 600 ºC e 700 ºC. Assim, foi possível calcular os coeficientes de temperatura, 

a partir da Equação (2), os quais são mostrados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Coeficiente de temperatura do sistema (para pitch igual a 7 cm). 

γ 
k∞ 

(600 ºC) 
DP 

k∞ 

(650 ºC) 
DP 

k∞ 

(700 ºC) 
DP 

αT 

(pcm/ºC) 

de 600 

ºC para 

650 ºC 

αT 

(pcm/ºC) 

de 650 

ºC para 

700 ºC 

0,010 1,06914 0,00015 1,06572 0,00021 1,06291 0,00015 -6,00 -4,96 

0,020 1,24576 0,00018 1,24322 0,00018 1,24112 0,00018 -3,28 -2,72 

0,030 1,31141 0,00020 1,30930 0,00020 1,30744 0,00020 -2,46 -2,17 

0,040 1,34213 0,00021 1,34036 0,00021 1,33816 0,00021 -1,97 -2,45 

0,050 1,35734 0,00023 1,35569 0,00023 1,35400 0,00023 -1,79 -1,84 

0,060 1,36437 0,00023 1,36265 0,00023 1,36079 0,00023 -1,85 -2,01 

0,070 1,36663 0,00024 1,36480 0,00024 1,36364 0,00024 -1,96 -1,25 

0,080 1,36612 0,00025 1,36473 0,00025 1,36250 0,00025 -1,49 -2,40 

0,090 1,36400 0,00025 1,36212 0,00025 1,36073 0,00025 -2,02 -1,50 

0,100 1,36025 0,00026 1,35809 0,00026 1,35662 0,00026 -2,34 -1,60 

0,110 1,35555 0,00027 1,35397 0,00027 1,35248 0,00026 -1,72 -1,63 

l 
l 

l 
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0,120 1,35051 0,00027 1,34903 0,00027 1,34753 0,00027 -1,62 -1,65 

0,130 1,34545 0,00028 1,34340 0,00027 1,34140 0,00027 -2,27 -2,22 

0,140 1,33908 0,00028 1,33698 0,00027 1,33496 0,00027 -2,35 -2,26 

0,150 1,33350 0,00027 1,33113 0,00028 1,32965 0,00028 -2,67 -1,67 

0,200 1,30153 0,00029 1,29879 0,00030 1,29606 0,00030 -3,24 -3,24 

0,300 1,23840 0,00030 1,23543 0,00031 1,23300 0,00031 -3,88 -3,19 

0,333 1,21920 0,00032 1,21519 0,00031 1,21273 0,00032 -5,41 -3,34 

0,400 1,18165 0,00032 1,17879 0,00032 1,17562 0,00032 -4,11 -4,57 

0,500 1,13188 0,00033 1,12850 0,00033 1,12553 0,00033 -5,29 -4,68 

0,555 1,10652 0,00032 1,10380 0,00033 1,09984 0,00032 -4,45 -6,52 

0,669 1,06060 0,00034 1,05730 0,00033 1,05291 0,00033 -5,89 -7,89 

1,000 0,95743 0,00032 0,95382 0,00033 0,94961 0,00033 -7,91 -9,30 

1,500 0,85904 0,00032 0,85398 0,00031 0,84947 0,00031 -13,79 -12,43 

2,000 0,79683 0,00031 0,79242 0,00031 0,78736 0,00032 -13,97 -16,22 

Fonte: Autor 

 

A partir dos dados da Tabela 13, é possível verificar que o coeficiente de 

temperatura é negativo para todos os valores de γ. Assim, para qualquer configuração do 

pitch (Figura 12), cujos raios do orifício por onde passa o fluido combustível vai de 0,39 cm 

(γ = 0,01 para l = 7 cm) até 3,22 cm (γ = 2 para l = 7 cm), o sistema se mostra seguro, ou 

seja, à medida que a temperatura aumenta, o fator de multiplicação de nêutrons diminui. Isto 

se deve à densidade do combustível líquido diminuir com o aumento da temperatura, o que 

provoca a expansão do combustível, diminuindo a quantidade de combustível no interior do 

núcleo e consequentemente as reações de fissão. Desta forma, o coeficiente de temperatura 

neste tipo de reator nunca será positivo. Isso mostra que o reator em análise é intrinsicamente 

seguro. Esta simulação mostra que o reator em análise atende ao segundo critério de 

aceitação exposto no item 4.1. 

Como visto no item 2.4, o conceito Radkowsky Thorium Reactor (RTR) possui 

uma configuração do elemento combustível que utiliza dois tipos de varetas, uma com 

combustível sólido físsil, tendo pitch e raio da vareta menores, e outra com material fértil, 

possuindo pitch e raio da vareta maiores (Figura 9). O primeiro desses conjuntos é chamado 

de seed, localizando-se na área central do elemento combustível, e o segundo é denominhado 

de blanket, que fica na região periférica do elemento combustível. 

 Para fins das simulações feitas para o reator proposto (a ser apresentado no item 

4.6), de acordo com o que será exposto nos itens 4.5, houve a necessidade de se utilizar uma 

configuração similar ao que é conceituado no RTR, um Seed/Blanket Unit, a fim de que o 

fator de conversão (item 3.2) seja elevado, permitindo incremento na vida útil do 

combustível. No caso do núcleo analisado, ao invés das varetas, são dispostos orifícios para 
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a passagem do combustível líquido em uma calandria de grafite. Há uma região central 

(seed) com orifícios de raios menores do que os orifícios localizados na região periférica 

(blanket) de raios maiores. O tamanho dos pitchs são iguais nas duas regiões. 

Neste cenário de simulações, o raio do orifício destinado ao blanket é 

estabelecido em 2,50 cm (γ = 0,669 para l = 7 cm), tendo sido escolhido por ser o tamanho 

cujo keff é o mais próximo e maior do que a unidade, assim haverá criticalidade mínima, 

estando esta área mais propícia à regeneração, conforme apresentado na Tabela 13; e ao 

seed, é 1,97 cm (γ = 0,333 para l = 7 cm), por ser a fração utilizada no Radkowsky Thorium 

Reactor, Tabela 5. 

 

4.5 Escoamento do fluido combustível 

 

O reator de sal fundido possui um circuito primário em que o seu fluido 

combustível passa pelo núcleo de grafite; um bloco de grafite em formato de calandria, onde 

há diversos orifícios por onde passa o sal combustível, conforme mostrado nas Figuras 

Figura 5 (Capítulo 2) e Figura 10 (Capítulo 3). 

Como estabelecido no item 3.1, duas simulações no software ORIGEN foram 

desenvolvidas, conforme a estrutura da Figura 12. Ressalta-se que as superfícies são 

refletoras (sistema sem perdas de nêutrons ou infinito) e o pitch possui tamanho de 7 cm e γ 

igual a 0,08, que é razão entre o volume do combustível no núcleo e volume do moderador 

(Vcombustível/Vmoderador), conforme foi visto no item 4.4. A temperatura do sistema é de 650 ºC, 

tendo reflexo nas densidades do sal fundido e do grafite utilizado (G-348), Tabela 6 e Tabela 

7, respectivamente. 

A primeira das simulações implantadas simula o fluido combustível dentro do 

núcleo por 9 segundos (em potência) e fora deste por 18 segundos (sem potência), caso 

explícito, para uma potência do reator de 200 MWt, de acordo com o item 4.2. Este passo (9 

s / 18 s) foi prolongado por 24 horas, o que resultou em um extenso arquivo fonte e um 

grande arquivo de saída (aproximadamente 200 MBytes). Desta maneira, o gráfico da Figura 

20 apresenta a densidade atômica (em átomos / (bar · cm) ) dos elementos 232Th, 233U, 233Pa, 

234U, 233Th e 235U em função do tempo (até as 24 horas).  
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Figura 20 – Densidade atômica (átomo ∙ (barn ∙ cm)-1) pelo tempo (hora) a um passo de 9 s (com potência) 

por 18 s (sem potência), caso explícito; potência de 200 MWt. 

 

Fonte: Autor 

 

Posteriormente, a fim de simplificar a simulação, a potência foi dividida por 3 

(≈ 66,67 MWt), tendo em vista que o combustível permanece no núcleo do reator por um 

terço do tempo total. Além disso, a simulação foi implantada com passos de 1 hora até as 24 

horas. O gráfico gerado na Figura 21 apresenta a densidade atômica (em átomos / (bar · cm) 

) dos elementos 232Th, 233U, 233Pa, 234U, 233Th e 235U em função do tempo (até as 24 horas). 

O arquivo de saída possui menos de 1 MByte de tamanho. 
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Figura 21 – Densidade atômica (átomo ∙ (barn ∙ cm)-1) em função do tempo (hora) em passos 

de 1 hora, caso contínuo; potência de 66,67 MWt. 

 

Fonte: Autor 

 

A fim de comparar os resultados obtidos com as duas simulações apresentadas, 

a Tabela 14 expõe as densidades atômicas de cada uma das simulações e provê a diferença, 

em porcentagem, entre elas, para os isótopos de 233U, 235U e 233Pa em 6, 12, 18 e 24 horas. 

Para esta comparação, foram utilizados os resultados até a quarta casa decimal. Ressalta-se 

que esta simulação tem o objetivo de verificar se os resultados do “caso explícito” e “caso 

contínuo” são semelhantes, com a finalidade de considerar o escoamento do fluido 

combustível no circuito primário do reator em simulações no MCNP6, diminuindo a 

potência pela razão do volume líquido do núcleo pelo volume líquido do circuito primário, 

que neste caso é um terço. Isto é desenvolvido em um espectro de 24 horas, que gera um 

extenso arquivo fonte para o caso explícito, como já comentado, não sendo de interesse 

prolongar esse tempo e de simular outros parâmetros que não sejam as densidades atômicas 

de alguns dos radionuclídeos, como por exemplo queima, criticalidade ou regeneração do 

combustível nuclear. 
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Tabela 14 – Comparação das densidades atômicas das duas simulações. 

Simulação Tempo N (233U) at/(b·cm) N (235U) at/(b·cm) N (233Pa) at/(b·cm) 

Caso explícito 
6h 

9,5459 ∙ 10-5 4,5197 ∙ 10-12 1,0130 ∙ 10-7 

Caso contínuo 9,5459 ∙ 10-5 4,5179 ∙ 10-12 1,0125 ∙ 10-7 

Diferença em porcentagem 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 

Caso explícito 
12h 

9,5254 ∙ 10-5 1,8955 ∙ 10-11 2,1190 ∙ 10-7 

Caso contínuo 9,5254 ∙ 10-5 1,8951 ∙ 10-11 2,1186 ∙ 10-7 

Diferença em porcentagem 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 

Caso explícito 
18h 

9,5049 ∙ 10-5 4,3377 ∙ 10-11 3,2194 ∙ 10-7 

Caso contínuo 9,5049 ∙ 10-5 4,3371 ∙ 10-11 3,2190 ∙ 10-7 

Diferença em porcentagem 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 

Caso explícito 
24h 

9,4845 ∙ 10-5 7,7815 ∙ 10-11 4,3144 ∙ 10-7 

Caso contínuo 9,4845 ∙ 10-5 7,7807 ∙ 10-11 4,3140 ∙ 10-7 

Diferença em porcentagem 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 

Fonte: Autor 

 

Enquanto a simulação do caso explícito (com passo 9s / 18s) possui 6400 pontos 

(a cada 27 segundos há dois pontos na curva até 24 horas) para cada uma das curvas 

apresentadas, na segunda simulação (passo por hora; ou caso contínuo) há apenas 24 pontos 

por curva (a cada hora). Levando-se em conta ainda que o ORIGEN realiza o cálculo para 

todos os nuclídeos da cadeia de transmutação do combustível apresentado, há mais nuclídeos 

considerados para essa cadeia, que resulta em diversos outros isótopos além daqueles 

expostos nas Figuras 20 e 21, o que torna a primeira simulação trabalhosa de ser implantada 

e com elevada utilização de recursos computacionais. 

Porém, por análise dos dados dispostos na Tabela 14, é possível constatar que a 

diferença entre os valores da densidade atômica para os nuclídeos analisados nas duas 

simulações implantadas é proeminentemente baixa, sendo possível descartar a simulação 

cujo custo computacional é maior. Desta forma, considera-se a simulação com diminuição 

da potência por três (caso contínuo), podendo os passos serem ampliados, no caso, a cada 

hora. Desta forma, foi traçado o gráfico da Figura 22 para 720 dias com passos de uma hora. 
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Figura 22 – Densidade atômica (átomo ∙ (barn ∙ cm)-1) pelo tempo (dias) a passos de 1 hora até 720 dias; 

potência de 66,67 MWt. 

 

Fonte: Autor 

 

Simplificadamente, pode-se aferir que o 232Th decresce levemente no período de 

720 dias e que o 233U decresce mais acentuadamente por volta dos primeiros 150 dias, e 

posteriormente nota-se que o seu decréscimo ocorre a uma taxa mais reduzida. Isto acontece 

devido à produção do elemento físsil em lide, o 233U, que está sendo gerado pela reação 

nuclear e decaimentos apresentados na Equação (3). 

Pelas simulações apresentadas e comparadas, conclui-se que é possível 

considerar, em simulações computacionais no MCNP6, o escoamento do fluido combustível 

em um reator de sal fundido diminuindo a potência de operação pela razão entre o volume 

do núcleo pelo volume do circuito primário. Faz-se mister frisar que essa consideração é 

importante, pois há mais material nuclear do que aquele em análise no núcleo. 

Esta consideração é utilizada nas simulações apresentadas no item a seguir. 

  



76 

 

 

 

4.6 Análise das configurações 

 

No presente tópico se analisam 18 estruturas finitas do núcleo do reator, a partir 

dos pitchs de blanket e de seed obtidos ao final do item 4.4. Desta forma, estes pitchs podem 

ser repetidos para se obter diversas configurações de núcleos do reator em análise, conforme 

mostrado nas Figuras 10 e 11. A Figura 23 apresenta o procedimento para as montagens das 

simulações realizadas. 

 

Figura 23 – Esquemático das montagens exploratórias para formar um reator finito. 

 

 

Os parâmetros analisados nas dezoito configurações são: 

 

• quantidade de pitchs utilizados para se formar a Seed/Blanket Unit (SBU); 

• quantidade de pitchs usados para formar a região de seed e/ou a região de 

blanket, considerando o mesmo tamanho de uma SBU; e 

• formato quadrado ou circular da calandria (bloco com orifícios) de grafite. 

 

Lembra-se que os pitchs do seed e do blanket são fixos e foram definidos no item 

4.4. 

 

pitch do blanket 

pitch do seed 

Configuração de pitch para 

o seed e outra configuração 

de pitch para o blanket, 

estabelecidos no item 4.4 

No item 4.6, são realizadas simulações de 

montagens exploratórias de um reator finito que 

atenda aos critérios de aceitação definidos no 

item 4.1, em que se utiliza os pitchs 

estabelecidos no item 4.4. 

A calandria (bloco) de grafite pode ser circular 

ou quadrada, como apresentada nos esboços 

acima. 

moderador (grafite G-348) 

orifício por onde passa o 

combustível líquido 

calandria circular ou quadrada (reator finito) 

material: grafite G-348, função de refletor 
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O pitch sempre será o mesmo, 7 cm, ver item 4.4, para as simulações realizadas 

doravante, modificando a quantidade de pitchs (de blanket e de seed). As seguintes 

características são consideradas nas simulações realizadas: 

 

• Formato do bloco de grafite (moderador) com orifícios por onde flui o 

combustível; 

• Altura da calandria de 300 cm; 

• Matriz quadrada da disposição dos pitchs com os orifícios (pitchs de blanket e 

de seed); 

• Configuração similar àquela do conceito do Radkowsky Thorium Reactor, item 

2.4, ou seja, utilização do Seed/Blanket Unit (SBU), a fim de que haja mais 

reações de fissões no seed (área mais interna do núcleo), em que ocorre liberação 

de nêutrons que são utilizados para a produção de mais material físsil, a partir 

do material fértil em maior quantidade que se encontra no blanket; 

• O pitch que representa o blanket possui γ igual a 0,669 (r = 2,50 cm) e foi 

escolhido por ser o valor cujo keff é o mais próximo e maior do que a unidade, 

daqueles que foram simulados, conforme mostrado na Tabela 13 ou na Figura19; 

• O pitch que representa o seed possui γ igual a 0,333 (r = 1,97 cm) e foi escolhido, 

pois é igual à fração utilizada para o seed disposto na Tabela 5, considerando o 

ciclo Th-U; e 

• Antes de se analisar a configuração de seed/blanket, são realizadas simulações 

de configurações cujos pitchs possuem orifícios de raios apenas da configuração 

do seed e/ou do blanket, a fim de se comparar se a configuração de seed/blanket 

é mais vantajosa do que configurações uniformes, ou seja, apenas seed ou apenas 

blanket. 

 

Assim, iniciam-se simulações exploratórias para se alcançar o maior fator de 

conversão possível, a fim de fazer com que o sistema possa ser considerado regenerador (ou 

próximo à regeneração). 

Como configuração inicial, foi desenvolvida simulação em MCNP6 de uma 

calandria circular de grafite de 115,5 cm de raio, com uma matriz quadrada interna de 21 x 

21 pitchs, cuja configuração é aquela definida para o seed, não possuindo blanket. Em 
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simulação posterior, foi inserida uma área de blanket e de seed, em que a primeira tem a 

matriz de 21 x 21 pitchs, e internamente possui a região de seed com tamanho de 11 x 11 

pitchs. Posteriormente, foram realizadas duas configurações similares às duas iniciais, mas 

com calandria de grafite quadrangular, com tamanho de 25 x 25 pitchs, lateral da calandria 

de 175 cm. Estas configurações são mostradas na Tabela 15, em que é exposto o número da 

simulação, a configuração de seed/blanket, volume do combustível do seed e do blanket e a 

fração de volume seed/blanket, conforme o caso. 

 

Tabela 15 – Estrutura das simulações de 1 a 4. 

Simulação do reator finito Corte transversal do núcleo Vista em perspectiva do núcleo 

Simulação 1 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 115,5 cm) – sem 

blanket, apenas seed; 

− Seed 21 x 21; 

− Volume combustível seed = 

1,61945919E6 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

(não há blanket); e 

− Fração de volume seed/blanket: 

(não há blanket).   

Simulação 2 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 115,5 cm) – com 

blanket; 

− Blanket 21 x 21 e seed 11 x 11; 

− Volume combustível seed = 

4,44341411E5 cm3; 

− Volume combustível blanket = 

1,88495559E6 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,378125.   

Simulação 3 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 175 cm → 25 

pitchs de 7 cm) – sem blanket; 

− Seed 21 x 21; 

− Volume combustível seed = 

1,61945919E6 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

(não há blanket); e 

− Fração de volume seed/blanket: 

(não há blanket).   
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Simulação 4 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 175 cm → 25 

pitchs de 7 cm) – com blanket; 

− Blanket 21 x 21 Seed 11 x 11; 

− Volume combustível seed = 

4,44341411E5 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

1,88495559E6 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,378125.   

Fonte: Autor 

 

Faz-se necessário verificar por quanto tempo cada um dos núcleos opera à 

potência total até que o keff não seja mais crítico ou supercrítico. E, para realizar essa tarefa, 

é utilizado o cartão BURN do MCNP6, conforme apresentado no ANEXO A. 

A Tabela 16 expõe um resumo das simulações feitas neste primeiro lote, 

apresentando as principais características relacionadas aos critérios de aceitação (item 4.1) 

para o reator em análise: a quantidade de dias em estado supercrítico (mínimo de 2500 dias), 

daqueles simulados; o fator de conversão ao final dos dias em estados supercrítico (mínimo 

de 0,95); e o valor do fator de multiplicação de nêutrons no início da operação (t = 0 dias), 

máximo de 1,06. Desta forma, estas simulações não atendem aos critérios de aceitação. 

 

Tabela 16 – Tabela resumo das quatro primeiras simulações. 

Simulação 
keff 

(t = 0 dias) 

Quantidade de dias em 

estado supercrítico, 

daqueles simulados 

keff antes de se 

tornar 

subcrítico6 

Fator de conversão antes 

de se tornar subcrítico 

1 1,04261 2 1,01700 0,03840521 

2 0,98806 0 - - 

3 0,98432 0 - - 

4 0,93523 0 - - 

Fonte: Autor 

 

Os resultados para a primeira simulação, que é a única que atinge a criticalidade 

no início da operação do reator, são expostos na Tabela 17 até o tempo em que o sistema 

possua reação nuclear autossustentável daquelas simuladas no MCNP6, conforme 

simulações utilizando o cartão BURN, item A.2, para, a partir dos parâmetros estabelecidos 

no item A.1, ser calculado o fator de conversão. Inicialmente, pode-se verificar que a 

 

6 Os valores do keff já consideram os efeitos dos venenos formados pelos produtos de fissão, como o xenônio e 

o samário. 
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criticalidade ocorre apenas no sistema que utiliza pitchs na configuração de seed, no entanto 

esta configuração atinge a criticalidade apenas por alguns poucos dias. 

 

Tabela 17 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 1. 

Tempo 

(dias) 
keff DP U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,04261 0,00036 - - - - - 

2 1,01700 0,00036 2,70455E+17 2,06389E+18 2,423E+06 8,96510E+16 0,03840521 

Fonte: Autor 

 

O fator de conversão no início é baixo, tendo em vista que a transformação do 

232Th em 233U demora alguns dias para ocorrer. Inicialmente há de se formar o 233Th, com 

meia-vida de aproximadamente 22 minutos, decaindo para o 233Pa, que tem meia-vida de 

cerca de 27 dias para decair em 233U, conforme exposto na Equação (3). Portanto, as quatro 

primeiras configurações do núcleo do reator simuladas até o presente momento não são 

adequadas para se obter um reator de sal fundido regenerativo que tenha um longo tempo de 

operação. 

Neste contexto, faz-se necessário aumentar o tamanho do reator, o que 

consequentemente implica no incremento da matriz de pitchs, para se verificar o 

comportamento da queima do combustível. 

Antes, porém, para a Simulação 1 apresentada na Tabela 15, foram geradas 

imagens da distribuição espacial do fluxo de nêutrons e da taxa de fissão como mostrado na 

Figura 25 e na Figura 26, respectivamente, em seu início de operação, ou seja, no tempo 

igual a 0 dias. Considerando que a origem das coordenadas se encontra no centro da calandria 

(seja ela circular ou quadrada), a imagem à esquerda exibe o corte longitudinal no plano XY, 

e a imagem à direita mostra o corte transversal no plano XZ, conforme exibido na Figura 24. 
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Figura 24 – Eixo de referência na calandria utilizado nas simulações. 

 

Fonte: Autor 

 

Os erros relativos da distribuição espacial do fluxo e da taxa de fissão de todas 

as simulações que atingem a criticalidade no início da operação do reator são apresentados 

no ANEXO B. 

De acordo com o mostrado na Figura 25, o fluxo de nêutrons possui maior 

intensidade na região central, tanto longitudinal, quanto transversal. 

 

Figura 25 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 1. 

  

Simulação 1 

Fonte: Autor 

 

Tendo em vista que o fluxo de nêutrons é centralizado, há reflexo similar na taxa 

de reação. Na Simulação 1, as fissões ocorrem no centro e se estendem em formato de cruz 

(ver cortes transversais da Figura 26), tendo em vista que nessas regiões há maior 

moderação/reflexão do que nas extremidades da matriz de pitchs. 
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Figura 26 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / (cm3 · s)) – Simulação 1. 

  

Simulação 1 

Fonte: Autor 

 

O fluxo absoluto por unidade de letargia é traçado em função da energia dos 

nêutrons no reator e mostrados na Figura 27, para a Simulação 1 (a teoria deste assunto foi 

tratada no item 3.3). 

Observa-se que há um pico do fluxo por unidade de letargia (ou fluxo 

normalizado pela letargia) na energia de aproximadamente 0,2 eV, o que significa que, nesta 

energia, o fluxo de nêutrons é mais intenso com consequência na taxa de fissão, o que mostra 

que o reator opera em baixa energia (< 0,5 eV), podendo ser considerado térmico. Este 

espectro favorece as fissões do 233U, mas não contribui tanto para a produção desse elemento 

físsil a partir do 232Th (regeneração), em vista de o fluxo na região de energia maior do que 

1 eV ser bem inferior que o do pico na energia de aproximadamente 0,2 eV. O ideal é obter 

um espectro o mais plano possível no intervalo de energia térmica e epitérmica. 
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Figura 27 – Fluxo por unidade de letargia (nêutrons / (cm2 · s)) pela energia (MeV) 

– Simulação 1. 

 

Simulação 1 

Fonte: Autor 

 

Agora, sob a necessidade de se aumentar o núcleo para atender aos critérios de 

aceitação, a Tabela 18 apresenta novas estruturas para o núcleo com matriz de pitch de 39 

por 39. Na primeira destas simulações, utilizou-se a configuração do pitch do seed na matriz 

inteira, ou seja, sem blanket. Posteriormente, simulou-se a configuração de seed/blanket, em 

que o tamanho da área do seed é 15 por 15. Depois, foi simulada a matriz inteira de pitch na 

configuração do blanket. Todas essas análises foram feitas com a calandria circular com 

206,5 cm de raio. 

 

Tabela 18 – Estrutura das simulações de 5 a 7. 

Simulação do reator finito Corte transversal do núcleo Vista em perspectiva do núcleo 

Simulação 5 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 206,5 cm) – sem 

blanket, apenas seed; 

− Seed 39 x 39; 

− Volume combustível seed = 

5,58548170E6 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

(não há blanket); e 

− Fração de volume seed/blanket: 

(não há blanket).   

Energia (MeV) 

F
lu
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o
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r 
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id
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e 
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e 
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ta

rg
ia

 6,0e+13 

5,0e+13 

4,0e+13 

3,0e+13 

2,0e+13 

1,0e+13 

0 

7,0e+13 

1,0e-15 1,0e-12 1,0e-9 1,0e+0 1,0e-3 1,0e-6 
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Simulação 6 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 206,5 cm) – com 

blanket; 

− Blanket 39 x 39 e seed 15 x 15; 

− Volume combustível seed = 

8,26254689E5 cm3; 

− Volume combustível blanket = 

7,63407015E6 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,173611.   

Simulação 7 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 206,5 cm) – apenas 

blanket; 

− Blanket 39 x 39; 

− Volume combustível seed = 

(não há seed); 

− Volume combustível blanket = 

8,96942955E6 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

(não há seed).   

Fonte: Autor 

 

A Tabela 19 expõe o resumo das últimas três simulações realizadas, em que pode 

ser verificado que estas configurações ainda não atendem aos critérios de aceitação, tendo 

em vista que não apresentam supercriticalidade por no mínimo 2500 dias. De agora em 

diante, será mostrada apenas a tabela resumo das simulações, ficando as tabelas completas 

disponíveis no ANEXO C. 

 

Tabela 19 – Tabela resumo das últimas três simulações. 

Simulação 
keff 

(t = 0 dias) 

Quantidade de dias em 

estado supercrítico, 

daqueles simulados 

keff antes de se 

tornar subcrítico 

Fator de conversão antes 

de se tornar subcrítico 

5 1,13173 1500 1,01192 0,85069527 

6 1,04310 500 1,00594 0,95724337 

7 1,00049 < 2 1,00049 - 

Fonte: Autor 

 

A análise da queima destas três últimas simulações feitas, apresentada nas 

Tabelas 20, 21 e 22, indica que a primeira permanece crítica por um período de 1500 dias, 

daqueles analisados, em que o fator de conversão chega a aproximadamente 0,85. Isto 

significa que, em 1500 dias, a cada 100 fissões ocorridas, há produção de 85 átomos físseis. 

Já na segunda destas simulações, a criticalidade do sistema se mostra autossustentável até 

500 dias, período três vezes menor do que no caso anterior, no entanto o fator de conversão 
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chegou a quase 96%, o que leva a concluir, a princípio, que a configuração seed/blanket 

fornece uma maior possibilidade de incremento do fator de conversão, em que as reações na 

região central, seed, fornecem nêutrons para fertilizar o tório existente na região periférica 

do núcleo, ou seja, o blanket. 

A última destas análises se mostrou crítica apenas no início da operação, não 

sendo sustentável por 2 dias de operação. Esta configuração de apenas blanket não se propõe, 

em tese, para ser utilizada como opção viável para o reator, o que mostra haver situação de 

compromisso entre essas configurações, quanto mais tempo perdura a supercriticalidade do 

sistema, menor é o fator de conversão (estrutura apenas com orifícios da dimensão daqueles 

do seed), quanto menos tempo o sistema se mostra crítico, o fator de conversão é maior 

(apenas blanket) e situação intermediária se estabelece com a utilização do SBU. 

 

Tabela 20 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 5. 

Tempo 

(dias) 
keff DP U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,13173 0,00034 - - - - - 

2 1,11647 0,00035 2,70917E+17 2,06300E+18 2,414E+06 8,93180E+16 0,03826957 

50 1,10296 0,00036 2,70890E+17 2,06135E+18 3,541E+07 1,31017E+18 0,56176466 

100 1,09811 0,00035 2,70983E+17 2,06246E+18 4,546E+07 1,68202E+18 0,72083184 

200 1,08942 0,00034 2,70813E+17 2,06165E+18 4,927E+07 1,82299E+18 0,78157296 

500 1,06979 0,00033 2,70718E+17 2,06270E+18 5,028E+07 1,86036E+18 0,79726821 

1000 1,03988 0,00033 2,70133E+17 2,06133E+18 5,154E+07 1,90698E+18 0,81793277 

1250 1,02554 0,00034 2,69182E+17 2,05622E+18 5,262E+07 1,94694E+18 0,83724879 

1500 1,01192 0,00034 2,68486E+17 2,05278E+18 5,337E+07 1,97469E+18 0,85069527 

 

Tabela 21 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 6. 

Tempo 

(dias) 
keff DP U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,04310 0,00036 - - - - - 

2 1,03460 0,00036 2,89508E+17 2,06025E+18 2,972E+06 1,09964E+17 0,04679801 

50 1,02609 0,00036 2,89711E+17 2,06039E+18 4,360E+07 1,61320E+18 0,68643858 

100 1,02137 0,00036 2,89753E+17 2,06067E+18 5,585E+07 2,06645E+18 0,87918217 

200 1,01663 0,00035 2,89629E+17 2,05908E+18 6,024E+07 2,22888E+18 0,94898091 

500 1,00594 0,00034 2,89802E+17 2,05912E+18 6,077E+07 2,24849E+18 0,95724337 

 

Tabela 22 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 7. 

Tempo 

(dias) 
keff DP U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,00049 0,00034 - - - - - 

 

As considerações a respeito da distribuição espacial do fluxo de nêutrons e da 

taxa de fissão são similares àquelas já apresentadas para as Figuras 25 e 26. As imagens 
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destas distribuições e das demais simulações deste item, daqui para a frente, são apresentadas 

no ANEXO B. 

A respeito dos gráficos do fluxo por unidade de letargia das Simulações 5, 6 e 7, 

apresentados na Figura 28, o fluxo de nêutrons está mais intenso na região térmica da 

Simulação 5, onde o pico está a aproximadamente 1,75 ∙ 1013 n∙cm-2∙s-1 na energia de cerca 

de 0,2 eV, o que leva a aferir que esta configuração possui a maior quantidade de nêutrons 

que pode fissionar o 233U em comparação com os demais. Já a região de 1 eV a 1 MeV possui 

intensidades similares entre essas simulações, não tendo tanta reação de captura para 

fertilizar o 232Th, de acordo com a Figura 15.  

 

Figura 28 – Fluxo por unidade de letargia (nêutrons /  (cm2 · s)) pela energia (MeV) 

– Simulações 5, 6 e 7. 
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As três últimas simulações foram realizadas para uma calandria circular, por isso 

a ideia das próximas três simulações é utilizar o formato de calandria quadrangular e aplicar 

as matrizes de pitchs utilizadas anteriormente, para se realizar comparações entre os 

formatos das calandrias. Desta forma, as estruturas das próximas três simulações são 

apresentadas na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Estrutura das simulações de 8 a 10. 

Simulação do reator finito Corte transversal do núcleo Vista em perspectiva do núcleo 

Simulação 8 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 301 cm → 43 

pitchs de 7 cm) – sem blanket 

− Seed 39 x 39; 

− Volume combustível seed = 

5,58548170E6 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

(não há blanket); e 

− Fração de volume seed/blanket: 

(não há blanket).   

Simulação 9 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 301 cm → 43 

pitchs de 7 cm) – com blanket 

− Blanket 39 x 39 Seed 15 x 15; 

− Volume combustível seed = 

8,26254689E5 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

7,63407015E6 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,173611.  
 

Simulação 10 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 301 cm → 43 

pitchs de 7 cm) – apenas blanket 

− Blanket 39 x 39; 

− Volume combustível seed = 

(não há seed); 

− Volume combustível blanket: 

8,96942955E6 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

(não há seed). 
  

 

A Tabela 24 mostra o resumo das Simulações 8, 9 e 10 realizadas, em que pode 

ser verificado que estas configurações ainda não atendem aos critérios de aceitação, sendo 

que a Simulação 10 não atingiu o sistema supercrítico no início da operação. 
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Tabela 24 – Tabela resumo das Simulações 8, 9 e 10. 

Simulação 
keff 

(t = 0 dias) 

Quantidade de dias em 

estado supercrítico, 

daqueles simulados 

keff antes de se 

tornar subcrítico 

Fator de conversão antes 

de se tornar subcrítico 

8 1,10436 1250 1,00206 0,85410998 

9 1,02840 0 1,02840 - 

10 0,96855 - - - 

 

A respeito da queima do combustível, a Simulação 8 aponta que o reator de 

calandria quadrangular com matriz de pitchs com a configuração de apenas seed se mostra 

supercrítico por cerca de 1250 dias, com um fator de conversão de aproximadamente 0,85, 

mostrando ser uma configuração do núcleo que torna o combustível eficiente, ou seja, o 

combustível dura por vários dias, no entanto a criticalidade inicial é alta (1,10436), 

necessitando de um robusto sistema de controle de reatividade. Já a Simulação 9, que opera 

em um espectro que vai do térmico ao intermediário, não chega a ser supercrítico por mais 

de dois dias de operação, indicando que essa configuração não torna o sistema 

autossustentável com o prolongamento do tempo. 

Sobre o espectro do fluxo de nêutrons, a Figura 29 apresenta que a Simulação 8 

(apenas seed) se encontra mais ressaltada na região de energia térmica e que a Simulação 9 

(seed/blanket) é relativamente constante na faixa de energia analisada. Assim, a primeira é 

mais focada na região de fissão do 233U e a segunda, em ambos, fissão do 233U e absorção do 

232Th, conforme análise com auxílio da Figura 15. 

 

Figura 29 – Fluxo por unidade de letargia (nêutrons / (cm2 · s)) pela energia (MeV) 

– Simulações 8 e 9. 
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Fonte: Autor 
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Pelas simulações analisadas até aqui, a configuração de seed/blanket se mostra 

aquela com maior comprometimento entre fissões e fertilização do 233U e 232Th, 

respectivamente. Desta forma, a fim de atender ao objetivo geral da tese, que é a concepção 

de um núcleo com configuração seed/blanket, e aos critérios de aceitação (item 4.1), foram 

realizadas diversas simulações com essa modelagem. 

Assim, aumentou-se a matriz de pitchs para 53 x 53, em que se consideraram as 

configurações de calandria circular e quadrangular com seeds de 25 x 25, 19 x 19, 15 x 15 e 

13 x 13, conforme mostrado na Tabela 25. 

 

 

 

 

Tabela 25 – Estrutura das simulações de 11 a 18. 

Simulação do reator finito Corte transversal do núcleo Vista em perspectiva do núcleo 

Simulação 11 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 269,5 cm) – com 

blanket; 

− Blanket 53 x 53 e seed 25 x 25; 

− Volume combustível seed = 

2,29515191E6 cm3; 

− Volume combustível blanket = 

1,28648219E7 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,286172. 
  

Simulação 12 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 399 cm → 57 

pitchs de 7 cm) – com blanket 

− Blanket 53 x 53 Seed 25 x 25; 

− Volume combustível seed = 

2,29515191E6 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

1,28648219E7 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,286172. 
 

 



90 

 

 

 

Simulação 13 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 269,5 cm) – com 

blanket; 

− Blanket 53 x 53 e seed 19 x 19; 

− Volume combustível seed = 

1,32567975E6 cm3; 

− Volume combustível blanket = 

1,44199103E7 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,147467. 
  

Simulação 14 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 399 cm → 57 

pitchs de 7 cm) – com blanket 

− Blanket 53 x 53 Seed 19 x 19; 

− Volume combustível seed = 

1,32567975E6 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

1,44199103E7 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,147467. 
 

 

Simulação 15 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 269,5 cm) – com 

blanket; 

− Blanket 53 x 53 e seed 15 x 15; 

− Volume combustível seed = 

8,26254689E5 cm3; 

− Volume combustível blanket = 

1,52210164E7 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,087074. 
  

Simulação 16 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 399 cm → 57 

pitchs de 7 cm) – com blanket 

− Blanket 53 x 53 Seed 15 x 15; 

− Volume combustível seed = 

8,26254689E5 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

1,52210164E7 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,087074. 
 

 

Simulação 17 

− Calandria circular de grafite 

(rcalandria = 269,5 cm) – com 

blanket; 

− Blanket 53 x 53 e seed 13 x 13; 

− Volume combustível seed = 

6,20609078E5 cm3; 

− Volume combustível blanket = 

1,55508836E7 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,064015. 
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Simulação 18 

− Calandria quadrangular de 

grafite (lcalandria = 399 cm → 57 

pitchs de 7 cm) – com blanket 

− Blanket 53 x 53 Seed 13 x 13; 

− Volume combustível seed = 

6,20609078E5 cm3; 

− Volume combustível blanket: 

1,55508836E7 cm3; e 

− Fração de volume seed/blanket: 

0,064015. 
 

 

Fonte: Autor 

 

A partir das informações expostas na Tabela 25, a Simulação 18 se mostra como 

a única em que se alcançou o fator de conversão igual à unidade, ou seja, produz a mesma 

quantidade de material físsil que é destruído, pois seu espectro é mais propício à geração de 

nêutrons na energia de absorção do 232Th, porém isso não se reflete na expansão da 

criticalidade do reator. Mesmo com um fator de conversão maior do que um, o fator de 

multiplicação efetivo de nêutrons (keff) continua a cair com o passar do tempo. Desta forma, 

mesmo havendo uma produção maior de material físsil do que aquela quantidade que é 

destruída, isso não se reflete em um período maior de queima do combustível7. 

A partir destas últimas simulações desenvolvidas (de 11 a 18), é possível 

identificar que a Simulação 14 atende aos critérios de aceitação: 1) possui tempo de 

supercriticalidade superior a 2500 dias, que equivale a 22,8 anos de operação contínua a 30% 

da potência total; 2) possui fator de conversão superior a 0,95, chegando a pouco mais de 

0,97, o que torna o sistema próximo da regeneração; e 3) possui um keff inicial menor do que 

1,06, o que não compromete demasiadamente o projeto das barras de controle de reatividade 

e de segurança do reator, como abordado preliminarmente no item 4.7. 

Ressalta-se ainda que a configuração de seed/blanket é aquela em que, com um 

mesmo combustível, incrementa a produção de material físsil (233U) a partir do material fértil 

(232Th). Portanto, apenas modificando a estrutura do núcleo, utilizando o mesmo 

combustível e na mesma potência de operação, há períodos de queima diferentes, em que é 

interessante verificar se o combustível usado (exaurido) pode ser aproveitado em outra 

configuração do núcleo, o que pode prolongar o tempo de vida de operação do combustível 

 

7 Presumivelmente, isso ocorre devido à análise em curso não considerar um sistema de processamento químico 

que retire o 233Pa (absorvedor de nêutrons) do sistema, para que decaia em 233U, a fim de ser reinserido no 

núcleo posteriormente. 
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e, consequentemente, o tempo de operação do reator. Esta possibilidade é desenvolvida no 

item 4.8 (Utilização do combustível exaurido em outra configuração do núcleo), a fim de se 

alcançar o estabelecido no Objetivo específico desta tese (item 1.4.2), que define a utilização 

do reator por um período de 30 a 40 anos, com potência média de operação de 30% da 

potência total do navio. 

 

Tabela 26 – Tabela resumo das Simulações de 11 a 18. 

Simulação 
keff 

(t = 0 dias) 

Quantidade de dias em 

estado supercrítico, 

daqueles simulados 

keff antes de se 

tornar subcrítico 

Fator de conversão antes 

de se tornar subcrítico 

11 1,08851 3000 1,01924 0,93895586 

12 1,08486 3000 1,01565 0,93826937 

13 1,06344 3000 1,00139 0,97441145 

14 1,05970 2500 1,00402 0,97293000 

15 1,04374 1750 1,00159 0,99114589 

16 1,03830 1250 1,00321 0,99497352 

17 1,03366 1000 1,00444 0,99606723 

18 1,02624 500 1,00465 1,00632241 

Fonte: Autor 

 

Vale salientar que, para que isso tenha tendência a ocorrer (a utilização de 

combustível usado em outra configuração de seed/blanket), a área do seed deve crescer, para 

que seja possível aumentar a criticalidade do sistema, com o compromisso de que o fator de 

conversão diminua, tendo em vista a diminuição da área do blanket, principal área onde é 

gerado o material físsil, a partir do material fértil. 

Cabe ainda levantar que outras configurações poderiam ser estudas também, mas 

para não se incrementar demasiadamente o estudo da presente tese, realizaram-se análises 

extras apenas para a Simulação 14, também devido ao seu espectro mais constante. 

Ainda, a respeito dos gráficos do fluxo por unidade de letargia pela energia, 

observando-se as imagens apresentadas na Figura 30, é possível perceber que as 

configurações com calandria quadrangular se mostram com maior participação da região de 

energia intermediária, em comparação com a calandria circular que possui fluxo de nêutrons 

com maiores intensidades na região térmica. Além disso, todas as simulações possuem um 

pico no espectro térmico. Destaca-se aqui que a Simulação 14 é aquela que se apresenta mais 

plana em todo o espectro de energia analisado, sendo a de melhor comprometimento entre 

fissões do 233U e absorções do 232Th.  
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Figura 30 – Fluxo por unidade de letargia (nêutrons / (cm2 · s)) pela energia (MeV) 

– Simulações de 11 a 18. 
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Simulação 17 

 

Simulação 18 

Fonte: Autor 

 

Antes de analisar a possibilidade de se utilizar o combustível usado em outra 

configuração do núcleo (item 4.8), a fim de prolongar o tempo de utilização do combustível 

líquido, são estudadas configurações de bancos de controle e de segurança para que se possa 

parar a reação nuclear autossustentável em caso de necessidade ou de controle/diminuição 

de sua potência de operação, discutido no item 4.7. 

 

4.7 Análise com bancos de controle e de segurança 

 

O Guia Regulador número 1.232 [56] da Comissão Reguladora Nuclear dos 

Estados Unidos estabelece orientações para se desenvolver os critérios gerais de projeto para 

reatores que não utilizam água leve em sua arquitetura, que é o caso do reator de sal fundido. 

Dentre estas orientações, o critério 26, que versa sobre o controle de reatividade, é transcrito 

abaixo: 

 

Sistemas de controle de reatividade. 

 

Um mínimo de dois sistemas ou meios de controle de reatividade deve fornecer: 

 

(1) Um meio de inserir reatividade negativa em uma taxa e quantidade suficientes 

para garantir, com margem apropriada para mau funcionamento, que os limites de 

projeto para as barreiras de produtos de fissão não sejam excedidos e que o 

desligamento seguro seja alcançado e mantido durante a operação normal, 

incluindo a previsão operacional de ocorrências. 

(2) Um meio independente e diverso do(s) outro(s) deve ser capaz de controlar a 

taxa de mudanças de reatividade resultantes de mudanças de potência planejadas 
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e normais para assegurar que os limites de projeto para as barreiras de produtos de 

fissão não sejam excedidos. 

(3) Um meio de inserir reatividade negativa em uma taxa e quantidade suficientes 

para assegurar, com margem apropriada para mau funcionamento, que a 

capacidade de resfriar o núcleo seja mantida e um meio de desligar o reator e 

manter, no mínimo, um ambiente seguro da condição de desligamento após um 

acidente postulado. 

 (4) Deve haver um meio para manter o desligamento do reator em condições que 

permitam intervenções como carregamento de combustível, inspeção e reparo. 

 

Desta forma, fica evidente que há necessidade de dois meios independentes 

retirem reatividade do núcleo. 

De acordo com a Figura 6, pode-se verificar que a válvula de congelamento 

(freeze valve), indicada pelo número 13, é acionada caso se deseje desligar o reator, em que 

todo o fluido combustível é bombeado/drenado para tanques de contenção, cessando a reação 

nuclear. Outra forma de interromper a reação nuclear é a inserção de barras de controle e de 

segurança no núcleo. 

O MSR tem uma significativa capacidade de seguidor de carga, em que o 

incremento da transferência de calor entre o fluido combustível do circuito primário e o sal 

refrigerante do circuito secundário, por meio do trocador de calor representado pelo número 

2 da Figura 6, leva à diminuição da temperatura do fluido combustível, aumentando a 

reatividade, devido ao seu forte coeficiente de reatividade negativo. O oposto também é 

válido, em que a diminuição da mencionada transferência de calor conduz a um aumento da 

temperatura do líquido combustível, diminuindo, portanto, a reatividade, como foi 

apresentado na Tabela 13. Assim, o controle de reatividade primária também está associado 

à bomba de circulação de sal do refrigerante secundário que altera a temperatura do sal 

combustível no circuito primário, alterando assim a reatividade. Neste contexto, destaca-se 

que o MSR possui vazão do circuito primário constante e que funciona próximo à pressão 

atmosférica, eliminando o risco de liberação explosiva de materiais radioativos voláteis. 

Outro método para se controlar a reatividade é pela inserção de barras de controle 

no sistema, em que, estando estas barras totalmente inseridas no núcleo, sua retirada 

controlada insere reatividade positiva até o sistema se tornar crítico, havendo compromisso 

entre a transferência de calor do circuito primário e do secundário e a altura das barras de 

controle. As barras de controle podem se mover para cima e para baixo no núcleo do reator 

por meio do mecanismo de acionamento de barras para introduzir ou retirar reatividade, a 

fim de ajustar a potência do núcleo. 
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Conforme apresentado, o MSR cumpre o requisito de possuir dois sistemas 

independentes para o controle da reatividade exigido pelo RG 1.232, critério 26. 

Considerando que o controle por meio da transferência de calor entre os dois circuitos termo 

hidráulicos não é estudado na presente tese, o corrente tópico abordará a utilização de barras 

de controle e de segurança feitas de carbeto de boro (B4C), pois este material suporta altas 

temperaturas, para a retirada de toda a reatividade positiva do núcleo. 

Ressalta-se que não é intenção da tese verificar uma estratégia de 

posicionamento das barras para controle do reator, sendo montado uma possibilidade para a 

distribuição das barras de controle e de segurança que permitam desligar o reator. 

Tomando como referência a estrutura da Simulação 14 apresentada na Tabela 

25, foram indicados 60 orifícios da configuração do núcleo que não serão utilizados para 

passagem do combustível nuclear líquido, mas servem de canal para a passagem das barras 

de controle de carbeto de boro. Desta forma, a quantidade de material nuclear no interior do 

núcleo é levemente reduzida, necessitando ser realizada nova simulação para comprovar a 

sua criticalidade. A Figura 31 apresenta a estrutura do núcleo da Simulação 14 com os 60 

orifícios, havendo cinco bancos de barras, sendo um banco de controle (C) e quatro bancos 

de segurança (S1, S2, S3 e S4). O primeiro possui vinte barras de B4C e cada um dos demais 

bancos possui 10 barras do mesmo material absorvedor de nêutrons. 

Neste contexto, são realizadas simulações para a temperatura de 650 ºC. 

 

Figura 31 – Configuração da localização dos canais por onde passa as barras de controle e de segurança da 

estrutura de núcleo da Simulação 14. 

 

Fonte: Autor 

S1 

S2 

S3 

S4 

Banco de 

Controle (C) 



97 

 

 

 

As simulações foram realizadas com o cartão KCODE definido para o caso de 

se obter imagens da distribuição espacial do fluxo e da taxa de fissão, conforme definido em 

A.3 (kcode 15000 1.0 100 3100), além do gráfico do fluxo por unidade de letargia. 

Esta sintaxe permite que o desvio padrão (erro) seja menor do que aquele que foi utilizado 

para se estabelecer a queima do combustível, ver item A.3. 

Primeiramente, foi realizada uma simulação com todas as 60 barras levantadas, 

tendo em vista que a quantidade de combustível é menor do que a Simulação 14 original, 

que não possui orifícios destinados à inserção de barras de carbeto de boro. Depois, foram 

inseridas todas as sessenta barras no núcleo. Em seguida, apenas as vinte barras de controle 

(C) foram inseridas. Posteriormente, somente os bancos S1 e S3 foram introduzidos no 

núcleo. Por ser simétrica, esta última configuração equivale a inserção dos bancos de 

segurança S2 e S4, que não foram simulados. Por fim, todos os bancos de segurança foram 

postos na calandria quadrangular de grafite em lide. Todas essas simulações são expostas na 

Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Simulações do fator efetivo de multiplicação de nêutrons com a utilização de barras de controle e 

de segurança a 650 ºC. 

Simulação 

 

Configuração 

 

Temperatura de 650 ºC 

keff DP 

14v1 Todas as 60 barras levantadas 1,06954 0,00011 

14v2 Todas as 60 barras inseridas 0,89535 0,00011 

14v3 
Apenas o banco de controle 

inserido (20 barras) 
0,97309 0,00011 

14v4 
Bancos de segurança S1 e S3 

inseridos (20 barras) 
0,97864 0,00011 

14v5 
Todos os bancos de segurança 

inseridos (40 barras) 
0,89806 0,00011 

Fonte: Autor 

 

Inicialmente evidencia-se que o fator efetivo de multiplicação de nêutrons da 

Simulação 14 mostrado na Tabela 26, que é de keff = 1,05970 (0 dias), difere daquele 

apresentado na Simulação 14v1 da Tabela 27, keff = 1,06954 (650 ºC). Isto se deve ao fato 

de haver maior área de moderação devido aos espaços vazios deixados para passagem das 

barras de controle e de segurança, o que é representado pelo leve aumento do pico do fluxo 

de nêutrons por unidade de letargia na região térmica, conforme pode ser comparado entre a 
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Simulação 14 da Figura 30 e a Simulação 14v1 da Figura 34. A região epitérmica 

(intermediária) permaneceu praticamente inalterada. 

A Simulação 14v2 (Tabela 27) mostra que quando todas as barras do banco de 

controle e dos bancos de segurança estão no interior no núcleo, o sistema se torna subcrítico, 

o que garante um desligamento seguro do núcleo. 

O mesmo ocorre quando apenas as vinte barras de controle (C) estão inseridas 

no núcleo, Simulação 14v3 da Tabela 27. 

O mesmo resultado das duas simulações anteriores ocorre no caso da Simulação 

14v4 da Tabela 27, em que apenas os bancos de segurança S1 e S3 são introduzidos na 

calandria de grafite. Por ser simétrica, esta situação ocorre também no caso de se introduzir 

os bancos de segurança S2 e S4. 

Por fim, para a Simulação 14v5 da Tabela 27, caso todas as quarenta barras de 

carbeto de boro dos bancos de segurança S1, S2, S3 e S4 sejam inseridas no núcleo do reator, 

o mesmo será elevado à condição de não ser possível manter a reação nuclear em cadeia 

autossustentável. 

Para todas as simulações mostradas na Tabela 27, à temperatura de 650 ºC, são 

apresentadas, nas Figuras 32, 33 e 34, a distribuição espacial do fluxo de nêutrons, a 

distribuição espacial da taxa de fissão e o fluxo por unidade de letargia. É notável perceber 

a diminuição do fluxo de nêutrons e da taxa de fissão nas áreas ao redor das barras 

absorvedoras de nêutrons. Também é importante realçar que o pico de energia térmica 

mostrado nos gráficos expostos na Figura 34 diminui à medida que o keff decresce, mostrando 

que o reator opera no espectro térmico. O fluxo de nêutrons nesta faixa de energia não é 

suficiente para fissionar o 233U a ponto de tornar a reação nuclear autossustentável, ou seja, 

o fator efetivo de multiplicação de nêutrons continua menor do que a unidade. Destaca-se 

também, que a intensidade do fluxo de nêutrons na região epitérmica mostra-se 

aproximadamente a mesma entre as simulações analisadas. 
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Figura 32 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / cm2 · s) – Casos de 14v1 a 14v5 – 650 ºC. 

  

Simulação 14v1 

  

Simulação 14v2 

  

Simulação 14v3 

  

Simulação 14v4 
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Simulação 14v5 

Fonte: Autor 

 

Figura 33 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Casos de 14v1 a 14v5 – 650 ºC. 

  

Simulação 14v1 

  

Simulação 14v2 
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Simulação 14v3 

  

Simulação 14v4 

  

Simulação 14v5 

Fonte: Autor 
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Figura 34 – Fluxo por unidade de letargia pela energia – Casos de 14v1 a 14v5 – 650 ºC. 

  

Simulação 14v1 (keff = 1,06954)  Simulação 14v2 (keff = 0,89535) 

  

Simulação 14v3 (keff = 0,97309) Simulação 14v4  (keff = 0,97864) 

 

Simulação 14v5  (keff = 0,89806) 

Fonte: Autor 
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Diante do exposto, a distribuição dos espaços para a passagem das barras de B4C 

não interfere na supercricalidade do sistema quando este está sem as barras inseridas. Desta 

maneira, é possível retirar todo o excesso de criticalidade, na condição de temperatura a 650 

ºC, com a inserção do banco de controle (C), dos bancos de segurança S1 e S3 (ou S2 e S4), 

de todos os bancos de segurança ou de todas as sessenta barras de carbeto de boro inseridas. 

Isso faz com que o MSR em análise atenda ao preconizado no RG 1.232 no que tange ao 

controle da reatividade. 

 

4.8 Utilização do combustível exaurido em outra configuração do núcleo 

 

É evidente a capacidade de regeneração ocorrida nos núcleos do MSR analisados 

nesta tese quando há a configuração de seed/blanket, onde as fissões são mais intensas no 

centro do reator (região de seed), gerando nêutrons que fertilizam o tório que se encontra na 

região de blanket. Essa configuração permite o incremento do fator de conversão. Neste 

contexto, percebeu-se a possibilidade de se utilizar o combustível exaurido ao final de 2500 

dias da estrutura indicada na Simulação 14v1 em uma outra estrutura com uma área de seed 

maior, em que possa alcançar o fator efetivo de multiplicação de nêutrons acima da unidade. 

Assim, com mudança do núcleo, o tempo de vida do combustível pode ser expandido, 

permitindo cumprir o preconizado no objetivo específico do presente trabalho (item 1.4.2). 

Inicialmente a simulação de queima do combustível para a estrutura da 

Simulação 14v1 foi feita para uma quantidade maior de partículas e de ciclos no cartão 

KCODE, conforme apresentado no item A.3, o que permite que o desvio-padrão (erro) esteja 

na quinta casa decimal (10-5). Isso possibilita uma melhor análise da fração de nêutrons 

atrasados (β), pois esta grandeza está na ordem de 10-3. Para se chegar a esse nível de 

precisão, foi necessário utilizar o cluster do IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares), computador que possui centenas de núcleos que realizam processamento em 

paralelo, tendo em vista o custo computacional envolvido. Cada simulação apresentada a 

seguir demorou em torno de 8 dias para ser concluída. 

Desta forma, a Tabela 28 expõe as informações da queima do combustível para 

os períodos de 1250 e 2500 dias para a estrutura da Simulação 14v1. É possível notar que o 

fator de conversão diminuiu de 0,97293000 (Tabela 26) para 0,94813665 (Tabela 28) no 

período de 2500 dias, o que se deve aos canais vazios destinados às barras de controle e de 
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segurança e à maior precisão computacional pela mudança dos parâmetros do cartão 

KCODE. 

 

Tabela 28 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 14v1. 

Tempo 

(dias) 
keff DP U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,06959 0,00005 - - - - - 

1250 1,03226 0,00005 2,89161E+17 2,06049E+18 5,942E+07 2,19854E+18 0,93568790 

2500 1,01223 0,00005 2,88938E+17 2,05796E+18 6,014E+07 2,22518E+18 0,94813665 

Fonte: Autor 

 

Nesta simulação, também foi calculada a fração de nêutrons efetivamente 

atrasados (βeff) que é a fração de nêutrons atrasados que efetivamente termalizam e induzem 

a fissão. O βeff reflete a capacidade do reator em termalizar e utilizar cada nêutron produzido. 

Por outro lado, a fração de nêutrons atrasados, β, é a fração dos nêutrons atrasados dentro do 

núcleo a altas energias. Assim, a fração de nêutrons efetivamente atrasados é a mesma fração 

só que em energias térmicas. O β não é o mesmo que o βeff devido ao fato de os nêutrons 

atrasados não terem as mesmas propriedades dos nêutrons imediatamente liberados após a 

fissão. Os nêutrons atrasados têm energias mais baixas do que os nêutrons prontos. Estes 

tipos de nêutrons têm energia inicial entre 1 MeV e 10 MeV, com energia média de 2 MeV. 

Os nêutrons atrasados têm energia inicial entre 0,3 e 0,9 MeV com uma energia média de 

0,4 MeV. O βeff muda à medida que o combustível é queimado no reator. 

Outra grandeza também simulada é o tempo médio de geração, simbolizado pela 

letra lambda maiúscula, Λ, que é definido como o tempo médio a partir da emissão de um 

nêutron pronto até uma captura que resulta apenas em fissão. Tal como o βeff, o Λ muda com 

a queima do combustível. 

A Tabela 29 apresenta estes dois parâmetros para os períodos de 0, 1250 e 2500 

dias de operação do reator sob a configuração 14v1. 

 

Tabela 29 – Fração efetiva de nêutrons atrasados (βeff) e tempo médio de geração (Λ) para a Simulação 14v1. 

Tempo (dias) βeff DP Λ (μ segundos) DP 

0 0,00314 0,00005 132,96286 0,17995 

1250 0,00304 0,00005 135,52598 0,18327 

2500 0,00308 0,00005 138,80326 0,18921 

Fonte: Autor 
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Faz-se mister expor que a quantidade de reatividade necessária para levar o 

reator para a condição de pronto crítico é igual ao βeff (reatividade relativa à fissão 

proveniente de nêutrons térmicos), que é utilizado para a unidade de reatividade conhecida 

como dollar. Diversas referências bibliográficas estabelecem que o βeff para o 235U é 

aproximadamente 0,0065, que é maior do que o obtido na Tabela 29 para o 233U na estrutura 

da Simulação 14v1, de 0,00314 para 0 dias. Isso mostra que o controle deste tipo de reator 

precisa estabelecer variações de reatividade menores do que o βeff (frações do dollar), por 

isso a retirada da barra de controle em um reator que utiliza o 233U como combustível deve 

ter um deslocamento menor do que o deslocamento da barra de controle de um reator que 

utiliza 235U como combustível. Caso o deslocamento de retirada da barra de controle em um 

reator insira maior reatividade do que o dollar o reator ficará instável, condição de estado 

pronto crítico. Também foi visto que o MSRE, item 2.2, utilizou o 233U como combustível, 

e que, apesar da menor fração de nêutrons atrasados, o reator se mostrou estável e operou 

dentro do previsto. 

Para todas as simulações realizadas até o presente momento, o combustível 

utilizado no início de vida, na sintaxe do MCNP6, é mostrado abaixo, conforme indicado 

nas Tabelas 1 e 2: 

 

c molten salt (73% 7LiF; 16% BeF2; 10.7% ThF4; 0.3% 233UF4)     

m1        3007.82c  -.08479826 $ 900 K = 626.85 oC             

          4009.82c  -.02387394 $ 900 K = 626.85 oC             

          9019.82c  -.46868129 $ 900 K = 626.85 oC             

         90232.98c  -.41107139 $ 923.15 K = 650 oC (broadened) 

         92233.98c  -.01157512 $ 923.15 K = 650 oC (broadened) 

 

Nota-se que as bibliotecas de seção de choque dos isótopos do urânio e do tório 

foram interpoladas para fornecerem resultados à temperatura de 650 ºC, conforme operação 

do reator, já que esta temperatura não é padrão no MCNP6. Não houve necessidade de se 

realizar o mesmo procedimento para os demais elementos, pois eles não 

fissionam/absorvem, não tendo tanta influência no efeito Doppler. 

Os isótopos do combustível exaurido, utilizado na estrutura da Simulação 14v1 

após 2500 dias de operação, são mostrados no ANEXO D juntamente com as suas 

respectivas densidades atômicas. Este combustível é movimentado para outra estrutura de 

calandria quadrangular de grafite com uma matriz de seed maior, a fim de ainda poder 

criticalizar e operar o navio mercante sem necessitar de troca de combustível. 
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Desta forma, foram simuladas duas outras estruturas com este combustível 

exaurido, uma com matriz de seed de 41 x 41 e outra com 35 x 35, mantendo a matriz de 

blanket em 53 x 53 e considerando as mesmas localizações dos bancos de controle e de 

segurança, em que estes se encontram levantados. A primeira das estruturas foi nomeada 

como Simulação 14v1_41 e a outra como Simulação 14v1_35. 

As Tabelas 30, 31, 32 e 33 expõem os resultados da queima do combustível 

exaurido para cada uma das situações estabelecidas no parágrafo anterior, sendo possível 

notar que o combustível se tornou supercrítico em outra estrutura, podendo operar por, pelo 

menos, mais 3000 dias. No entanto, o fator efetivo de multiplicação de nêutrons inicial da 

Simulação 14v1_35 (keff = 1,06629) é menor do que o da Simulação 14v1_41 (keff = 1,07587), 

sendo mais fácil de controlar. Além disso, o fator de conversão é maior da simulação cuja 

matriz de seed é de 35 x 35 do que na outra. Já relativo à fração efetiva de nêutrons e ao 

tempo médio de geração, os valores são similares.  

 

Tabela 30 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a simulação 14v1_41. 

Tempo 

(dias) 
keff DP U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,07587 0,00005 - - - - - 

1250 1,04411 0,00005 2,75103E+17 2,05539E+18 5,304E+07 1,96248E+18 0,84208792 

2500 1,01660 0,00004 2,73759E+17 2,04840E+18 5,449E+07 2,01613E+18 0,86821359 

3000 1,00652 0,00005 2,72719E+17 2,04237E+18 5,554E+07 2,05498E+18 0,88764622 

3500 0,99759 0,00004 2,72174E+17 2,03861E+18 5,594E+07 2,06978E+18 0,89570466 

Fonte: Autor 

 

Tabela 31 – Fração efetiva de nêutrons atrasados (βeff) e tempo médio de geração (Λ) para a Simulação 

14v1_41. 

Tempo (dias) βeff DP Λ (μ segundos) DP 

0 0,00305 0,00005 156,32267 0,18626 

1250 0,00313 0,00005 163,82683 0,19328 

2500 0,00311 0,00005 170,15484 0,20107 

3000 0,00312 0,00005 172,36558 0,20514 

3500 0,00316 0,00005 174,43524 0,20666 

Fonte: Autor 
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Tabela 32 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a simulação 14v1_35. 

Tempo 

(dias) 
keff DP U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,06629 0,00005 - - - - - 

1250 1,03868 0,00005 2,77632E+17 2,05513E+18 5,447E+07 2,01539E+18 0,86395012 

2500 1,01451 0,00004 2,76473E+17 2,04888E+18 5,569E+07 2,06053E+18 0,88611493 

3000 1,00540 0,00004 2,75573E+17 2,04352E+18 5,659E+07 2,09383E+18 0,90286590 

3500 0,99760 0,00005 2,75114E+17 2,04001E+18 5,693E+07 2,10641E+18 0,90984759 

Fonte: Autor 

 

Tabela 33 – Fração efetiva de nêutrons atrasados (βeff) e tempo médio de geração (Λ) para a Simulação 

14v1_35. 

Tempo (dias) βeff DP Λ (μ segundos) DP 

0 0,00313 0,00005 155,05798 0,18827 

1250 0,00309 0,00005 161,64414 0,19524 

2500 0,00312 0,00005 166,94261 0,20268 

3000 0,00309 0,00005 168,33353 0,20424 

3500 0,00316 0,00005 169,64209 0,20557 

Fonte: Autor 

 

Pelo apresentado nas Tabelas 30, 31, 32 e 33, a estrutura da Simulação 14v1_35 

se mostra mais apropriada para ser utilizada como a configuração que receberá o combustível 

exaurido após os primeiros 2500 dias de operação da estrutura da Simulação 14v1, pois 

possui um keff inicial menor e sua queima se prolonga por mais de 2500 dias, pelo menos. 

Resta saber se a configuração de bancos de controle e de segurança são suficientes para 

controlar e desligar o reator em caso de necessidade. Desta forma, a Tabela 34 apresenta os 

valores de keff para as mesmas condições expostas na Tabela 27. Pode-se considerar que a 

configuração da Simulação 14v1_35 se mostra apropriada para ser utilizada com o 

combustível exaurido. 

 
Tabela 34 – Simulações do fator efetivo de multiplicação de nêutrons com a utilização de barras de controle e 

de segurança a 650 ºC – Simulação 14v1_35. 

Simulação 

 

Configuração 

 

Temperatura de 650 ºC 

keff DP 

14v1 Todas as 60 barras retiradas 1,06638 0,00011 

14v2 Todas as 60 barras inseridas 0,89168 0,00011 

14v3 
Apenas o banco de controle 

inserido (20 barras) 
0,99422 0,00011 

14v4 
Bancos de segurança S1 e S3 

inseridos (20 barras) 
0,98532 0,00011 

14v5 
Todos os bancos de segurança 

inseridos (40 barras) 
0,89520 0,00011 

Fonte: Autor 
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Assim, a Figura 35 mostra a montagem a ser realizada no circuito primário do 

reator de sal fundido em análise para se passar o combustível exaurido da primeira 

configuração para a segunda estrutura. Inicialmente, o circuito primário se estabelece com a 

válvula 1 aberta (símbolo de válvula vazado) e a válvula 2 fechada (símbolo de válvula 

preenchido). Após os 2500 dias de operação em potência total, a válvula 1 será fechada e 

automaticamente a válvula 2 ficará aberta, podendo haver um sistema de intertravamento 

para que isso seja implantado no sistema de controle do reator. Com isso, o combustível 

poderá ser utilizado por mais 2500 dias. 

 

Figura 35 – Montagem de linhas e válvulas no circuito primário do MSR em análise. 

 

Fonte: Autor 

 

Conforme apresentado neste trabalho, foi alcançada uma configuração de duas 

estruturas de núcleos de reator de sal fundido que alcançam um período de operação de 5000 

dias a plena potência. No entanto, o reator não ficará operando a plena carga em toda a sua 

vida de operação, em que se considera que haja uma utilização de aproximadamente 30% da 

potência total durante a vida de operação do navio mercante. Deste modo, a quantidade de 

dias de operação será de 5000 ÷ 0,3 = 166667 dias de operação, o que é de aproximadamente 

45 anos. Tendo em consideração que um navio mercante opera por 30 anos, podendo chegar 

a 40 anos com manutenções e modernizações durante a sua vida de operação, o reator 

proposto pode ser utilizado sem haver troca do combustível, o que cumpre o definido nos 
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objetivos geral e específico da tese, utilizar uma configuração de seed/blanket no núcleo do 

reator e fazer com que o período de operação seja de 30 a 40 anos sem troca de combustível. 

Sob a ótica comercial, as vantagens desta configuração são: o negócio de 

transporte marítimo não é afetado pela variação do preço do combustível fóssil, não há 

emissão de gases poluentes derivados do diesel na atmosfera e indiferença a respeito da 

possível introdução de impostos de carbono. Também, o combustível final possui várias 

restrições para a proliferação de armas nucleares, como visto nos itens 1.1.1 e 1.1.2. 

Sobre a originalidade do trabalho, expõe-se a análise do escoamento do fluido 

apresentado no item 4.5, em que a potência a ser utilizada nas simulações é fração da razão 

entre o volume do núcleo do reator e o volume de todo o circuito primário; a utilização do 

conceito do RTR para montar núcleo de grafite em formato de calandria com orifícios de 

seed/blanket em um TMSR, por onde o líquido combustível possa fluir; e a utilização de 

combustível exaurido em outra configuração na matriz de seed/blanket, aumentando a vida 

de utilização do combustível. 

Ressalta-se que outras configurações podem ser testadas, como configuração de 

pitch maior do que os 7 cm analisado, outros combustíveis podem ser simulados, pitchs com 

estrutura hexagonal e formação de matriz de pitchs hexagonal podem ser analisados como 

proposta de trabalhos futuros. 

Por fim, realça-se que o reator proposto não atinge um fator de conversão acima 

da unidade provavelmente porque não há a utilização de um processamento químico que 

retire o 233Pa (que possui alta seção de choque de absorção de nêutrons) do sistema para que 

ele decaia em 233U em tanque de armazenamento fora do circuito primário, para depois ser 

reinserido no mencionado circuito termo hidráulico. Este estudo não faz parte do escopo do 

presente trabalho, conforme estabelecido no item 4.1. Mesmo assim, sem um tratamento 

químico, a configuração proposta teoricamente opera por 5000 dias, mais do que a vida útil 

do navio mercante, o que torna desnecessária a utilização desse tipo de separação, evitando 

assim a necessidade de se inserir mais equipamentos, tubulações e sistemas de controle 

extras ao reator, diminuindo o espaço necessário para a instalação de todo o MSR proposto 

na praça de máquinas do navio mercante, além de diminuir o seu custo de projeto/construção. 
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5. CONCLUSÃO  

 

O reator de sal fundido construído na década de 60 nos Estados Unidos, 

denominado de MSRE (Molten Salt Reactor Experiment), constatou a viabilidade de sua 

concepção, mostrando-se um reator seguro e que pode operar para a produção de eletricidade 

ou, até mesmo, para a propulsão naval, devido a sua reduzida dimensão e sua possibilidade 

de regeneração. Esta última característica gera inicialmente um período de recarga do 

combustível nuclear maior, devido à produção de material físsil durante a sua operação. Por 

ser um reator de Geração IV, sua segurança intrínseca é muito importante em qualquer 

situação, sendo mais ainda em situações em que o reator é móvel e pode operar em locais 

ermos, como em operações navais próximas dos polos. 

A tese em questão demonstrou, por meio de simulações, que o combustível 

analisado se mostra supercrítico apenas no núcleo do reator, onde há moderação. Desta 

forma, na tubulação do circuito primário e em tanques de armazenamento, o combustível 

não alcança criticalidade. 

A estrutura criada e analisada no presente trabalho estabelece uma metodologia 

inovadora para o desenvolvimento de um núcleo de reator de sal fundido que tende a alcançar 

um sistema regenerativo e que tenha as menores dimensões possíveis, com a finalidade de 

ser aplicado na propulsão de navios mercantes.  

Foram realizadas simulações para se definir o coeficiente de temperatura do 

sistema, em que foi constatado que, em diversas configurações, todas estas possuem 

coeficiente de temperatura negativo, mostrando que esse tipo de reator é seguro em caso de 

incremento de temperatura no sistema, pois o fator de multiplicação de nêutrons diminui. 

Com o intuito de se estabelecer análises neutrônicas do reator, foi desenvolvida 

uma solução inovadora para se superar o fato de o sal combustível escoar dentro do núcleo. 

Assim, é possível analisar o reator de sal fundido fracionando a sua potência pela razão do 

volume do núcleo pelo volume total do circuito primário, por onde passa o líquido 

combustível. Desta forma, a análise se torna menos custosa computacionalmente. No caso 

deste trabalho, a potência foi reduzida a um terço da potência de operação, ficando em 66,67 

MWt, o que supera a situação de movimentação do fluido combustível. 

Após diversas configurações, não foi possível alcançar o fator de regeneração 

maior do que a unidade, no entanto chegou-se a fatores acima de 0,9. Sendo que para 
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conseguir alcançar este valor, foi necessário se estabelecer regiões de blanket e seed com 

certa semelhança ao disposto no conceito Radkowsky Thorium Reactor. 

Chegou-se então a uma configuração de calandria quadrada com 57 por 57 pitchs 

de largura de 7 cm, cada um, em que foi divido em uma área central de seed de 19 x 19 pitchs 

e uma região periférica de blanket que, a partir da área do seed, vai até a matriz de pitch de 

53 por 53. Esta configuração permite, teoricamente, a utilização do combustível por até 2500 

dias a potência total sem interrupções. 

Tendo em vista que a configuração de blanket e seed traz a ideia de atingir a 

fertilidade do tório, para que este se torne 233U e continue com o sistema crítico, a pesquisa, 

inovadoramente, analisou a utilização do combustível usado ao final dos 2500 dias do núcleo 

descrito no parágrafo anterior, em outra configuração de blanket e seed, e foi posto a alcançar 

a criticalidade e operação de mais 2500 dias neste outro núcleo, com área de seed maior do 

que o anterior, cuja matriz é de 35 por 35 pitchs. Assim, o circuito primário teria dois 

núcleos, para que, com acionamentos de válvulas, possa se utilizar um ou outro. Desta forma, 

o navio mercante pode ser utilizado por 5000 dias sem parar com potência total. Como isto 

não reflete a realidade, um fator de utilização de 30% do navio foi aplicado, que gerou um 

período de utilização do combustível de 16667 dias ou 45,63 anos, o que é maior do que o 

tempo de vida útil estendido de um cargueiro, que gira em torno de 40 anos. 

Ademais, as duas configurações de núcleo escolhidas, uma para os primeiros 

2500 dias e a outra para o restante do período de 5000 dias, foram analisadas no que tange 

às barras de controle e de segurança, a fim de verificar se é possível controlar a reatividade 

do núcleo. Para isso, foram dispostas barras de carbeto de boro, devido à resistência a altas 

temperaturas de operação, ao redor da região central do núcleo. Tanto para a configuração 

do primeiro período de tempo, quando para a segunda, as barras de controle conseguem 

diminuir a reação nuclear em cadeia a um nível que não seja mais autossustentável. Além 

desse conjunto de barras de controle, há outros quatro conjuntos de barras de segurança, que 

também podem ser utilizadas para desligar o reator. A partir das simulações realizadas, todas 

se mostraram eficientes para o desligamento seguro do reator. 

Não foi possível chegar a uma estrutura do núcleo em que o fator de conversão 

fosse maior do que a unidade, promovendo assim regeneração efetiva ao sistema, ou seja, 

produzindo mais material físsil do que consumindo. Este caso provavelmente se deve ao fato 

de a configuração analisada não possuir processamento químico para recolher o 233Pa, que é 

absorvedor de nêutrons, para que este decaia, por beta menos, em 233U (tempo de meia-vida 
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de aproximadamente 27 dias) e depois seja reinserido no sistema. Entretanto, a configuração 

alcançada na pesquisa já cumpre os objetivos do presente trabalho sem a necessidade de 

mais espaço para acomodar as estruturas, equipamentos e controle que esse tratamento 

químico exigiria. Isso fornece economia de espaço, de recurso e de tempo de projeto e de 

construção para desenvolver esse tipo de reator. 

Como proposta para atividades futuras, há o desenvolvimento de novas 

simulações com outras estruturas do núcleo e aumento da dimensão do pitch, que a presente 

tese utilizou 7 cm. Também, sugere-se mudar o sal combustível, a fim de se verificar a 

eficiência de cada um.  
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ANEXO A – Fonte, tally e cartões BURN e KCODE 

 

A.1  Fonte e tally 

 

No presente trabalho, o cartão KCODE (problema de criticalidade) é utilizado 

para especificar a fonte implícita utilizada para determinar o fator de multiplicação efetivo 

de nêutrons (keff) ou o fator de multiplicação infinito de nêutrons (k∞), dependendo da 

condição de contorno adotada na modelagem da geometria. O cartão FMESH é aplicado para 

as simulações da distribuição espacial do fluxo de nêutrons em uma malha retangular 

sobreposta na geometria (modelagem) do reator, bem como a distribuição da taxa de reação 

de fissão nuclear.  A forma de utilização do cartão BURN nas simulações é apresentada no 

item A.2. 

Os resultados da distribuição espacial do fluxo de nêutrons são dados em 

nêutrons / (cm2 · s), já aqueles relativos à distribuição espacial da taxa de fissão, em nêutrons 

/ (cm3 · s). Em relação ao primeiro caso (distribuição especial do fluxo de nêutrons), é 

mostrado o fluxo em toda a região do núcleo, ou seja, a área do combustível e a do 

moderador. Já no segundo caso (distribuição espacial da taxa de fissão), é apresentada a taxa 

de fissão apenas na área do combustível, tendo em vista que não há fissão no moderador. 

O tally F4 do MCNP fornece a estimativa do fluxo médio na célula de interesse 

na unidade de nêutron/cm2/partícula da fonte. Quando se quer calcular o fluxo normalizado 

para uma determinada potência, a partir do tally F4, ΦF4, deve-se utilizar a Equação (8). 

 

Φ [
𝑛ê𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠

𝑐𝑚2 ∙ 𝑠
] =

𝑃[𝑊] ∙ �̅� [
𝑛ê𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛
𝑓𝑖𝑠𝑠ã𝑜

]

(1,6022 ∙ 10−13 𝐽
𝑀𝑒𝑉

) ∙ 𝑤𝑓 [
𝑀𝑒𝑉

𝑓𝑖𝑠𝑠ã𝑜
]

∙
1

𝑘𝑒𝑓𝑓

∙ Φ𝐹4 [
1

𝑐𝑚2
] (8) 

onde: 

Φ representa o fluxo de nêutrons em nêutrons por (cm2 ∙ s), 

P [W] representa a potência em Watt, 

�̅� representa média do número de nêutrons, prontos e atrasados, liberados por 

fissão, 

ΦF4 representa o tally F4, dado em 1/cm2, 

J representa o Joule, 
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wf representa a energia liberada na fissão em MeV, 

MeV representa Mega Elétron-volt e 

keff representa o fator de multiplicação efetivo de nêutrons. 

 

 Assim, será utilizado o fator de escala (FE) definido na Equação (9) para 

conversão do fluxo de nêutrons pelo cartão FM. 

 

𝐹𝐸 = (
1

𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑠

𝑊
) (

1 𝑀𝑒𝑉

1,6022 ∙  10−13 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒
) (

1 𝑓𝑖𝑠𝑠ã𝑜

𝑤𝑓  𝑀𝑒𝑉
) =

6,24142 ∙ 1012

𝑤𝑓

𝑓𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠

𝑊
∙ 𝑠 (9) 

 

s representa o tempo em segundo 

W representa a potência em Watt 

MeV representa a energia em Mega Elétron-volt 

wf representa a energia liberada na fissão em MeV 

 

A energia efetiva total liberada na fissão é dada por wf. Este valor é obtido em 

cada simulação pelo MCNP6, o que representa uma informação mais apropriada para cada 

caso. 

A fim de se refinar o fator de escala apresentado na Equação (9) para o reator 

proposto nesta tese, deve-se considerar a potência térmica de operação, a qual, de acordo 

com o item 4.2, é de 200 MWt, com isso o fator de escala do reator (FEreator) é apresentado 

na Equação (10). 

 

𝐹𝐸𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 =  (200 𝑀𝑊) (
1

𝑛ê𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛
𝑐𝑚2

𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒
) (

𝑚é𝑑𝑖𝑜

𝑓𝑖𝑠𝑠ã𝑜
) (

106 𝑊

1 𝑀𝑊
) (

6,24142 ∙  1012 𝑓𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠

𝑤𝑓  𝑊 ∙ 𝑠
) 

 

𝐹𝐸𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 = 1,24828 ∙  1015  ∙
𝜈𝑚é𝑑𝑖𝑜

𝑤𝑓

𝑛ê𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠

𝑐𝑚2
∙ 𝑠 (10) 

 

W representa a potência em Watt 

wf representa a energia liberada na fissão em MeV 

νmédio representa a média do número de nêutrons, prontos e atrasados, liberados 

por fissão 
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Isso significa que o valor do fluxo de nêutrons (1 nêutron/cm2) da saída do tally 

F4 (output) do MCNP6 tem que ser multiplicado, por meio do uso do cartão FM, pelo fator 

de escala exposto na Equação (10), para o reator proposto a 200 MWt em operação. 

Faz-se necessário destacar ainda dois importantes fatores: 

 

1) O fator de escala exposto acima é apropriado para um sistema crítico, ou seja, 

somente para sistemas de nível de potência em estado estacionário (k = 1). O 

cartão KCODE para sistemas supercríticos e subcríticos não inclui qualquer 

efeito de multiplicação porque a fissão é tratada como absorção [57]. Portanto, 

deve-se multiplicar o fator acima por 
1

𝑘eff
 para sistemas subcríticos e 

supercríticos. 

De forma resumida, a metodologia consiste em executar a simulação uma vez 

para se obter os valores de keff, médio e wf, para em seguida calcular o fator de 

escala e posteriormente utilizá-lo no cartão FM (tally multiplier). Depois, 

executa-se o MCNP6 novamente para se obter as imagens da distribuição do 

fluxo de nêutrons e da taxa de fissão e o gráfico do fluxo por unidade de letargia. 

Também, o código é executado mais uma vez, com o objetivo de se analisar a 

queima do combustível, a fim de verificar até quando o reator permanece na 

condição de sistema supercrítico e poder calcular o fator de conversão. A Figura 

A.1 mostra um diagrama em blocos que representa os passos apresentados 

acima; e 

 

2) O volume do combustível é levado em conta na definição da arquitetura do reator 

finito, a partir do cartão VOL, a fim de se utilizar o cartão BURN, o que não é 

necessário quando se utiliza o cartão FMESH, pois o código calcula o volume 

da célula a partir da definição da malha da configuração do núcleo. 
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Figura A.1 – Diagrama em bloco das simulações. 

 

Fonte: Autor 

 

A.2  Cartão BURN 

 

De acordo com o objetivo específico da tese (item 1.4.2), o reator deve operar 

durante um período aproximado de 30 a 40 anos, e assim é necessário acompanhar a depleção 

do combustível quando este escoa pelo núcleo do reator, local onde o material físsil é 

moderado, a fim de aumentar a probabilidade de ocorrer em reações de fissão. Neste 

contexto, emprega-se o cartão BURN para simular o inventário de radionuclídeos no 

combustível em função do tempo com o reator operando, dessa forma é possível acompanhar 

a mudança no keff e verificar a viabilidade de o núcleo manter uma reação em cadeia 

autossustentada. 

A sintaxe genérica do cartão BURN, como empregada nas simulações, é 

apresentada abaixo: 

 

burn time=2 48 50 100 300 500 250 250 250 250 250 250 250 250 

mat=1 power=66.67 bopt=1.0 24 1 

omit=1 6 7016 8018 8019 9018 10021 10022 

 

A informação do time é a duração de tempo incremental para cada etapa de 

queima sucessiva, cuja unidade de tempo está em dias. O material a ser queimado é o de 

Simulação inicial da estrutura, a fim de 

se obter os valores do keff, νmédio e wf 

Cálculo do FEreator para ser 

utilizado no cartão FM 

Simulação para se obter as distribuições espaciais do fluxo e da 

taxa de fissão e do gráfico do fluxo por unidade de letargia 

Simulação para analisar a queima do combustível 
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número um, conforme expõe o mat=1. A potência é dividida por três (200 / 3 = 66,67 MWt), 

tendo vista que o volume por onde passa o combustível no núcleo do reator é um terço do 

volume total do combustível em todo o circuito primário do TMSR em estudo. Isso é 

implantado para superar a fluidez do combustível por todo o circuito primário, ou seja, a 

potência é reduzida a um terço, como abordado no item 4.5. 

O significado da referência bopt=1.0 24 1 segue abaixo: 

 

• O multiplicador do valor-Q é igual a 1.0; 

• O nível 3 dos produtos de fissão é utilizado, que é a tabela com maior quantidade 

desses nuclídeos no MCNP6, em que a ordem do inventário de radionuclídeos é listada na 

ordem crescente de seus isótopos; e 

• Utilização de modelos de seção de choque para nuclídeos que não contenham 

dados tabulares e, em seguida, permite que o CINDER908 calcule a seção de choque de um 

grupo para esses nuclídeos importando um fluxo de 63 grupos e combinando com um 

conjunto de seção de choque de 63 grupos. 

 

O comando omit suprime seis radionuclídos do cálculo de transporte, pois não 

fazem parte da biblioteca de decaimento e queima do CINDER90. 

 

A.3  Cartão KCODE 

 

O cartão KCODE especifica a fonte implícita do MCNP6 que é usada para 

determinar o keff. Abaixo seguem as três sintaxes utilizadas nas simulações com a explicação 

de cada um dos casos: 

 

 

 

8 O CINDE90 é usado para calcular o inventário de nuclídeos em um material irradiado. Em aplicações de 

reatores nucleares, esse código é comumente chamado de código de queima, uma vez que segue a queima 

temporal de material físsil e a produção associada de produtos de fissão. Ele calcula a densidade do atômica e 

a atividade de cada nuclídeo presente em um determinado momento. 

O CINDER90 é um código de transmutação exclusivo que possui uma biblioteca de seções de choque de 63 

grupos e não requer preparação de biblioteca antes da execução. A biblioteca de dados nucleares, em constante 

crescimento em amplitude e qualidade com cooperação internacional, descreve 3.400 nuclídeos, 1.325 

produtos de fissão e mais de 30 actinídeos na faixa de 1≤Z≤103. [59] 
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kcode 15000 1.0 100 3100 → 

Para os casos de distribuição espacial do 

fluxo e da taxa de reação (fissão), bem como 

para se traçar o gráfico do fluxo por unidade 

de letargia pela energia. 

  

kcode 2000 1.0 100 2100 → 

Para os casos de simulações exploratórias do 

tempo de queima do combustível em 

diferentes configurações do núcleo do reator.  

  

kcode 80000 1.0 100 3100 → 

Para refinamento dos resultados dos casos 

escolhidos como aqueles que atendem aos 

objetivos da tese. 

 

O primeiro número após o comando KCODE representa o número de histórias 

por ciclo, ou seja, o número de partículas utilizadas para o cálculo de transporte. O segundo 

número é a estimativa inicial para o keff. O terceiro, o número de ciclos desconsiderados antes 

de se iniciar o acúmulo do cálculo para se obter o keff. E, finalmente, o quarto número é a 

quantidade total de ciclos a serem realizados. 

A última sintaxe do cartão KCODE apresentada acima oferece o erro na quinta 

casa decimal, o que permite uma melhor análise da fração efetiva de nêutrons atrasados a ser 

abordada no item 4.8. No entanto, como o recurso computacional exigido neste 

processamento é elevado, foi utilizado o cluster da SGI (Silicon Graphics Incorporated) 

disponível no IPEN para essas simulações, pois este computador possui centenas de núcleos 

que operam em processamento paralelo e, mesmo assim, cada uma dessas simulações 

demorou cerca de 8 dias para serem concluídas. A biblioteca utilizada para se obter 

informações de seções de choque e outros parâmetros é a ENDF/B-VII.0 (Evaluated Nuclear 

Data File B-VII.0). 
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ANEXO B – Distribuição espacial do fluxo e taxa de fissão 

 

As figuras abaixo mostram a distribuição espacial do erro relativo para o fluxo e 

a taxa de fissão de todas as simulações apresentadas na tese que atingem supercriticalidade 

no início da operação do reator, além das distribuições do fluxo e da taxa de fissão a partir 

da Simulação 5. A fonte de todas essas figuras é o Autor da dissertação. 

Destaca-se que as Simulações 2, 3, 4 e 10 não foram apresentadas, pois não 

alcançaram a criticalidade no início da operação do reator. 

 

Simulação 1 

 
 Figura B.1 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 1. 

  

  

Figura B.2 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 1. 
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Simulação 5 

 
Figura B.3 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 5. 

 

 

 

Figura B.4 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 5. 

 
 

  

Figura B.5 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / (cm3 · s)) – Simulação 5. 
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Figura B.6 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 5. 

 
 

 

 

Simulação 6 

 
Figura B.7 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 6. 

 

 

 

Figura B.8 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 6. 
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Figura B.9 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / (cm3 · s)) – Simulação 6. 

 

 

  

Figura B.10 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 6. 

 
 

 

 

Simulação 7 

 
Figura B.11 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 7. 

 

 

 

  



128 

 

 

 

Figura B.12 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 7. 

 
 

  

Figura B.13 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / (cm3 · s)) – Simulação 7. 

 

 

  

Figura B.14 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 7. 
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Simulação 8 

 
Figura B.15 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 8. 

  

 

Figura B.16 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 8. 

  

  

Figura B.17 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / (cm3 · s)) – Simulação 8. 
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Figura B.18 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 8. 

  

 

 

Simulação 9 

 
Figura B.19 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 9. 

  

 

Figura B.20 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 9. 
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Figura B.21 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / (cm3 · s)) – Simulação 9. 

  

 

Figura B.22 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 9. 
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Simulação 11 

 
Figura B.23 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 11. 

 

 

 

Figura B.24 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 11. 

 
 

  

Figura B.25 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Simulação 11. 
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Figura B.26 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 11. 

 
 

 

 

Simulação 12 

 
Figura B.27 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 12. 

  

 

Figura B.28 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 12. 
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Figura B.29 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Simulação 12. 

  

 

Figura B.30 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 12. 

  

 

 

Simulação 13 

 
Figura B.31 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 13. 
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Figura B.32 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 13. 

 
 

  

Figura B.33 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Simulação 13. 

 

 

 

Figura B.34 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 13. 
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Simulação 14 

 
Figura B.35 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 14. 

  

 

Figura B.36 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 14. 

  

  

Figura B.37 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Simulação 14. 
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Figura B.38 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 14. 

  

 

 

Simulação 15 

 
Figura B.39 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 15. 

 

 

 

Figura B.40 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 15. 
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Figura B.41 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Simulação 15. 

 

 

 

Figura B.42 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 15. 

 
 

 

 

Simulação 16 

 
Figura B.43 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 16. 
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Figura B.44 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 16. 

  

  

Figura B.45 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Simulação 16. 

  

  

Figura B.46 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 16. 
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Simulação 17 

 
Figura B.47 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 17. 

 

 

 

Figura B.48 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 17. 

 
 

  

Figura B.49 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Simulação 17. 
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Figura B.50 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 17. 

 
 

 

 

Simulação 18 

 
Figura B.51 – Distribuição espacial do fluxo (nêutrons / (cm2 · s)) – Simulação 18. 

  

 

Figura B.52 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 18. 
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Figura B.53 – Distribuição espacial da taxa de fissão (nêutrons / cm3 · s) – Simulação 18. 

  

 

Figura B.54 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 18. 

  

 

 

Simulação 14v1 

 
Figura B.55 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 14v1. 
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Figura B.56 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 14v1. 

  

 

 

Simulação 14v2 

 
Figura B.57 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 14v2. 

  

  

Figura B.58 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 14v2. 
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Figura B.59 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 14v3. 

  

  

Figura B.60 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 14v3. 

  

 

Simulação 14v4 

 
Figura B.61 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 14v4. 
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Figura B.62 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 14v4. 

  

 

 

Simulação 14v5 

 
Figura B.63 – Erro relativo do fluxo de nêutrons – Simulação 14v5. 

  

  

Figura B.64 – Erro relativo da taxa de fissão – Simulação 14v5. 
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ANEXO C – Tabelas de queima (Simulações de 8 a 18) 

 

A seguir são apresentadas as tabelas de queima das Simulações de 8 a 18. 

 

Tabela C.1 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 8. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,10436 0,00036 - - - - - 

2 1,09098 0,00038 2,74242E+17 2,06377E+18 2,478E+06 9,16860E+16 0,03921537 

50 1,07883 0,00036 2,74512E+17 2,06343E+18 3,637E+07 1,34569E+18 0,57558742 

100 1,07180 0,00036 2,74462E+17 2,06368E+18 4,668E+07 1,72716E+18 0,73868910 

200 1,06474 0,00037 2,74456E+17 2,06366E+18 5,060E+07 1,87220E+18 0,80073016 

500 1,04581 0,00035 2,74230E+17 2,06315E+18 5,155E+07 1,90735E+18 0,81602050 

1000 1,01606 0,00034 2,73466E+17 2,06058E+18 5,267E+07 1,94879E+18 0,83494070 

1250 1,00206 0,00035 2,72654E+17 2,05536E+18 5,374E+07 1,98838E+18 0,85410998 

Fonte: Autor 

 

Tabela C.2 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 9. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,02840 0,00038 - - - - - 

Fonte: Autor 

 

Tabela C.3 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 10. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 0,96855 0,00036 - - - - - 

Fonte: Autor 
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Tabela C.4 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 11. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,08851 0,00037 - - - - - 

2 1,08245 0,00036 2,85673E+17 2,06034E+18 2,832E+06 1,04784E+17 0,04466471 

50 1,07857 0,00035 2,85719E+17 2,06083E+18 4,137E+07 1,53069E+18 0,65231538 

100 1,07386 0,00036 2,85983E+17 2,06195E+18 5,299E+07 1,96063E+18 0,83504512 

200 1,07069 0,00037 2,85869E+17 2,05985E+18 5,726E+07 2,11862E+18 0,90318576 

500 1,06354 0,00036 2,86225E+17 2,06183E+18 5,779E+07 2,13823E+18 0,91063881 

1000 1,05348 0,00036 2,86073E+17 2,06132E+18 5,807E+07 2,14859E+18 0,91530903 

1250 1,04787 0,00035 2,86179E+17 2,06081E+18 5,835E+07 2,15895E+18 0,91988075 

1500 1,04435 0,00036 2,85712E+17 2,05941E+18 5,843E+07 2,16191E+18 0,92187528 

1750 1,03947 0,00036 2,85866E+17 2,05911E+18 5,869E+07 2,17153E+18 0,92603506 

2000 1,03505 0,00036 2,85882E+17 2,05925E+18 5,888E+07 2,17856E+18 0,92897116 

2250 1,03072 0,00035 2,85753E+17 2,05868E+18 5,901E+07 2,18337E+18 0,93129981 

2500 1,02774 0,00035 2,85794E+17 2,05818E+18 5,922E+07 2,19114E+18 0,93479706 

2750 1,02454 0,00036 2,85340E+17 2,05384E+18 5,932E+07 2,19484E+18 0,93829462 

3000 1,01924 0,00035 2,85307E+17 2,05459E+18 5,938E+07 2,19706E+18 0,93895586 

Fonte: Autor 

 

Tabela C.5 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 12. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,08486 0,00036 - - - - - 

2 1,07921 0,00036 2,86274E+17 2,06203E+18 2,830E+06 1,04710E+17 0,04458963 

50 1,07341 0,00036 2,86476E+17 2,06135E+18 4,139E+07 1,53143E+18 0,65227576 

100 1,07047 0,00037 2,86650E+17 2,06303E+18 5,298E+07 1,96026E+18 0,83426679 

200 1,06731 0,00038 2,86890E+17 2,06210E+18 5,725E+07 2,11825E+18 0,90177055 

500 1,05959 0,00037 2,86792E+17 2,06191E+18 5,775E+07 2,13675E+18 0,90975782 

1000 1,04996 0,00036 2,86706E+17 2,06173E+18 5,805E+07 2,14785E+18 0,91458741 

1250 1,04502 0,00037 2,86422E+17 2,05992E+18 5,833E+07 2,15821E+18 0,91981902 

1500 1,04187 0,00037 2,86485E+17 2,06028E+18 5,846E+07 2,16302E+18 0,92170285 

1750 1,03648 0,00036 2,86410E+17 2,05901E+18 5,868E+07 2,17116E+18 0,92570201 

2000 1,03247 0,00037 2,86133E+17 2,05774E+18 5,883E+07 2,17671E+18 0,92868086 

2250 1,02804 0,00036 2,86285E+17 2,05750E+18 5,899E+07 2,18263E+18 0,93124156 

2500 1,02474 0,00037 2,86155E+17 2,05696E+18 5,920E+07 2,19040E+18 0,93482394 

2750 1,01885 0,00035 2,86030E+17 2,05602E+18 5,928E+07 2,19336E+18 0,93651288 

3000 1,01565 0,00037 2,85979E+17 2,05563E+18 5,938E+07 2,19706E+18 0,93826937 

Fonte: Autor 
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Tabela C.6 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 13. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,06344 0,00036 - - - - - 

2 1,05851 0,00037 2,90113E+17 2,06112E+18 2,969E+06 1,09853E+17 0,04672144 

50 1,05262 0,00036 2,90104E+17 2,06069E+18 4,344E+07 1,60728E+18 0,68371793 

100 1,04842 0,00037 2,90331E+17 2,06073E+18 5,555E+07 2,05535E+18 0,87422232 

200 1,04563 0,00037 2,90394E+17 2,06036E+18 5,997E+07 2,21889E+18 0,94390566 

500 1,03993 0,00036 2,90382E+17 2,06029E+18 6,051E+07 2,23887E+18 0,95243828 

1000 1,03034 0,00035 2,90567E+17 2,06033E+18 6,069E+07 2,24553E+18 0,95518009 

1250 1,02671 0,00036 2,90368E+17 2,05831E+18 6,096E+07 2,25552E+18 0,96033598 

1500 1,02072 0,00035 2,90377E+17 2,05816E+18 6,112E+07 2,26144E+18 0,96291436 

1750 1,01927 0,00036 2,90397E+17 2,05786E+18 6,120E+07 2,26440E+18 0,96428968 

2000 1,01437 0,00035 2,90413E+17 2,05740E+18 6,141E+07 2,27217E+18 0,96778151 

2250 1,01114 0,00035 2,90532E+17 2,05756E+18 6,149E+07 2,27513E+18 0,96892711 

2500 1,00686 0,00035 2,90432E+17 2,05606E+18 6,162E+07 2,27994E+18 0,97163766 

2750 1,00474 0,00035 2,90430E+17 2,05704E+18 6,171E+07 2,28327E+18 0,97265141 

3000 1,00139 0,00035 2,90259E+17 2,05411E+18 6,174E+07 2,28438E+18 0,97441145 

Fonte: Autor 

 

Tabela C.7 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 14. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,05970 0,00037 - - - - - 

2 1,05298 0,00037 2,91262E+17 2,06159E+18 2,979E+06 1,10223E+17 0,04684655 

50 1,04862 0,00037 2,91306E+17 2,06110E+18 4,356E+07 1,61172E+18 0,68513683 

100 1,04562 0,00037 2,91314E+17 2,06079E+18 5,576E+07 2,06312E+18 0,87713809 

200 1,04228 0,00036 2,91577E+17 2,06140E+18 6,014E+07 2,22518E+18 0,94568710 

500 1,03448 0,00036 2,91529E+17 2,06009E+18 6,068E+07 2,24516E+18 0,95472949 

1000 1,02671 0,00037 2,91335E+17 2,05911E+18 6,088E+07 2,25256E+18 0,95835469 

1250 1,02287 0,00036 2,91808E+17 2,06038E+18 6,119E+07 2,26403E+18 0,96252085 

1500 1,01832 0,00037 2,91577E+17 2,05888E+18 6,130E+07 2,26810E+18 0,96496128 

1750 1,01509 0,00036 2,91431E+17 2,05758E+18 6,139E+07 2,27143E+18 0,96697291 

2000 1,01180 0,00036 2,91412E+17 2,05607E+18 6,143E+07 2,27291E+18 0,96823320 

2250 1,00787 0,00037 2,91650E+17 2,05754E+18 6,171E+07 2,28327E+18 0,97193926 

2500 1,00402 0,00036 2,91579E+17 2,05674E+18 6,175E+07 2,28475E+18 0,97293000 

2750 1,00088 0,00037 2,91389E+17 2,05595E+18 6,183E+07 2,28771E+18 0,97459719 

Fonte: Autor 
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Tabela C.8 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 15. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,04374 0,00036 - - - - - 

2 1,03914 0,00036 2,92813E+17 2,05926E+18 3,063E+06 1,13331E+17 0,04818345 

50 1,03274 0,00036 2,93295E+17 2,06177E+18 4,485E+07 1,65945E+18 0,70463023 

100 1,03083 0,00037 2,93255E+17 2,06039E+18 5,736E+07 2,12232E+18 0,90171627 

200 1,02760 0,00035 2,93402E+17 2,06000E+18 6,186E+07 2,28882E+18 0,97255802 

500 1,02150 0,00035 2,93451E+17 2,06044E+18 6,243E+07 2,30991E+18 0,98131562 

1000 1,01374 0,00035 2,93445E+17 2,05769E+18 6,259E+07 2,31583E+18 0,98498385 

1250 1,00895 0,00036 2,93358E+17 2,05793E+18 6,274E+07 2,32138E+18 0,98728016 

1500 1,00531 0,00036 2,93637E+17 2,05865E+18 6,297E+07 2,32989E+18 0,99047863 

1750 1,00159 0,00035 2,93680E+17 2,05777E+18 6,299E+07 2,33063E+18 0,99114589 

Fonte: Autor 

 

Tabela C.9 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 16. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,03830 0,00036 - - - - - 

2 1,03155 0,00038 2,94633E+17 2,05949E+18 3,093E+06 1,14441E+17 0,04861301 

50 1,02844 0,00035 2,94826E+17 2,06110E+18 4,520E+07 1,67240E+18 0,70986950 

100 1,02395 0,00036 2,95078E+17 2,06121E+18 5,782E+07 2,13934E+18 0,90792806 

200 1,02136 0,00036 2,95044E+17 2,06017E+18 6,243E+07 2,30991E+18 0,98076438 

500 1,01435 0,00035 2,95327E+17 2,06037E+18 6,303E+07 2,33211E+18 0,98998725 

1000 1,00733 0,00036 2,95440E+17 2,06040E+18 6,315E+07 2,33655E+18 0,99181184 

1250 1,00321 0,00035 2,95442E+17 2,05849E+18 6,330E+07 2,34210E+18 0,99497352 

Fonte: Autor 

 

Tabela C.10 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 17. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,03366 0,00036 - - - - - 

2 1,03034 0,00035 2,94300E+17 2,06059E+18 3,108E+06 1,14996E+17 0,04883285 

50 1,02462 0,00035 2,94218E+17 2,05972E+18 4,544E+07 1,68128E+18 0,71424141 

100 1,02239 0,00036 2,94120E+17 2,05790E+18 5,804E+07 2,14748E+18 0,91303645 

200 1,01831 0,00036 2,94541E+17 2,05990E+18 6,271E+07 2,32027E+18 0,98548658 

500 1,01191 0,00035 2,94698E+17 2,06054E+18 6,325E+07 2,34025E+18 0,99363631 

1000 1,00444 0,00035 2,94829E+17 2,05949E+18 6,338E+07 2,34506E+18 0,99606723 

1250 1,00090 0,00034 2,94984E+17 2,05871E+18 6,366E+07 2,35542E+18 1,00073332 

Fonte: Autor 
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Tabela C.11 – Tabela de queima do combustível e fator de conversão para a Simulação 18. 

Tempo 

(dias) 
keff σ U233 (n,γ) U233 (n,f) 

A (Pa233) 

em Ci 

A (Pa233) em 

Bq 

Fator de 

conversão 

0 1,02624 0,00035 - - - - - 

2 1,02212 0,00037 2,96464E+17 2,05908E+18 3,151E+06 1,16587E+17 0,04949472 

50 1,01756 0,00036 2,96535E+17 2,05960E+18 4,604E+07 1,70348E+18 0,72299762 

100 1,01428 0,00036 2,96533E+17 2,05828E+18 5,888E+07 2,17856E+18 0,92515202 

200 1,01124 0,00036 2,96678E+17 2,05830E+18 6,358E+07 2,35246E+18 0,99893078 

500 1,00465 0,00036 2,96914E+17 2,05915E+18 6,408E+07 2,37096E+18 1,00632241 

Fonte: Autor 
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ANEXO D – Combustível exaurido da Simulação 14v1 

 

Abaixo segue o combustível exaurido da Simulação 14v1 que foi utilizado como 

entrada para as Simulações 14v1_35 e 14v1_41. 

 

c molten salt (73% 7LiF; 16% BeF2; 10.7% ThF4; 0.3% 233UF4 - after 

2500 days) 

m1       90229.82c  2.324E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         90230.82c  4.847E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         90231.82c  1.393E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         90232.98c  3.382E-03 $ 923.15 K = 650 ºC (broadened) 

         90233.82c  2.780E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         91231.82c  1.846E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         91233.82c  4.835E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         92232.82c  3.883E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         92233.98c  9.295E-05 $ 923.15 K = 650 ºC (broadened) 

         92234.82c  3.804E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         92235.82c  2.683E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         92236.82c  5.508E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

          1003.82c  2.244E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

          2004.82c  1.217E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

          3006.82c  9.042E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

          3007.82c  2.328E-02 $ 900 K = 626.85 ºC 

          4009.82c  5.103E-03 $ 900 K = 626.85 ºC 

          7015.82c  4.286E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

          8016.82c  3.193E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

          8017.82c  2.843E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

          9019.82c  4.752E-02 $ 900 K = 626.85 ºC 

         10020.42c  2.583E-07 $ 300 K =  26.85 ºC 

         31071.82c  4.342E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         32072.82c  1.155E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         32073.82c  3.042E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         32074.82c  7.315E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         32076.82c  3.718E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         33075.82c  2.101E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         34076.82c  2.260E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         34077.82c  6.966E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         34078.82c  1.513E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         34079.82c  3.769E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         34080.82c  6.314E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         34082.82c  1.611E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         35081.82c  9.826E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         36082.82c  9.440E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         36083.82c  2.683E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         36084.82c  4.800E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         36085.82c  1.190E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         36086.82c  7.778E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         37085.82c  4.772E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         37086.82c  1.699E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         37087.82c  1.119E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         38086.82c  8.954E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         38087.82c  1.082E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         38088.82c  1.551E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         38089.82c  4.694E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         38090.82c  1.712E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 
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         39089.82c  1.672E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         39090.82c  4.457E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         39091.82c  5.562E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         40090.82c  1.500E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         40091.82c  1.700E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         40092.82c  1.813E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         40093.82c  1.925E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         40094.82c  1.859E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         40095.82c  6.217E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         40096.82c  1.537E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         41095.82c  3.406E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         42095.82c  1.634E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         42096.82c  2.798E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         42097.82c  1.478E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         42098.82c  1.383E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         42099.82c  1.909E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         42100.82c  1.192E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         43099.82c  1.256E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         44099.82c  5.603E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         44100.82c  2.781E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         44101.82c  8.374E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         44102.82c  6.516E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         44103.82c  8.760E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         44104.82c  2.620E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         44105.82c  1.326E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         44106.82c  1.350E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         45103.82c  3.673E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         45105.82c  1.041E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         46104.82c  2.134E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         46105.82c  1.301E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         46106.82c  5.498E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         46107.82c  3.008E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         46108.82c  2.006E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         46110.82c  1.041E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         47109.82c  9.331E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         47111.82c  2.281E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         48110.82c  7.489E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         48111.82c  5.739E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         48112.82c  3.713E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         48113.82c  1.867E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         48114.82c  7.062E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         48116.82c  3.630E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         49115.82c  2.623E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50115.82c  1.953E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50116.82c  7.525E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50117.82c  3.889E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50118.82c  4.200E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50119.82c  5.015E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50120.82c  5.891E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50122.82c  1.110E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50123.82c  2.655E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50124.82c  2.065E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50125.82c  8.533E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         50126.82c  6.358E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         51121.82c  5.549E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         51123.82c  1.596E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         51124.82c  1.428E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         51125.82c  1.524E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         52122.82c  1.405E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         52124.82c  2.052E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 
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         52125.82c  1.682E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         52126.82c  7.431E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         52128.82c  2.260E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         52130.82c  5.839E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         52132.82c  2.466E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         53127.82c  1.494E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         53129.82c  4.324E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         53131.82c  4.677E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         53135.82c  2.164E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         54128.82c  2.934E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         54130.82c  4.082E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         54131.82c  9.155E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         54132.82c  1.494E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         54133.82c  4.968E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         54134.82c  1.791E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         54135.82c  3.225E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         54136.82c  2.125E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         55133.82c  1.592E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         55134.82c  4.094E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         55135.82c  1.508E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         55136.82c  4.374E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         55137.82c  1.681E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         56134.82c  3.680E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         56135.82c  7.153E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         56136.82c  4.627E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         56137.82c  1.390E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         56138.82c  1.677E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         56140.82c  1.213E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         57139.82c  1.749E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         57140.82c  1.613E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         58140.82c  1.737E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         58141.82c  3.204E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         58142.82c  1.895E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         58143.82c  1.221E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         58144.82c  2.004E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         59141.82c  1.752E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         59143.82c  1.206E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         60142.82c  7.318E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         60143.82c  1.517E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         60144.82c  1.161E-06 $ 900 K = 626.85 ºC 

         60145.82c  8.925E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         60146.82c  7.503E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         60147.82c  2.732E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         60148.82c  3.489E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         60150.82c  1.365E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         61147.82c  1.786E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         61148.82c  1.414E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         61149.82c  2.581E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         61151.82c  5.646E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         62147.82c  2.064E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         62148.82c  6.425E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         62149.82c  8.752E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         62150.82c  1.973E-07 $ 900 K = 626.85 ºC 

         62151.82c  3.382E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         62152.82c  8.885E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         62153.82c  9.665E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         62154.82c  1.244E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 

         63151.82c  3.919E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         63152.82c  2.634E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         63153.82c  4.957E-08 $ 900 K = 626.85 ºC 
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         63154.82c  5.007E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         63155.82c  1.719E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         63156.82c  1.012E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         64152.82c  1.893E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         64154.82c  9.155E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         64155.82c  2.309E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         64156.82c  9.184E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         64157.82c  7.060E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         64158.82c  2.405E-09 $ 900 K = 626.85 ºC 

         64160.82c  8.487E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         65159.82c  2.459E-10 $ 900 K = 626.85 ºC 

         66160.82c  1.082E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 

         66161.82c  2.775E-11 $ 900 K = 626.85 ºC 
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