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RESUMO  

 

Este trabalho tem como escopo desenvolver uma técnica que permita utilizar o 

código computacional PARET/ANL para a análise de um bloqueio em um canal de 

refrigeração do núcleo de um reator de pesquisa do tipo piscina e que utilize 

combustível do tipo placa. Essa ideia surgiu da necessidade de se expandir o uso do 

código PARET/ANL para análise de transitórios para os quais ele não foi 

programado. O código PARET/ANL não possui mecanismos que permitam 

configurá-lo para se analisar diretamente os efeitos termoidráulicos decorrentes 

daqueles tipos de bloqueios. Para tal fim, foram utilizados alguns recursos 

disponíveis no código, tal como a perda de fluxo de massa do líquido refrigerante 

num canal, que pode ser obtido aplicando-se o regime de fluxo forçado ou pressão 

forçada. Este trabalho foi dividido em três etapas: na primeira, foi feita uma validação 

de uma cópia do código através de comparações entre os resultados obtidos e os 

apresentados no Benchmark (Problema-padrão) do TECDOC-643 e os obtidos por 

Qing Lu, Suizheng Qiu e G.H. Su com o RELAP. Na segunda, foi executado um 

FLOFA – uma perda rápida de fluxo de massa do refrigerante num canal – e 

analisados os efeitos termoidráulicos no referido canal. Na terceira, o código foi 

configurado para simular um bloqueio parcial de um canal refrigerante através do 

ajuste do coeficiente de perda abrupta de carga e do gradiente de pressão entre a 

entrada e a saída do canal obtido na etapa anterior. Por fim, os dados obtidos foram 

plotados em gráficos e feitas as análises dos resultados de um bloqueio de 50% no 

canal quente. Dessas análises, constataram-se resultados consistentes. A fase de 

validação ratificou a confiabilidade do código ao reproduzir, na íntegra e com 

precisão, os resultados disponíveis na literatura aberta. 

 

Palavras-chaves: PARET, bloqueio de canal, simulação, validação de código. 



 
 

SIMULATION OF CHANNEL BLOCKAGE IN A POOL TYPE 

RESEARCH REACTOR USING PARET/ANL CODE  

 

Author: Lenival José da Silva 

Advisor: Prof. Dr. Carlos Alberto Brayner de Oliveira Lira 

 

ABSTRACT 

 

This work has been focused on the development of a technique to allow the use of 

the computer  code PARET/ANL for the analysis of a blockage in a cooling channel 

of a swimming pool type research reactor using fuel plates. This idea arose from the 

need of expanding the use of the code PARET/ANL for analysis of transients for 

which it was not programmed. The code PARET/ANL doesn't possess direct 

mechanisms that allow to configure it to analyze the thermal-hydraulic effects which 

are present in those types of blockages. For this purpose, some available resources 

were used in the code such as, for example, the loss of coolant mass flow in a 

cooling channel can be obtained by applying either the forced flow or forced pressure 

regimes. This work was divided in three parts: in the first one, a validation of a code 

version was performed by comparisons among the results obtained with 

PARET/ANL, and those from the Benchmark  TECDOC-643 and also those obtained 

by Qing Lu, Suizheng Qiu and G.H. Su with RELAP. In the second part, a FLOFA 

was executed - a fast loss of cooling flow in a channel - and the thermal-hydraulic 

effects in that channel were analyzed. In the final part, the code was configured to 

simulate a partial blockage of the hot channel through the adjustment of the pressure 

drop coefficient for a restriction at the channel entrance and of the pressure gradient 

between the entrance and the exit of the channel obtained in the previous stage. 

Finally, the obtained data were ploted in graphs and the analyses of the results of a 

50% blockage in the hot channel were performed. From these analyses, it was 

verified consistent results from a physical point of view. The validation phase ratified 

the reliability of the code, when reproducing completely and with high precision the 

available results in open literature. 

 

Keywords: PARET, channel blockage, loss of flow, code validation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A segurança dos reatores espalhados por todo o mundo tem sido assunto de 

extrema importância para a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA1). Uma 

reavaliação da segurança, através de métodos computacionais, tem sido realizada 

constantemente em vários centros de pesquisas sob a coordenação dessa agência 

que disponibiliza estes resultados para a comunidade científica. 

 

Códigos computacionais, que simulam situações reais, são criados e 

aperfeiçoados a cada ano por grupos de especialistas que implementam novas 

técnicas e conhecimentos adquiridos em pesquisas. 

 

Um exemplo de preocupação com o uso crescente de reatores nucleares foi a 

campanha desencadeada mundialmente na última década, cuja finalidade é de se 

reduzir o emprego de combustível nuclear de alto enriquecimento de urânio (HEU) e 

aumentar o uso de combustível de baixo enriquecimento de urânio (LEU). 

 

Há décadas, todos os anos, a AIEA edita várias publicações relacionadas à 

energia nuclear. Uma dessas publicações refere-se exclusivamente à área de 

segurança: Safety Reports Series – Safety Analysis for Research Reactors  (Série de 

Relatórios de Segurança – Análise de Segurança de Reatores de Pesquisas). Nessa 

série uma secção é dedicada à analise de acidentes e transitórios -  METHODS FOR 

TRANSIENT AND ACCIDENT ANALYSIS (Métodos de Análises de Acidentes e 

Transitórios) (IAEA, 2008), através de problemas-padrão (Benchmark) em reatores 

de pesquisas. 

 

Um dos interesses em se estudar reatores de pesquisas deve-se ao fato de que 

uma análise detalhada de seu funcionamento contribui com o uso seguro e o tempo 

de vida útil dos reatores de potência, além de outras importantes finalidades. 

                                            
1
 Acrônimo do inglês International Atomic Energy Agency, Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da 

ONU encarregado da fiscalização e controle dos usos pacíficos da energia nuclear. 
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Dentre todos os reatores nucleares de pesquisa em funcionamento no Brasil, 

destacam-se:  

 O IEA-R1, que está localizado no IPEN/CNEN desde 1957; 

 ARGONAUTA, que está localizado no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) 

do Rio de Janeiro, desde 1965; 

  TRIGA (Training Research Isotope General Atomic) Mark 1, localizado no 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em Minas Gerais, desde 

1960. 

 

Devido a todo esse valioso conhecimento científico e tecnológico adquirido, 

durante todas essas décadas, por técnicos brasileiros, e considerando as grandes 

carências nacionais, pretende-se construir nos próximos anos, um reator nuclear 

destinado à pesquisa e à produção de radioisótopos: o RMB – Reator 

Multipropósito Brasileiro.  

 

Quando em funcionamento, o RMB produzirá, entre outros, radioisótopos de 

molibdênio-99 (Mo-99), que tem como subproduto o tecnécio-99m (Tc-99m), o qual 

é bastante utilizado em tratamento de doenças. O tecnécio-99m é empregado em 

mais de 80% dos procedimentos da Medicina Nuclear no Brasil, o que corresponde 

a, aproximadamente, 3,5 milhões de procedimentos médicos ao ano. Com a 

construção do RMB, o Brasil se tornará praticamente independente na produção de 

produtos fármacos cuja composição depende desse componente que atualmente 

precisa ser importado. 

 

O estudo de acidentes e transitórios em reatores nucleares de pesquisas feito 

através de códigos computacionais tem sido bastante empregado nos grandes 

centros de pesquisas nucleares dos Estados Unidos da América, Alemanha, Japão, 

Suíça, Austrália etc. Esses códigos são otimizados de modo que reproduzam 

situações bastante próximas do que ocorre em caso de acidentes ou transitórios. 

 

Dentre os códigos computacionais mais utilizados nas simulações de reatores 

nucleares, destacam-se: RELAP5, COBRA-III e IV, TRAC, ATHLET, CATHARE e o 

PARET/ANL. Uma característica presente nesses códigos é a dificuldade na 

simulação de uma instalação nuclear devido ao grande número de informações que 
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devem ser fornecidas, o que implica  um número considerável de operações para a 

preparação dos dados de entrada.  

 

O PARET/ANL é um código computacional relativamente simples e menos 

oneroso que os demais e que permitiu realizar uma análise detalhada de fenômenos 

relacionados tanto à termodinâmica quanto à hidrodinâmica em canais de reatores 

nucleares.   

 

De um modo geral, os acidentes e transitórios em reatores nucleares de 

pesquisas, com ou sem atuação da proteção (scram), são classificados em dois 

grupos: aqueles relacionados à inserção externa de reatividade (RIA) no núcleo do 

reator e os relacionados à redução do fluxo de massa do líquido refrigerante (LOFA) 

no núcleo do reator.  

 

Os transitórios do tipo LOFA, cujas ocorrências mais frequentes são devidas a: 

falha na bomba principal, defeito na válvula do canal do líquido refrigerante ou 

indisponibilidade da bomba por falta de energia elétrica, são bastante estudados. Na 

maioria das vezes, é feita uma análise em modelos de canal único, como canal 

quente, canal médio ou de derivação, sem considerar outros canais de interação. 

 

Acidentes com bloqueio parcial ou total de canais em reatores do tipo piscina 

também são importantes, no entanto, são pouco explorados(LU et alii, 2009)). Nesse 

trabalho se procura, com o código PARET/ANL, explorar esse tema simulando um 

bloqueio parcial de um canal do núcleo de um reator de pesquisas. O código 

PARET/ANL será configurado de modo que represente o núcleo de um reator de 

pesquisa, alimentado por combustível do tipo placa e constituído por dois canais: um 

canal do tipo quente e outro nominal adjacente a ele.  

 

Os objetivos desse trabalho são: 

 

 Validar o código PARET/ANL frente a um transitório rápido de perda de fluxo 

refrigerante; 
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 Simular um bloqueio parcial de 50% do canal quente de um reator de 

pesquisa do tipo piscina com o código PARET/ANL; 

 

 Analisar os efeitos termoidráulicos nos canais quente e nominal adjacente 

causados pela variação do fluxo de massa do líquido refrigerante. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Nesse capítulo são apresentados alguns conceitos básicos sobre reatores de 

pesquisa do tipo piscina e seus elementos combustíveis mais comuns por eles 

serem o foco principal deste trabalho. Apresenta-se também um breve histórico 

sobre algumas pesquisas desenvolvidas nas últimas décadas relacionadas a 

transitórios de perda de fluxo de refrigerante nesse tipo de reator. 

 

 

2.1. Reatores nucleares de pesquisa 

 

 

Um critério empregado para classificação de reatores nucleares é quanto à sua 

finalidade. Adotando-se esse critério, podem-se classificar os reatores em dois 

grupos: reatores de potência e reatores de pesquisa. Os reatores de potência são 

projetados preponderantemente com a finalidade de gerar energia elétrica, enquanto 

que os reatores de pesquisa servem como fontes de nêutrons para utilização em 

diversas atividades industriais, agrícolas, medicinais, experimentos de física nuclear 

básica, irradiação para produção de radioisótopos, etc.. A potência térmica dos 

reatores de pesquisa, geralmente, enquadra-se num intervalo compreendido entre 

10 kW e 25 MW (TERREMOTO, 2004), podendo esta faixa ser extrapolada a 

depender dos requisitos de irradiação para o reator. 

 

De acordo com seu propósito, os reatores de pesquisa recebem uma 

denominação: 

 

 Reatores para teste de materiais 

Produzem altos fluxos de nêutrons, utilizados no estudo do comportamento 

apresentado por alguns materiais empregados em reatores nucleares quando 

submetidos à irradiação. 
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 Reatores para produção de radioisótopos 

Produzem isótopos radioativos utilizados na indústria, medicina e agricultura. 

 

 Reatores de potência zero 

Também conhecidos como conjuntos críticos ou unidades críticas, utilizados 

principalmente no estudo das propriedades neutrônicas de um arranjo físsil a 

baixa potência (potência inferior a 1 kW). 

 

 Reatores modelos 

São reatores de baixa potência que servem como modelos para reatores de 

elevada potência. 

 

Outro modo de classificar os reatores de pesquisa é quanto às suas 

características de projeto. Essa classificação, no entanto, não é rígida uma vez que 

algumas características de certos tipos de reatores confundem-se com a de outro 

(TERREMOTO, 2004). 

 

De modo geral, podem ser distinguidos os seguintes tipos: 

 

 Homogêneo líquido; 

 Tanque; 

 Piscina; 

 Conjunto crítico seco; 

 Conjunto crítico homogêneo; 

 Conjunto crítico tipo tanque; 

 Argonauta; 

 Triga; 

 Grafite; 

 Água pesada; 

 Alto fluxo. 
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2.2. Reatores nucleares de pesquisa tipo piscina 

 

 

Durante a operação normal de um reator de pesquisa, o calor residual é 

removido adequadamente, quer por convecção forçada ou por convecção natural, 

dependendo do projeto do núcleo considerado. As características especiais de 

engenharia de segurança são normalmente incorporadas no projeto para garantir a 

integridade durante um grave acidente postulado (HAMIDOUCHE et al., 2005). 

 

Os reatores nucleares de pesquisa do tipo piscina são os mais utilizados, sendo 

frequentemente denominado reator do tipo MTR (Material Test Reactor). Sua 

principal característica consiste no fato de seu núcleo ficar imerso em uma piscina 

contendo água. Esse tipo de reator é classificado como heterogêneo, uma vez que 

seu combustível nuclear encontra-se separado de seu moderador. 

 

Seu combustível tem a forma de placas revestidas de alumínio, agrupadas em 

unidades denominadas de elementos combustíveis. 

 

No centro de cada placa de combustível fica localizado o combustível 

propriamente dito: uma liga metálica de urânio-alumínio (U-Al) ou um composto de 

urânio (geralmente U3O8 ou U3Si2) disperso em uma matriz de alumínio. Esse tipo de 

combustível, que é enriquecido com 235U, pode ser do tipo altamente enriquecido 

(cerca de 93%, HEU, ―Highly Enriched Uranium‖) ou levemente enriquecido (cerca 

de 20%, LEU, ―Low Enriched Uranium‖) (ANDRZEJEWSKI, 2005). 

 

Um exemplo de reator de pesquisa tipo piscina é o IEA-R1. Esse reator foi 

projetado pela empresa norte-americana Babcock & Wilcox Co. e está localizado 

nas dependências do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-

SP), na Cidade Universitária, em São Paulo. O reator é propriedade da CNEN 

(Comissão Nacional de Energia Nuclear) e está sob a guarda do IPEN. 

 

Sua primeira criticalidade ocorreu em 1957. Foi projetado para 5 MW, o que foi 

atingido em 1995. Em 1997 foram introduzidas várias modificações em suas 
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instalações a fim de que se adaptassem às mais recentes normas de segurança. 

Hoje ele opera em sua potência máxima, sendo utilizado na produção de 

radioisótopos, análise de materiais por ativação e treinamento de pessoal. 

 

O núcleo do IEA-R1 tem a forma de um paralelepípedo, sendo composto por 

elementos combustíveis e refletores encaixados verticalmente em furos existentes 

na placa matriz, que se encontra suspensa por uma estrutura de alumínio. A placa 

matriz possui um total de 80 orifícios, dispostos segundo um arranjo 8 x 10. As 

dimensões da placa matriz são 82,86 cm x 63,97 cm x 11,43 cm. 

 

A configuração do núcleo inclui um total de 24 elementos combustíveis, 

posicionados segundo um arranjo 5 x 5. A posição central não é ocupada por um 

elemento combustível, mas sim por um elemento de irradiação de berílio (designado 

pela sigla EiBe). A Figura 1 mostra esquematicamente a configuração atual do 

núcleo do reator IEA-R1. 

 

 

 

Figura 1:  Configuração atual do núcleo do reator IEA-R1 (PERROTTA, 1999). 

 

Dentre os 24 elementos combustíveis, 4 são elementos especiais, projetados 

para permitir a inserção das barras de controle, sendo por esse motivo denominados 
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elementos combustíveis de controle. Em cada elemento combustível de controle há 

um total de 12 placas planas e paralelas. 

 

Os outros 20 elementos combustíveis, denominados elementos combustíveis 

padrão, são do tipo MTR. São compostos de 18 placas combustíveis planas 

paralelas cada uma, montadas mecanicamente em dois suportes laterais de 

alumínio com ranhuras. As dimensões externas de cada elemento combustível são 

7,8 cm x 8,0 cm x 88,0 cm. 

 

A Figura 2 mostra a seção longitudinal de um de seus elementos 

combustíveis padrão e a estrutura de duas placas combustíveis sucessivas desse 

elemento. 

 

 

 

Figura 2: Seção longitudinal de um elemento combustível padrão e detalhe da estrutura de 
duas placas combustíveis (TERREMOTO, 2004). 

 

 

Cada placa combustível possui um cerne, onde está localizado o combustível 

propriamente dito, revestido por duas camadas de alumínio. A espessura de cada 

placa combustível totaliza 0,152 cm, enquanto a distância entre duas placas 

combustíveis sucessivas em um mesmo elemento perfaz 0,289 cm. A espessura do 
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cerne depende do tipo de combustível utilizado, sendo atualmente igual a 0,076 cm 

(TERREMOTO, 2004). 

 

 

2.3. Elemento Combustível Padrão 

 

 

Os elementos combustíveis são geralmente constituídos por varetas cilíndricas 

ou placas retangulares. O material físsil utilizado na formação das pastilhas em 

ambos os tipos de elementos é o urânio, que pode estar na forma metálica pura, na 

forma de composto ou liga com outro metal. 

 

A temperatura máxima de funcionamento de um combustível nuclear deve ser a 

principal preocupação na elaboração de um projeto térmico do núcleo de um reator. 

 

Outro importante fator é a máxima potência gerada pelo reator. A energia térmica 

gerada pela potência máxima deve ser transferida para o líquido refrigerante de 

forma adequada. O líquido refrigerante percorrendo todo o núcleo do reator, o 

mantém a temperaturas abaixo dos limites impostos pelas propriedades dos 

materiais constituintes e sob um nível de segurança elevado. 

 

Na análise térmica do projeto de um reator nuclear, destacam-se as observações 

referentes às temperaturas no cerne do combustível, na superfície do combustível, 

no revestimento do combustível e no líquido refrigerante. 

 

As características imprescindíveis ou desejáveis do combustível nuclear, entre 

outras, são: 

 

 Ser físsil; 

 Ter alta resistência à corrosão; 

 Apresentar alta resistência mecânica em altas temperaturas; 

 Possuir elevada temperatura de operação (a mais importante). 
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O material que reveste o combustível deve apresentar, dentre outras, as 

seguintes propriedades: 

 

 Evitar a passagem de produtos de fissão para o líquido refrigerante; 

 Ampliar a área de contato entre o combustível e o líquido refrigerante; 

 Proporcionar um bom suporte estrutural ao combustível nuclear. 

 Ter elevada condutividade térmica; 

 

Dentre os elementos adequados para revestimento destacam-se: o alumínio, 

Magnox (ligas de magnésio), aço inoxidável e Zircaloy (ligas de zircônio) (EL-WAKIL, 

1971). 

 

2.4. Transitórios de perda de refrigerante em reatores tipo piscina 

 

 

O acidente de perda de refrigeração é considerado como o mais grave em 

reatores de pesquisa tipo piscina. Durante a elaboração de um projeto de reatores 

de pesquisa, a probabilidade de perda total ou parcial de refrigerante (LOCA) é 

normalmente reduzida a valores muito pequenos, incorporando-se alguns recursos 

de segurança de engenharia no projeto, dependendo do tipo do reator de pesquisa. 

No entanto, a análise do comportamento e do uso seguro de reatores requer 

constante estudo.  

 

 Woodruff et al (1996) utilizam os códigos PARET/ANL e RELAP/MOD 3 para 

analisar uma série de transitórios de referência especificados para o reator de 

pesquisa da IAEA (TECDOC-643) referente à perda de fluxo e inserção de 

reatividade com a utilização de scram e obtiveram resultados que estão de acordo 

com os previstos no guia. Os códigos foram modificados em conformidade com os 

modelos disponíveis tanto no PARET/ANL quanto no RELAP/MOD3 a fim de 

minimizar as diferenças. Nos transitórios rápidos, os códigos apresentaram 

praticamente o mesmo valor para as temperaturas de pico no combustível e no seu 

revestimento. Já para o refrigerante, a temperatura apresentou-se um pouco mais 
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elevada no RELAP/MOD3 quando comparadas com as encontradas com o 

PARET/ANL. Nos transitórios lentos, as temperaturas de pico no combustível e no 

seu revestimento apresentaram-se um pouco mais elevada no RELAP/MOD3. Como 

as especificações do transitório com o modelo do RELAP/MOD3 não incluem o fluxo 

de retorno, deve haver uma indicação do fluxo de retorno, o que não é necessário no 

PARET/ANL uma vez que já está previsto um fluxo reverso para a convecção 

natural. Isso faz com que a temperatura do revestimento do combustível no 

PARET/ANL apresente-se menor. A diferença entre as temperaturas obtidas nos 

dois códigos não ultrapassa 5 °C. Uma análise global entre o PARET/ANL e o 

RELAP/MOD3 para esta série de transitórios de referência mostra resultados 

concordantes com os esperados. 

 

Housiadas (2000) investigou, utilizando o código PARET, o transitório de perda 

de fluxo em um reator de pesquisa tipo piscina no qual simulou a ocorrência de uma 

falha na atuação do scram. Esse trabalho teve como foco determinar o fluxo do 

refrigerante na região bifásica, considerada como limite de instabilidade, em função 

das condições iniciais do reator, reconhecendo que a instabilidade do fluxo é o 

mecanismo básico responsável por danos no núcleo em tais tipos de transitórios. Os 

resultados obtidos podem ser considerados como típicos de reatores de pesquisa do 

tipo piscina. O quadro geral obtido foi o seguinte: como a vazão diminuiu 

continuamente e o reator permaneceu sem a proteção do scram, houve aumento na 

temperatura do combustível. O aumento das temperaturas induziu um feedback 

negativo de reatividade e uma diminuição de potência correspondente. 

Eventualmente, a potência do reator é abaixada o suficiente, de modo que a 

convecção natural é suficiente para resfriar o núcleo. Nesse caso, uma situação de 

equilíbrio é restabelecida no reator e os transitórios terminam sem causar danos no 

núcleo. No entanto, a transição segura da fase inicial para o estado final de equilíbrio 

é interrompida caso um regime instável seja encontrado. Isso está associado a uma 

grande quantidade de massa fervente no canal quente, induzindo instabilidades de 

fluxo do tipo Ledinegg. Os limites de estabilidade foram determinados em termos de 

potência do reator inicial, temperatura inicial da piscina, fator de pico e perda de 

fluxo constante. 

 



29 
 

Hamidouche et al (2004) utilizaram o código RELAP/MOD3.2 para análise de 

acidentes típicos de reatividade induzida e transitórios de perda lenta de fluxo em 

reatores tipo piscina (IAEA, 10 MW ). Num primeiro passo, o RELAP/MOD3.3  foi 

utilizado sozinho, numa segunda etapa foi utilizado o código 3D Nk. Foram feitas 

observações da variação da temperatura ao longo de dois canais representativos, 

depois os dados foram comparados com os previstos pelos códigos PARET e 

RETRAC-PC. O comportamento da potência do reator foi típico de uma inserção de 

reatividade positiva num núcleo tipo HEU ou LEU. Uma pequena diferença entre os 

valores foi observada entre HEU e LEU, o que já era prevista pelo RELAP5/MOD3.2, 

o que o autor sugere que seja devido, essencialmente, à taxa de inserção de 

reatividade que atua durante o período de excursão, e mais particularmente ao 

tempo de vida dos nêutrons. A energia liberada durante o transitório não alterou 

significativamente o curso de aumento da temperatura do refrigerante que ocorreu 

durante o período de inserção das varetas de controle. Foi observado que durante o 

LOFA um fluxo de convecção mista surge seguido de um fluxo reverso em regime 

de circulação natural como apontado pelo TECDOC-643. O cálculo do LOFA 

terminou quando o fluxo do refrigerante atinge 15% de seu valor nominal. Esta 

limitação, segundo o autor, deve-se principalmente à inadequação das ferramentas 

computacionais utilizadas na realização de cálculos posteriores envolvendo 

interações térmico-hidráulicos no núcleo e seu circuito de refrigeração. No entanto, o 

uso de RELAP5 permitiu a simulação de todos os processos que conduzem ao 

regime de convecção natural. Os principais parâmetros de saída dos transitórios, 

calculados pelo RELAP5/MOD3.2 para FLOFA e SLOFA, em comparação com os 

resultados dos outros códigos, como previsto no TECDOC-643, praticamente, não 

apresentam diferenças tanto para o HEU quanto para o LEU.   

 

 

Em 2005, Hamidouche et al simularam um transitório no qual ocorria um 

esvaziamento total da piscina de um reator de pesquisa hipotético, cujo objetivo foi 

analisar os possíveis danos nos elementos combustíveis devidos à remoção 

inadequada do calor. Esse cenário hipotético foi simulado através da aplicação do 

código RELAP5/MOD3.2 para o funcionamento do reator IAEA 10 MW, funcionando 

a uma potência de 1 MW e 4 MW (IAEA-TECDOC-643, 1992). O RELAP5/MOD3.2 

foi nodalizado para representar o sistema de arrefecimento primário e ajustar-se às 
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condições de referência do reator a fim de permitir a simulação do transitório LOCA. 

A simulação começa com o reator operando normalmente quando um evento 

desencadeante força a bomba para baixo, ocasionando uma ruptura em um dos 

tubos do primário. O reator está protegido por um scram que atua quando a taxa de 

fluxo no núcleo é reduzida a 85% do fluxo normal, cujo atraso é de 200 ms. Nesse 

meio tempo, a ruptura provoca uma perda do líquido de arrefecimento no núcleo, 

que é reduzido até sua completa eliminação da piscina. O esvaziamento ocorre em 

aproximadamente 17 minutos após a ruptura de tubulação. Observam-se algumas 

instabilidades do fluxo de massa que, posteriormente, desaparecem. Para o autor, 

estas instabilidades podem ser induzidas pela grande produção de vazio na entrada 

dos elementos de combustível devido à redução do fluxo. Os resultados mostraram 

que até 4 MW, a temperatura máxima do revestimento não excedeu 500 °C, que 

está longe de ser o limite do ponto de fusão do alumínio. No entanto, mesmo não 

sendo detectada nenhuma fusão no reator a 4 MW de funcionamento, outras 

considerações devem ser investigadas sobre os prejuízos que poderiam ser 

induzidos nas propriedades do revestimento térmico. O autor sugere que uma 

investigação mais profunda deve ser levada em conta para a história de 

funcionamento real de um reator para realizar uma melhor simulação dos fenômenos 

reais, incluindo uma estimativa realista do calor residual gerado e também sobre a 

evolução das propriedades do material após a irradiação. 

 

Em 2005, Khedr et alii utilizaram o código RELAP5 para analisar a segurança de 

reatores nucleares de potência e de pesquisa tipo MTR, uma vez que a segurança é 

um passo muito importante antes de sua construção e durante a sua operação. Essa 

avaliação, com base em melhores estimativas, requer códigos e usuários 

qualificados. Códigos são desenvolvidos para estimar o comportamento de 

transitórios e indicar margens de segurança; um requisito preliminar é uma  

nodalização qualificada. Uma nodalização pode ser considerada de boa qualidade 

quando sua geometria é fidedigna ao sistema envolvido, reproduz as medidas 

nominais na condição estacionária e mostra um comportamento satisfatório a cada 

instante de acordo com as condições aplicadas.  Os resultados para a perda de fluxo 

à potência constante sem scram mostraram que, no núcleo, o fluxo de circulação 

natural pára com o início da ebulição. A ebulição é acompanhada de oscilação na 

pressão e no fluxo dos canais principais. A convecção natural inicia-se 100 s após a 
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bomba ter parado. Os resultados mostram que, mesmo no regime de saturação a 

temperatura do revestimento não ultrapassa os 400 °C, o que não põe em risco a 

estrutura do combustível. 

 

Em 2009, Hirata fez uma estimativa da frequência de danos causados aos 

núcleos dos reatores de pesquisa provocados pela perda de refrigerante aplicando a 

metodologia da Análise Probabilística de Segurança nível 1 ao reator IEA-R1. 

Inicialmente foram descritos eventos iniciadores de acidentes e identificados em 

duas categorias: perda de vazão motivada por defeito na bomba ou ruptura na 

tubulação do circuito primário e perda de refrigerante no circuito primário causado 

por bloqueio. Como resultados foram obtidos as seguintes estimativas das 

frequências de danos ao núcleo do reator: no caso do bloqueio de canal, associado 

à falha humana, a contribuição, para a frequência de danos ao núcleo, é da ordem 

de 2,9.10-4 ao ano, e, no caso de perda de refrigerante é da ordem de 1,21.10-6 ao 

ano. Esses valores embora possam até parecer elevados, são tidos como 

satisfatórios dentro da faixa da segurança sugerida pela IAEA. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A perspectiva desse trabalho é criar, através do código computacional 

PARET/ANL, uma modelagem que permita simular um bloqueio de canal no núcleo 

de um reator de pesquisa do tipo piscina e que utiliza combustível do tipo placa. 

 

O código computacional PARET/ANL não permite simular transitório de bloqueio 

de canais. Entretanto é possível simular um transitório de perda de fluxo de massa 

do líquido refrigerante em canais.  

 

A falta dessa característica no PARET/ANL gerou a motivação para encontrar um 

modo de suprimir essa carência. Esse capítulo está dividido em duas partes. Na 

primeira parte será validada a cópia da versão do PARET/ANL que será empregada 

nesse trabalho. Essa validação será feita através da comparação entre os dados 

obtidos com o PARET/ANL e os dados que constam no Benchmark de transitório 

FLOFA do TECDOC-643 (IAEA, 1992), e com os obtidos por Lu et alii (2009) usando 

o código computacional RELAP5. 

 

A segunda parte consiste em configurar o PARET/ANL de modo que se consiga 

simular um bloqueio parcial em um canal e analisar os efeitos termodinâmicos no 

canal bloqueado e em um de seus canais adjacentes. O canal a ser bloqueado é do 

tipo canal quente, enquanto que o seu canal adjacente é do tipo nominal.  

 

Os códigos computacionais usados em projetos de construção de reatores 

nucleares, especificamente no que se refere à parte termoidráulica de seu núcleo, 

tem como principal objetivo reproduzir condições reais de operação de modo que 

predigam, quantitativamente, as condições limites de operação a fim de que o limite 

de segurança não seja ultrapassado. 

 

Em regime normal de operação, as temperaturas não devem ultrapassar a 

temperatura de fusão do material que constitui o revestimento do combustível nem 

possibilite a ocorrência de reações químicas entre o material do combustível e seu 
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revestimento, o que levaria a uma mudança geométrica da estrutura do elemento 

combustível, ocasionando seu mau funcionamento. A superfície externa do 

revestimento do combustível é a que apresenta maior probabilidade de corrosão 

devido às altas temperaturas. Nos casos em que o revestimento do combustível é 

feito de alumínio, essa temperatura limite fica em torno de 95 °C. 

 

 

3.1. O código PARET/ANL 

 

 

Nesse item são apresentadas algumas das características do código 

PARET/ANL: seus parâmetros de modelagens utilizados nas configurações de 

núcleos, diagrama estrutural de funcionamento, um estudo analítico de sua cinética, 

termodinâmica e hidráulica. 

 

O modelo de núcleo de reator associado ao modelo do PARET/ANL é do tipo 

refrigerado a água leve, que pode ser representado por até quatro elementos 

combustíveis. O combustível pode ser do tipo placa ou vareta.  

 

O núcleo pode ser dividido em quatro ou menos regiões sobre sua seção radial 

transversal, cada uma tendo sua própria geração de potência, taxa de variação de 

fluxo, parâmetros hidráulicos, etc., sendo cada uma dessas regiões representada 

por um simples elemento combustível, além de seu canal refrigerante. Igualmente, 

cada uma dessas regiões pode ser dividida em até 20 secções axiais (21 nós) e 

cada seção axial em, no máximo, 4 regiões radiais.  

 

 

A Figura 3 mostra, em detalhe, as subdivisões do núcleo em seções axiais e 

regiões radiais. 
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Figura 3: Subdivisão do núcleo em seções axiais e regiões radiais (OBENCHAIN, 1969). 

 

Problemas de transitórios podem ser forçados através de especificação de 

inserção externa de reatividade versus tempo ou potência média do núcleo versus 

tempo. Perda de fluxo de massa como função do tempo também pode ser usada 

para forçar um problema.  

 

O programa também permite detalhar cálculos com transferência de calor por 

convecção, incluindo, ou não, ebulição, e em hidrodinâmica permite calcular o fluxo 

reverso do líquido refrigerante (WOODRUFF; SMITH, 2001). 
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Um diagrama de blocos ilustrando o PARET/ANL está representado na Figura 4. 

Este diagrama é auto-explicativo e evidencia claramente as relações existentes no 

modelo. 

 

 

Figura 4: Diagrama de blocos do modelo PARET/ANL (OBENCHAIN, 1969). 

 

 

3.1.1. Cinética do núcleo de um reator 

 

 

O funcionamento da potência do reator pode ser especificado como função do 

tempo ou através de uma solução numérica de uma equação cinética pontual do 

reator: 

 

  
I

i i

i 1

d (t) [ (t) ]
(t) C t S(t)

dt 

  
    


  (1) 

 



36 
 

 i i
i i

dC (t) f
(t) C (t), i 1,2,..., I

dt


   


 (2) 

 

em que: 

 

 t =  tempo; 

  = potência do reator ou fluxo neutrônico; 

  = reatividade do reator; 

 β = fração efetiva de nêutrons atrasados; 

  = tempo de geração de nêutrons rápidos; 

 i = constante de decaimento para o grupo i; 

 Ci = concentração de precursores que emitem nêutrons atrasados do 

grupo i; 

 fi =  fração de nêutrons atrasados do grupo i, βi/β. 

 

 

3.1.2. Transferência de calor 

 

 

A transferência de calor em cada elemento combustível é determinada com base 

em uma solução da equação de condução de calor em uma dimensão e em cada 

seção axial, que pode chegar a 20 como ilustra a Figura 3. Por sua vez, cada seção 

axial pode ser dividida em até 4 seções radiais. A equação de difusão de calor em 

cada elemento combustível e a transferência convectiva para o fluido refrigerante 

são as equações (3) e (4) a seguir:  

 

 
1q T

T
K t

 
  


 (3) 

 w fq h T T T T       (4) 
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O esquema de avaliação, nos diversos tipos de regimes de transferência de 

calor, em determinado instante, de um ponto axial está baseado nos seguintes 

critérios: 

 

 Se a temperatura na superfície do revestimento é menor do que a 

temperatura de saturação, considera-se que não existe o regime de ebulição; 

 

 Se a temperatura da superfície do revestimento excede a temperatura do 

fluido saturado, o fluxo de calor na superfície é calculado baseado em ambas 

as condições de contorno para não ebulição e ebulição nucleada. Se o fluxo 

de calor da ebulição nucleada é  maior que o fluxo de calor da convecção 

forçada, assume-se que a ebulição nucleada prevalece; caso contrário, quem 

prevalece é a convecção forçada; 

 

 Se a ebulição nucleada excede o fluxo de calor do DNB, existem duas 

possibilidades a ser consideradas: transição de ebulição ou filme de ebulição 

estável. Uma temperatura na superfície do revestimento no começo da 

transição de ebulição é calculada equiparando o filme de ebulição e a 

transição de ebulição do fluxo de calor na superfície e resolvendo para a 

temperatura na superfície; 

 

 Ebulição saturada ocorre apenas quando a entalpia do fluido for maior que a 

entalpia do líquido saturado; 

 

 O regime de vapor existe apenas quando a entalpia do fluido for igual ou 

maior que a entalpia do vapor saturado. 
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3.1.3. Hidrodinâmica 

 

 

Os cálculos hidrodinâmicos no PARET/ANL estão baseados em um modelo de 

momento integral modificado no qual as equações representando as leis da 

conservação da massa, do momento e da energia são resolvidas em cada canal 

refrigerante e em cada nó em função do tempo.  

 

Essas três leis são representadas pelas equações abaixo: 

 

 
G

t Z

 
 

 
 (5) 

 

 

22 fv G GG G p
g

t Z Z 2De

    
       

     
 (6) 

 

 
h

H H q
G

t Z r

    
     

    
 (7) 

 

em que: 

 

 t = tempo; 

 Z = variável espacial axial; 

   = massa específica volumétrica ponderada do refrigerante em duas 

fases; 

 G =  densidade de fluxo de massa do refrigerante; 

  = massa específica efetiva do refrigerante para considerações do 

momento; 

 p = pressão; 

 f =  fator de fricção; 

 v = volume específico do refrigerante; 

 De = diâmetro equivalente do canal do refrigerante; 
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 g =  aceleração da gravidade; 

  = massa específica de fluxo efetivo de deslizamento de refrigerante; 

 H = entalpia do refrigerante; 

 rh = raio hidráulico do canal do refrigerante; 

 q = energia térmica ganha pelo refrigerante. 

 

 

As soluções das equações (5), (6) e (7) fornecem a queda de pressão no núcleo, 

bem como a pressão num determinado ponto, a entalpia do líquido refrigerante e a 

variação do fluxo de massa ao longo de cada canal.  

 

Como no caso da transferência de calor, o tratamento é feito em uma dimensão, 

i.e., as variações da velocidade do líquido refrigerante e suas propriedades são 

consideradas apenas na direção do fluxo. A hidrodinâmica possibilita ainda a 

descrição do fluxo reverso do líquido refrigerante, e a condição física do líquido 

refrigerante que varia de sub-resfriada até superaquecido, incluindo o regime 

bifásico. 

 

 

3.1.4. Principais incertezas do modelo 

 

 

O código PARET\ANL (OBENCHAIN, 1969) tem mostrado ser um meio 

razoavelmente preciso em prever o curso e as consequências de acidentes de 

reatividade não destrutivos em reatores de pequeno porte desde que não ocorra 

ebulição do líquido refrigerante.  

 

Contudo, ele possui algumas outras limitações que podem comprometer seu uso 

em uma situação particular, dependendo, sobretudo, da natureza do transitório em 

consideração. Mas realmente, sua principal incerteza está associada à ebulição. 

Essa incerteza aliada ao fato de o código não ter sido testado em situações em que 
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o líquido refrigerante atinge o estado de ebulição plena, exige maior cautela nas 

interpretações de seus resultados. 

 

O PARET/ANL apresenta um histórico favorável quando comparado a resultados 

experimentais, indicando que, dentro de certa faixa de transitórios, onde não há 

ebulição do líquido refrigerante, a temperatura do revestimento do elemento 

combustível pode ser satisfatoriamente calculada. 

 

 Na situação de incipiência da ebulição, a temperatura do revestimento do 

elemento combustível é calculada por uma correlação que é também utilizada para 

determinar o fluxo de calor durante transitórios com ebulição. Entretanto, não há 

garantia que essa correlação seja rigorosamente válida em um ambiente típico do 

interior do núcleo de um reator durante um transitório. 

 

O modelo hidrodinâmico incompressível empregado no PARET tem provado ser 

adequado para análise de uma vasta faixa de transitórios. Por outro lado, há 

situações em que se apresenta inadequado. Por exemplo, quando empregado na 

obtenção precisa da descrição da instabilidade hidráulica. A hidrodinâmica do 

PARET deve ser interpretada como uma indicação de uma possível anormalidade, 

i.e., deve ser vista como uma indicação qualitativa e não como uma predição 

quantitativa. 

 

A incerteza de sua hidrodinâmica não está apenas no fato de que suas 

equações básicas são de natureza incompressível, mas também de outras causas. 

Por exemplo, a queda de pressão na situação bifásica é um ponto de considerável 

incerteza. Igualmente, o problema de determinar a fração de vazios em um 

determinado ponto é muito complexo. 

 

A presença de vazios dentro do líquido refrigerante em um canal do reator é de 

considerável importância, não apenas pelo fato de seu efeito na transmissão de 

calor, mas também pelo seu efeito muito forte sobre a reatividade do sistema. 

 

De um modo geral, uma completa descrição do curso de diversos transitórios em 

reatores resfriado a água leve requer uma descrição detalhada do espaço-tempo 
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que depende da fração de vazio dentro do núcleo. Essa dependência é muito difícil 

de descrever por causa da complexidade do problema e da falta de conhecimento 

fundamental sobre o padrão de escoamento. 

 

O código PARET/ANL (WOODRUFF; SMITH, 2001) é uma versão melhorada do 

código original PARET, tendo herdado deste, no entanto, algumas de suas 

limitações. O uso nos transitórios de correlações de transferência de calor válidas 

apenas para o estado estacionário; a aplicação de um modelo hidrodinâmico 

incompressível e de um modelo simplificado para o cálculo de fração de vazios em 

transitórios com sub-resfriamento são alguns exemplos dessas limitações. As 

melhorias introduzidas dizem respeito a correlações mais apropriadas para a 

transferência de calor, para a crise da ebulição e para a instabilidade do fluxo 

mássico. É difícil prever a extensão destas melhorias em cada caso específico, 

portanto é sempre recomendável realizar verificações e/ou validações antes de usar 

o código em sua plena capacidade de predição. 

 

3.2. Validação do código PARET/ANL para LOFA 

 

 

Desde sua criação, em janeiro de 1969, o código fonte do PARET foi modificado 

várias vezes. Essas modificações vão desde alteração na sua linguagem de 

programação – FORTRAN 7040 – até desvio de finalidade.  

 

A versão utilizada nesse trabalho – PARET/ANL, 1992 – está escrita em 

FORTRAN 77. No início o PARET/ANL foi desenvolvido para analisar pequenos 

acidentes, não destrutivos, de reatividade em núcleos de reatores de pesquisa que 

utilizam combustível do tipo placa, sendo depois adaptado para analisar, também, 

núcleos de reatores que utilizam combustível tipo vareta e passou a ser empregado 

na previsão de diversos tipos de acidentes de caráter termodinâmico, hidráulico, etc. 

Uma alteração significativa, para o usuário, foi quanto ao modo de entrada de dados 

ao programa em seu INPUT.DAT. A entrada de dados, que era feita através de 

cartão, passou ser feita através de arquivo. 
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Por causa dessas alterações, juntamente com a falta de um registro que garanta 

100% de confiabilidade, a versão aqui empregada foi submetida a uma validação. 

Essa validação foi realizada através da comparação e análise dos resultados obtidos 

com PARET/ANL, quando configurado para um transitório de perda de fluxo de 

massa, e os resultados fornecidos pela IAEA através do Benchmark de transitórios 

(TECDOC-643). A fim de aumentar o grau de confiança, esses mesmos resultados 

foram também comparados aos resultados obtidos com o código computacional 

RELAP5 (Lu et alii, 2009). 

 

 

3.2.1. Modelagem computacional 

 

 

Pesquisas que envolvem sistemas físicos com alto grau de não-linearidade e 

grande número de variáveis físicas demandam enorme esforço de cálculo. A partir 

de modelos matemáticos robustos que reproduzam modelos físicos, podem-se 

encontrar soluções para esses problemas mediante aplicação de um código 

computacional apropriado. 

 

Um modelo matemático é uma representação da realidade estabelecida a partir 

de modelos físicos, que recaem em sistemas de equações diferenciais parciais ou 

ordinárias de elevado número de incógnitas. As soluções exatas dessas equações 

nem sempre é possível, mas soluções numéricas aproximadas podem ser 

encontradas por meio de procedimentos numéricos através de modelagem 

computacional. 
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3.2.2. Validação de um modelo 

 

 

Não há uma definição simples e direta sobre o que é validação de um modelo. 

Mas, em linhas gerais, significa estabelecer um alto grau de confiança naquilo que 

um modelo irá gerar de forma consistente, um produto que esteja de acordo com 

especificações pré-determinadas. Um alto grau de confiabilidade obtém-se 

comparando o comportamento do modelo com o comportamento do sistema real 

quando submetidos às mesmas condições de operação. 

 

Há uma sutil diferença entre verificação e validação. Fazer uma verificação 

significa determinar se o modelo foi construído com precisão, enquanto que fazer 

uma validação significa determinar se o modelo reflete de forma correta o sistema 

real. 

 

Um modelo conceitual é constituído por algoritmos matemáticos, geralmente 

formados por um sistema de equações diferenciais e limitado por condições iniciais 

ou de contorno. Nem sempre problemas físicos de natureza prática conseguem ser 

resolvidos analiticamente devido à alta complexidade de sua modelagem. 

 

Um roteiro simplificado de validação de modelos é mostrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Roteiro simplificado de validação de modelo. 

 

 

A seguir é feita uma descrição das etapas de validação mostradas no roteiro da 

Figura 5. 

 

 Problema em estudo: nesta fase, delimitam-se os objetos de estudo; 
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 Modelo físico: nesta fase, identificam-se os parâmetros importantes e suas 

relações matemáticas; 

 

 Modelagem matemática: nesta fase, aplicam-se métodos matemáticos que 

possibilitem encontrar soluções para as equações que representam o modelo 

físico; 

 

 Execução do modelo: nesta fase, examina-se o comportamento do modelo 

através de alterações dos parâmetros de entrada; 

 

 Analise dos resultados: nesta fase, comparam-se os resultados obtidos 

através do modelo com os resultados disponíveis de fontes seguras. 

 

 

 

 

3.2.3. O transitório FLOFA 

 

 

O transitório FLOFA2, transitório de perda rápida do fluxo, foi escolhido como 

referência pelo fato de assemelhar-se ao transitório de bloqueio de canal, que é o 

objetivo desse trabalho. 

 

O transitório de perda de fluxo de massa do líquido refrigerante num canal no 

PARET/ANL obedece à Equação (8). 

 

 0( ) .
t

Tm t m e


  (8) 

 

 

 

                                            
2
 FLOFA: Fast Loss of Flow Accident. 
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em que:  

 

 T =  uma constante, no caso do FLOFA T = 1 s; 

 t  =  instante em que se quer determinar o fluxo; 

       =  fluxo no instante t; 

     =    fluxo inicial. 

 

 

Descrição do núcleo modelado 

 

 

A Figura 6 mostra o núcleo do reator IAEA 10 MW MTR. Esse reator é tipo 

piscina, moderado e refrigerado a água leve (A) através da circulação forçada no 

sentido descendente. Tem capacidade para 25 elementos combustíveis tipo placa, 

sendo que 21 são do tipo padrão (ECP, 1 – 21) e 4 do tipo  controle (ECC, 22 – 25). 

Como elemento refletor é utilizado grafite (TECDOC-643, 1992).  

 

 

 

        Figura 6: Configuração do núcleo do IAEA 10 MW MTR. 
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O núcleo apresentado é o mesmo proposto pela IAEA no TECDOC-233 (1980) 

com apenas uma mudança no centro, onde a água foi substituída por um bloco de 

alumínio com 77 mm × 81 mm contendo em cada face um furo quadrado com 50 

mm de lado. Essa substituição visa a uma maior proximidade realística no cálculo do 

fator de potência de pico radial e local no elemento combustível padrão (TECDOC-

643, 1992). 

 

3.2.3.1. Elemento Combustível Padrão 

 

 

Cada elemento combustível padrão é constituído por 23 placas planas. As 

dimensões de cada placa são 0,51 mm × 63,0 mm × 60 mm (espessura × largura × 

altura). As placas são dispostas em um estojo de alumínio com 0,38 mm de 

espessura. As dimensões do canal de refrigeração são 2,23 mm × 66,5 mm × 60,0 

mm (espessura × largura × altura). A Figura 7 mostra em detalhe o arranjo das 

placas de um elemento de combustível padrão. 

 

 

 

       Figura 7: Arranjo de uma placa de combustível padrão do tipo MTR. 
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3.2.3.2. Modelagem do núcleo 

 

 

O PARET/ANL foi programado para simular o núcleo do reator IAEA 10 MW 

MTR com potência inicial de 12 MW, onde foi adicionada uma sobrecarga de 20% 

de sua potencia nominal. O núcleo foi configurado para dois canais, sendo um o 

canal quente. Para se obter a configuração do canal quente, foi aplicada a fórmula: 

[(fator de pico da potência local)×(fator de pico da potência radial)]×(fator de 

engenharia), que corresponde a 1,68.  

 

O fluxo de massa do líquido refrigerante no canal quente decresce segundo a 

exponencial 1,0te , iniciando com um retardo de 1,0 s. O scram foi programado para 

entrar em ação quando o fluxo de massa atingir 85% do fluxo de massa inicial, i.e., 

no instante t = 1,16 s. Essas condições caracterizam um transitório rápido de perda 

de refrigerante (FLOFA). 

 

Uma vez configurado o núcleo, o programa foi executado. O PARET gerou 

dados referentes à temperatura do revestimento do combustível e do líquido 

refrigerante, bem como da perda de potência e de fluxo de massa no canal quente. 

 

 

3.2.3.3. Comparação entre os dados obtidos com os do 

Benchmark 

 

 

Para se efetuar uma comparação consistente entre os dados do PARET/ANL 

com aqueles fornecidos no Benchmark, a primeira providência é verificar se o 

parâmetro que força o transitório está reproduzido corretamente em ambos os 

casos. 

 A Figura 8 mostra os dados relativos ao fluxo de massa do líquido refrigerante 

no canal quente durante o transitório FLOFA. Visualmente, nenhuma diferença pode 

ser observada. 



48 
 

 

 

Figura 8: Variação do fluxo durante o FLOFA 

 

Uma análise mais detalhada foi procedida, usando os dados digitalizados a 

partir do gráfico extraído do TECDOC-643. Por meio da introdução de uma escala 

gráfica, os valores numéricos do fluxo de massa foram obtidos. Os desvios em todos 

os pontos analisados não ultrapassam 1%. Considerando os erros associados ao 

processo de digitalização e leitura visual da escala gráfica, é possível afirmar que a 

comparação dos demais resultados pode ser levada a efeito, sem nenhum 

comprometimento à validação do código para o estudo de transitórios deste tipo. 

 

A Figura 9 exibe os dados obtidos com o PARET/ANL e os fornecidos pelo 

Benchmark do TECDOC-643 relativos à variação da potência do reator durante o 

transitório FLOFA. As mesmas observações se aplicam quando se analisam os 

desvios entre os dois casos. 
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Figura 9: Variação da potência do reator durante o FLOFA. 

 

 

Nos gráficos que aparecem na Figura 9, observa-se que os valores obtidos por 

meio do PARET/ANL e os fornecidos pelo benchmark apresentam alguns valores 

dispersos, entretanto nada que divirja de uma linha de convergência ou que 

comprometa, em termos práticos, a aplicação do código na análise de tais 

transitórios. Através de uma análise mais pormenorizada, observa-se que:  

 

a) Entre os instantes 0 s e 1,0 s, a potência desenvolvida pelo reator 

permaneceu praticamente constante, em 12 MW, caracterizando a fase de 

regime permanente em sobrecarga, e, ao final deste intervalo, o transitório é, 

então, iniciado; 

 

b) A partir de 1,0 s, a potência apresentou um leve declínio provavelmente 

provocado por uma realimentação de reatividade rápida e de magnitude 

limitada causada pela elevação da temperatura do combustível; 

 

c) No instante 1,16 s, momento em que o fluxo de massa do refrigerante atingiu 

85% do seu valor inicial, o scram foi acionado. Entretanto, devido ao retardo 

prescrito de 0,2 s para inserção total das barras de segurança, a queda de 

potência foi pouco significativa; 
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d) Próximo ao instante 1,4 s, as barras estão completamente inseridas, e a 

grande reatividade negativa inserida por elas reduziu a potência rapidamente 

e de forma acentuada; 

 

 

Na Figura 10 são mostrados os gráficos relativos à variação da temperatura do 

revestimento do combustível (clad) e do líquido refrigerante no canal quente no 

núcleo do reator durante o transitório de perda de fluxo de massa do líquido 

refrigerante. Os gráficos foram construídos a partir de dados obtidos por meio do 

PARET/ANL e, depois, comparados com aqueles fornecidos pelo Benchmark do 

TECDOC-643. 

 

 

Figura 10: Variação da temperatura durante o FLOFA 

 

Analisando o gráfico acima, observa-se que: 

 

a) Entre os instantes 0 s e 0,1 s tanto o clad quanto o refrigerante sofreram uma 

pequena variação de temperatura; o clad passou de 82,23 °C para 80,83 °C e o 

refrigerante de 56,31 °C para 56,62 °C. Uma hipótese sobre essa variação é a 

troca de calor na fronteira clad-refrigerante num primeiro contato; 
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b) Entre os instantes 0,1 s e 1,16 a temperatura se estabelece, sofrendo pequenas 

flutuações. Em média, a temperatura do clad é de 80,30 °C, e a do refrigerante, 

56,31 °C; 

 

c) No instante 1,16 s ocorreu o acionamento do scram. A partir desse instante 

observa-se uma crescente elevação de temperatura no clad e no refrigerante, 

ocorrendo seu pico no instante 1,50 s. No clad a temperatura atinge 88,13 °C e 

no refrigerante, 59,44 °C. Dados do benchmark indicam que a temperatura de 

pico no clad foi de 87,50 °C e no refrigerante, 60,30 °C, o que corresponde aos 

erros percentuais de 0,72% e 1,43%, respectivamente; 

 

d) No instante 1,9 s o fluxo de massa atinge 15% de seu valor inicial. A partir desse 

instante conjectura-se que se inicia um regime natural reverso do fluxo de massa 

no sentido ascendente. A temperatura no clad e refrigerante tende a se 

estabilizar em 56 °C e 46 °C, respectivamente. 

 

Do ponto de vista técnico, os valores encontrados por meio do código 

PARET/ANL utilizado neste estudo reflete a realidade do transitório FLOFA, uma vez 

que seus valores aproximam-se bastante dos valores indicados pelo benchmark do 

TECDOC-643. As flutuações dos valores encontrados em torno dos fornecidos não 

comprometem o desempenho do código, pois a discrepância não ultrapassa 2%, o 

que, em termos práticos, indicam que os cálculos estão dentro de uma margem de 

segurança aceitável. Os motivos dessa inexatidão entre os valores quando 

comparados têm diversas origens, tais como erros de arredondamentos. 

 

Tendo em vista que a versão do código PARET/ANL aqui empregada preencheu 

os requisitos necessários a fim de torná-la merecedora de confiabilidade quando 

empregada no estudo e análise de transitórios do tipo FLOFA, então a validação 

dessa versão do código pode ser aceita. 
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3.2.3.4. Comparação entre os resultados do PARET/ANL e do 

RELAP5 

 

 

O código RELAP5 é o sistema de análise computacional mais utilizado no 

mundo científico com aplicação em diversos tipos de problemas. Nos últimos anos, 

ele sofreu diversas modificações, mais intensivamente para apoiar a certificação de 

projetos de reatores avançados, bem como ajudar a resolver questões pendentes de 

acidentes graves. 

 

O desenvolvimento do código RELAP foi iniciado nos anos 1980. Originalmente 

foi desenvolvido para apoiar a análise dos acidentes postulados em usinas 

comerciais nos Estados Unidos. Hoje diferentes versões do código têm sido 

amplamente distribuídas em todo mundo e são usadas para suportar uma ampla 

gama de atividades. Assim sendo, o código RELAP5, devido a sua notoriedade, é 

um bom balizador para os propósitos de validação neste trabalho. 

 

A Figura 11 mostra, conjuntamente, a variação relativa da potência do reator e 

do fluxo de massa do líquido refrigerante em um canal quente. Os gráficos 

correspondentes ao RELAP foram obtidos por Lu et alii (2009) na validação de sua 

versão do RELAP5/MOD3.3 por meio do benchmark definido no IAEA TECDOC-643 

(1992). 

 

Na Figura 12, onde aparecem as variações das temperaturas no revestimento do 

elemento combustível e no líquido refrigerante do canal quente, os dados do 

PARET/ANL correspondem aos da Figura 10, diferindo apenas no fato de que, na 

Figura 12, o transitório é iniciado em t = 0 s. 
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Figura 11: Variação relativa da potência e do fluxo no FLOFA. 

 

 

 

Figura 12: Variação da temperatura durante o FLOFA. 

 

 

As análises e comentários detalhados feitos anteriormente quando da 

comparação do PARET/ANL com Benchmark podem ser estendidos à comparação 
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PARET/ANL com RELAP. Destacando-se o fato de apesar da validação do 

RELAP5/MOD3.3 estar embasada no benchmark do TECDOC-643, o autor 

desprezou o retardo de 1,0 s que aparece no gráfico original. 

 

No gráfico da Figura 12 observa-se uma diferença perceptível entre os valores 

encontrados pelos códigos nas temperaturas de pico no clad, por outro lado, todos 

os outros pontos apresentam valores bastante próximos.  

 

A Tabela 1 mostra alguns valores extraídos da Tabela 3 (LU et ali., 2009) 

correspondentes à  temperatura máxima no clad e no liquido refrigerante durante o 

transitório. 

 

 

 

Tabela 1: Valores de pico das temperaturas durante o transitório FLOFA. 

 RELAP5/MOD3.3
3
 IAEA (BENCHMARK)

4
 PARET/ANL

5
 

Revestimento (clad) 92,35 °C 88,27 °C 88,13 °C 

Líquido refrigerante 60,23 °C 59,46 °C 60,35 °C 

 

 

Na Tabela 1 observa-se que o valor obtido pelo RELAP para a temperatura 

máxima do clad também apresenta uma diferença significativa em relação a aquele 

apresentado pelo benchmark. No entanto, o valor encontrado através do 

PARET/ANL praticamente coincide com o encontrado na descrição do benckmark. 

 

Pelo observado, os dados obtidos pelos códigos PARET/ANL, RELAP5/MOD3.3 

e os fornecidos pelo Benchmark do TECDOC-643 (1992) coincidem em quase sua 

totalidade, conferindo uma alta confiabilidade em qualquer resultado procedente de 

operações realizadas por meio dessa versão do PARET/ANL. 

 

                                            
3
 Valores encontrados por Lu et. al. 

4
 Valores fornecidos pelo Benchmark do IAEA TECDOC-643. 

5
 Valores encontrados neste trabalho. 
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3.3. Configuração de bloqueio de canal 

 

 

Com o código validado, a configuração referente à simulação de bloqueio do 

canal quente no código PARET/ANL seguiu o seguinte esquema: 

 

 O código foi configurado de modo que o núcleo fosse composto inicialmente 

por dois canais, sendo um quente e outro normal, com a opção de regime de 

fluxo de massa forçado em ambos os canais; 

 

 O código foi executado em regime estacionário, i.e. sem perda de fluxo de 

massa do líquido refrigerante nos canais durante 2,5 s. Essa configuração 

encontra-se no APÊNDICE A; 

 

 Novamente o código foi configurado para executar um transitório de perda de 

fluxo de massa do líquido refrigerante durante 2,5 s. Esse transitório de 

FLOFA foi ajustado para uma perda de 50% da massa inicial. Essa 

configuração encontra-se no APÊNDICE B; 

 

 O bloqueio foi simulado considerando uma obstrução localizada na entrada 

do canal quente; 

 

 Verificou-se o valor do gradiente de pressão entre a pressão na entrada e na 

saída do canal quente com valores 100% e 50% para o fluxo máximo. A 

diferença no gradiente de pressão foi atribuída à obstrução no canal quente; 

 

 O código foi outra vez configurado para o regime estacionário como no item 

1), mas agora cada canal passou a operar sob o regime de pressão forçada. 

Os gradientes de pressão entre a entrada e a saída nos dois canais são 

iguais; 

 

 O ajuste final para obter-se o mesmo efeito que um FLOFA com uma 

redução de 50% do fluxo de massa do líquido refrigerante no canal quente foi 
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conseguido através do ajuste do coeficiente de perda de carga abrupta na 

entrada do canal quente. Essa configuração encontra-se no APÊNDICE C. 

Esse ajuste do coeficiente de perda de carga  foi feito através da equação 

de Bernoulli para energia (EL-WAKIL, 1971) incluindo um termo de perda 

dinâmica. 

 

 
2

2

V
p


    (9) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item serão apresentados os resultados da simulação do bloqueio do canal 

quente e discutidos os efeitos termodinâmicos e termoidráulicos desse bloqueio no 

canal quente e num canal nominal adjacente. 

 

 

4.1. Variação do fluxo de massa 

 

O código PARET/ANL foi executado conforme a configuração do APÊNDICE C, 

gerando um conjunto de dados conforme pode ser observado na Figura 13. 

 

 

 

Figura 13: Variação do fluxo de massa do líquido refrigerante. 

 

  

 O canal quente foi configurado para o regime de pressão forçada e seu 

coeficiente de perda de carga, na entrada do canal, foi ajustado de modo que a 

combinação desses dois parâmetros reproduzisse um efeito idêntico à perda de 

fluxo de massa por bloqueio.  
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Observa-se claramente a forte redução do fluxo no canal quente bloqueado, 

enquanto o fluxo de massa no canal adjacente apresenta um leve aumento. 

 

O valor da diferença de pressão entre a entrada e a saída ao qual foram 

submetidos o canal quente e o canal nominal adjacente foi de 24.500 Pa. O valor do 

coeficiente de perda de carga () que melhor se ajustou à perda de 50% do fluxo de 

massa no canal quente foi de 14,5. 

 

A Figura 14, obtida por Lu et alii (2009) utilizando o RELAP5, mostra a variação 

do fluxo de massa do líquido refrigerante em um canal bloqueado e seus adjacentes.  

 

Quando se comparam os perfis dos gráficos da variação do fluxo de massa no 

canal quente da Figura 13 com o do canal bloqueado (canal 3) da Figura 14, 

observa-se que são idênticos, embora as escalas de tempo sejam diferentes. 

 

 

Figura 14: Variação do fluxo de massa em diferentes canais (Lu et alii, 2009). 

 

A comparação da variação do fluxo de massa do líquido refrigerante no nominal 

adjacente canal 9 da Figura 14 também apresenta um perfil idêntico ao do canal 

nominal adjacente da Figura 13. 
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Diante do observado, pode-se afirmar que a configuração do PARET/ANL 

produziu os resultados semelhantes aos que seriam obtidos caso se utilizasse o 

RELAP5 para essas condições. 

 

 

4.2. Variação da temperatura ao longo do canal quente 

 

A Figura 15 mostra a temperatura nos nós axiais ao longo do canal quente nos 

instantes t = 1,0 s e t = 2,5 s.  

 

 

Figura 15: Variação da temperatura ao longo do canal quente nos instantes t = 1,0 s e t = 2,5 s. 

 

Observa-se que a máxima temperatura atingida pelo líquido refrigerante nos dois 

instantes ocorreu no nó 21, na saída do canal, foi de 56,30 °C e 74,33 °C, 

respectivamente, o que indica uma variação máxima de temperatura de 18,03 °C. 

 

A temperatura no combustível e em seu revestimento variou conforme como 

estava previsto. A máxima temperatura do conjunto ocorreu no nó 13. No instante t = 

1,0 s, a temperatura do combustível era 81,72 °C e a do revestimento 80,30 °C. No 

35

45

55

65

75

85

95

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
) 

Nós axias 

Refrigerante(1,0 s)

Revestimento(1,0 s)

Combustível(1,0 s)

Refrigerante(2,5 s)

Revestimento(2,5 s)

Combustível(2,5 s)



60 
 

instante t = 2,5 s a temperatura do combustível atingiu a temperatura de 109,95 °C, 

e a do revestimento, 108,26 °C. 

 

4.3. Variação da temperatura ao longo do canal nominal 

adjacente 

 

 

A Figura 16 mostra as temperaturas nos nós axiais ao longo de um canal 

nominal adjacente nos instantes t = 1,0 s e t = 2,5 s. 

 

 

Figura 16: Variação da temperatura ao longo do canal nominal nos instantes t = 1,0s e t = 2,5s. 

 

 

No gráfico da Figura 16, nota-se que a variação da temperatura entre os 

instantes t = 1,0 s e t = 2,5 s, em cada região considerada, foi negativa, i. e., a 

temperatura final é menor que a inicial. Isso se deve ao fato do aumento na 

quantidade do fluxo de massa do líquido refrigerante que atravessa o canal 

adjacente não bloqueado. 

 

Para o líquido refrigerante a temperatura no instante t = 1,0 s foi de 49,02 °C e 

em t = 2,5 s de 48,0 °C, indicando que ocorreu uma variação de -1,02 °C. 

35

40

45

50

55

60

65

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
) 

Nós axiais 

Refrigerante(1,0 s)

Revestimento(1,0 s)

Combustível(1,0 s)

Refrigerante(2,5 s)

Revestimento(2,5 s)

Combustível(2,5 s)



61 
 

 

A temperatura do revestimento passou de 50,5 °C para 49,38 °C e a do 

combustível de 50,60 °C para 49,44 °C no mesmo intervalo de tempo acima. A 

variação máxima da temperatura no revestimento foi de -1,12 °C e no combustível 

de -1,16 °C. 

 

  



62 
 

5. CONCLUSÕES 

 

 

Após ter-se concluído cada uma das etapas que constituem os objetivos propostos 

inicialmente, pode-se concluir que: 

 

 A versão do PARET/ANL utilizada no trabalho é confiável para o estudo de 

transitórios do tipo FLOFA, uma vez que os resultados obtidos, tecnicamente, 

são os mesmos que constam dos TEC-DOC 233 (1980) e TEC-DOC643 

(1992). Igualmente, esses valores foram confirmados por meio de 

comparações com os resultados obtidos por Lu et al (2009), com o código 

RELAP5 na análise daquele tipo de transitório; 

 

 Apesar do código PARET/ANL não ter sido criado com o intuito de analisar 

transitórios do tipo bloqueio (parcial ou total), podem-se, através do controle 

de alguns de seus parâmetros, por exemplo: coeficiente de perda abrupta de 

carga, gradiente de pressão entre a entrada e a saída de um canal, etc., 

configurá-lo de modo que o efeito causado assemelhe-se a uma perda de 

fluxo de massa de refrigerante por bloqueio parcial em um de seus canais; 

 

 A redução de 50% do fluxo de massa do líquido refrigerante no canal quente 

fez com que o mesmo chegasse a atingir a temperatura de 110 °C no 

combustível e 109 °C no revestimento. Com essas temperaturas, seu DNB 

atingiu o valor mínimo igual a 6,35. Os reatores de pesquisa (MTR), que 

apresentam estrutura de alumínio, não devem ultrapassar a temperatura de 

150 °C. Assim, conclui-se que esse tipo de transitório não colocará em risco a 

estrutura do reator de pesquisa do tipo piscina. Entretanto, o alumínio, 

quando submetido a essa temperatura durante um longo período, pode 

comprometer a estrutura dos elementos combustíveis por conta da corrosão; 

 

 No canal adjacente não bloqueado ocorreu um aumento no fluxo de massa do 

líquido refrigerante, o que corresponde a uma fração da quantidade do fluxo 

do líquido refrigerante que diminuiu no canal quente e passou a ser 
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distribuído entre os outros canais. Sua temperatura permaneceu praticamente 

estável ao longo do canal; no combustível, no revestimento e no líquido 

refrigerante. 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que apesar do código PARET/ANL não ter 

sido projetado para o estudo de transitório do tipo bloqueio, ele pode se tornar uma 

ferramenta útil no estudo desse tipo de transitório, pois com o mesmo, por meio de 

ajustes em alguns de seus parâmetros, é possível simular bloqueios parciais de 

canais quentes em reatores do tipo piscina, que utilize combustível tipo placa e seja 

moderado a água leve. 
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APÊNDICE A 

 

*  PARET:  HEU BENCHMARK  2 CHAN  T=2,5 SEC EXP. FLOFA 
 
1001,     -2          21     7     0     1     1 
1002,            0     0     6    1     0    10  
1003,    12.00      0.0106221    1.70000+5   1.58650+5   6.35000-4 
1004,    2.55000-4   2.55000-4   6.65000-2   6.30000-2  0.6000     0.0 
1005,   0.0         0.0076071     55.960-6   9.80664   0.00975 
1006,     2.5       0.8000       1.0        993.20       0.0 
1007,    3.60000-5    0.0        0.0         0.0         1.0       0.001 
1008,   0.0           0.0005     0.001       0.03        0.05      0.05 
1009,   7.5           0.33 
1111,   0.0857927   1.00        1.00 
1112,      1     1     1     0     2        4.035000+5 
1113,   1.200       0.200       100.0         85.0  
1114, 
2001,   0.0         0.0         158.0       0.0         0.0  
2002,   0.0          1.06700+3   2.07210+6   0.0        0.0  
2003,   0.0        0.0          180.0       0.0         0.0  
2004,   0.0          1.24200+3   2.06910+6   0.0        0.0  
3001,    6.37500-5     5     1   0.955 
3002,    1.90000-4     7     2   0.0 
4001,    2.85714-2    21 
5100,      1       0             1.75000-3  0.00181     0.55        0.65 
5100,  1.0         1.0         0.2992         1.6459-2 
5101,   0.0         0.0         0.3048      0.3048 
5102,   0.1885      0.3617      1.0         0.4595 
5103,   0.7172      0.5596      1.0         0.4136 
5104,   1.0530      0.6938      1.0         0.5340 
5105,   1.3674      0.8260      1.0         0.7074 
5106,   1.6541      0.9585      1.0         0.8934 
5107,   1.9073      1.0862      1.0         1.0740 
5108,   2.1218      1.2021      1.0         1.2376 
5109,   2.2934      1.2999      1.0         1.3751 
5110,   2.4184      1.3740      1.0         1.4790 
5111,   2.4945      1.4202      1.0         1.5436 
5112,   2.5200      1.4358      1.0         1.5656 
5113,   2.4945      1.4202      1.0         1.5436 
5114,   2.4184      1.3740      1.0         1.4790 
5115,   2.2934      1.2999      1.0         1.3751 
5116,   2.1218      1.2021      1.0         1.2376 
5117,   1.9073      1.0862      1.0         1.0740 
5118,   1.6541      0.9585      1.0         0.8934 
5119,   1.3674      0.8260      1.0         0.7074 
5120,   1.0530      0.6938      1.0         0.5340 
5121,   0.7172      0.5596      1.0         0.4136 
5122,   0.1885      0.3617      1.0         0.4595 
5200,      1       0             1.75000-3  0.99819     0.55        0.65 
5200,  1.0         1.0         0.2992         1.6459-2 
5201,   0.0         0.0         0.3048      0.3048 
5202,   0.1122      0.3617      1.0       0.4595 
5203,   0.4269      0.5596      1.0       0.4136 
5204,   0.6268      0.6938      1.0       0.5340 
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5205,   0.8139      0.8260      1.0       0.7074 
5206,   0.9846      0.9585      1.0       0.8934 
5207,   1.1353      1.0862      1.0       1.0740 
5208,   1.2630      1.2021      1.0       1.2376 
5209,   1.3651      1.2999      1.0       1.3751 
5210,   1.4395      1.3740      1.0       1.4790 
5211,   1.4848      1.4202      1.0       1.5436 
5212,   1.5000      1.4358      1.0       1.5656 
5213,   1.4848      1.4202      1.0       1.5436 
5214,   1.4395      1.3740      1.0       1.4790 
5215,   1.3651      1.2999      1.0       1.3751 
5216,   1.2630      1.2021      1.0       1.2376 
5217,   1.1353      1.0862      1.0       1.0740 
5218,   0.9846      0.9585      1.0       0.8934 
5219,   0.8139      0.8260      1.0       0.7074 
5220,   0.6268      0.6938      1.0       0.5340 
5221,   0.4269      0.5596      1.0       0.4136 
5222,   0.1122      0.3617      1.0       0.4595 
6001,    3.89740-2   1.27200-2   2.07990-1   3.17390-2   1.88670-1   1.16020-1 
6002,    4.09410-1   3.11030-1   1.28790-1   1.3999      2.61780-2   3.8689 
9000,      2 
9001,     0.0       0.0           0.0      100.0 
10000,     2 
10001,   3209.8      0.0         3209.8    100.0 
11000,     2 
11001,   0.0        98.0        0.0         1000.0 
12000,     2 
12001,   0.0        0.0         0.0         0.0 
14000,     2 
14001,   0.0001      0.0         0.0001       0.1 
16000,     2 
16001,    0.1         10        0.0          0.1       10         5.0 
17000,    20 
17001,   1.00       0.0         1.00        0.2        1.0           0.4 
17002,   1.00       0.6         1.00        0.8        1.0           1.0 
17003,   0.904837   1.1         0.818731    1.2        0.740818      1.3 
17004,   0.670320   1.4         0.606531    1.5        0.548812      1.6 
17005,   0.496585   1.7         0.449329    1.8        0.406570      1.9 
17006,   0.367879   2.0         0.332871    2.1        0.301194      2.2 
17007,   0.272532   2.3         0.246597    2.4 
18000,     2 
18001,    0.0       0.0          -10.0      0.600  
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APÊNDICE B 

 

*  PARET:  HEU BENCHMARK  2 CHAN  T=2,5 SEC CANAL QUENTE SEM OBSTACULO 
 
1001,     -2          21     7     0     1     1 
1002,            0     0     6    1     0    10 
1003,    12.00      0.0106221    1.70000+5   1.58650+5   6.35000-4 
1004,    2.55000-4   2.55000-4   6.65000-2   6.30000-2  0.6000     0.0 
1005,   0.0         0.0076071     55.960-6   9.80664   0.00975 
1006,     2.5       0.8000       1.0        993.20       0.0 
1007,    3.60000-5    0.0        0.0         0.0         1.0       0.001 
1008,   0.0           0.0005     0.001       0.03        0.05      0.05 
1009,   7.5           0.33 
1111,   0.0857927   1.00        1.00 
1112,      1     1     1     0     2        4.035000+5 
1113,   1.200       0.200       100.0         0.0  
1114, 
2001,   0.0         0.0         158.0       0.0         0.0  
2002,   0.0          1.06700+3   2.07210+6   0.0        0.0  
2003,   0.0        0.0          180.0       0.0         0.0  
2004,   0.0          1.24200+3   2.06910+6   0.0        0.0  
3001,    6.37500-5     5     1   0.955 
3002,    1.90000-4     7     2   0.0 
4001,    2.85714-2    21          
5100,      2       20300.     1.75000-3   0.00181     0.0         0.65 
5100,  1.0         1.0         0.2992         1.6459-2 
5101,   0.0         0.0         0.3048      0.3048 
5102,   0.1885      0.3617      1.0         0.4595 
5103,   0.7172      0.5596      1.0         0.4136 
5104,   1.0530      0.6938      1.0         0.5340 
5105,   1.3674      0.8260      1.0         0.7074 
5106,   1.6541      0.9585      1.0         0.8934 
5107,   1.9073      1.0862      1.0         1.0740 
5108,   2.1218      1.2021      1.0         1.2376 
5109,   2.2934      1.2999      1.0         1.3751 
5110,   2.4184      1.3740      1.0         1.4790 
5111,   2.4945      1.4202      1.0         1.5436 
5112,   2.5200      1.4358      1.0         1.5656 
5113,   2.4945      1.4202      1.0         1.5436 
5114,   2.4184      1.3740      1.0         1.4790 
5115,   2.2934      1.2999      1.0         1.3751 
5116,   2.1218      1.2021      1.0         1.2376 
5117,   1.9073      1.0862      1.0         1.0740 
5118,   1.6541      0.9585      1.0         0.8934 
5119,   1.3674      0.8260      1.0         0.7074 
5120,   1.0530      0.6938      1.0         0.5340 
5121,   0.7172      0.5596      1.0         0.4136 
5122,   0.1885      0.3617      1.0         0.4595 
5200,      2       20300.      1.75000-3   0.00181     0.0         0.65 
5200,  1.0         1.0         0.2992         1.6459-2 
5201,   0.0         0.0         0.3048      0.3048 
5202,   0.1122      0.3617      1.0       0.4595 
5203,   0.4269      0.5596      1.0       0.4136 
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5204,   0.6268      0.6938      1.0       0.5340 
5205,   0.8139      0.8260      1.0       0.7074 
5206,   0.9846      0.9585      1.0       0.8934 
5207,   1.1353      1.0862      1.0       1.0740 
5208,   1.2630      1.2021      1.0       1.2376 
5209,   1.3651      1.2999      1.0       1.3751 
5210,   1.4395      1.3740      1.0       1.4790 
5211,   1.4848      1.4202      1.0       1.5436 
5212,   1.5000      1.4358      1.0       1.5656 
5213,   1.4848      1.4202      1.0       1.5436 
5214,   1.4395      1.3740      1.0       1.4790 
5215,   1.3651      1.2999      1.0       1.3751 
5216,   1.2630      1.2021      1.0       1.2376 
5217,   1.1353      1.0862      1.0       1.0740 
5218,   0.9846      0.9585      1.0       0.8934 
5219,   0.8139      0.8260      1.0       0.7074 
5220,   0.6268      0.6938      1.0       0.5340 
5221,   0.4269      0.5596      1.0       0.4136 
5222,   0.1122      0.3617      1.0       0.4595 
6001,    3.89740-2   1.27200-2   2.07990-1   3.17390-2   1.88670-1   1.16020-1 
6002,    4.09410-1   3.11030-1   1.28790-1   1.3999      2.61780-2   3.8689 
9000,      2 
9001,     0.0       0.0           0.0      100.0 
10000,     2 
10001,   3209.8     0.0          3209.8    3.0 
11000,     2 
11001,   0.0        98.0        0.0         1000.0 
12000,     2 
12001,    20330.   0.0          20330.      3.0 
14000,     2 
14001,    0.1       0.0         0.1        2.5 
16000,     2 
16001,    0.1         10        0.0          0.1       10         0.0 
17000,    20 
17001,   1.0        0.0         1.0         0.1        1.0           0.2 
17002,   1.0        0.3         1.0         0.4        1.0           0.5 
17003,   1.0        0.6         1.0         0.7        1.0           0.8 
17004,   1.0        0.9         1.0         1.0        1.0           1.1 
17005,   1.0        1.2         1.0         1.3        1.0           1.4 
17006,   1.0        1.5         1.0         1.6        1.0           1.7 
17007,   1.0        1.8         1.0         1.9 
18000,     2 
18001,    0.0       0.0          -10.0      0.600 
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APÊNDICE C 

 

*  PARET:  HEU BENCHMARK  2 CHAN  T=2,5 SEC BLOQUEIO DO CANAL QUENTE: 1 
 
1001,     -2          21     7     0     1     1 
1002,            0     0     6    1     0    10 
1003,    12.00      0.0106221    1.70000+5   1.58650+5   6.35000-4 
1004,    2.55000-4   2.55000-4   6.65000-2   6.30000-2  0.6000     0.0 
1005,   0.0         0.0076071     55.960-6   9.80664   0.00975 
1006,     2.5       0.8000       1.0        993.20       0.0 
1007,    3.60000-5    0.0        0.0         0.0         1.0       0.001 
1008,   0.0           0.0005     0.001       0.03        0.05      0.05 
1009,   7.5           0.33 
1111,   0.0857927   1.00        1.00 
1112,      1     1     1     0     2        4.035000+5 
1113,   1.200       0.200       100.0         0.0  
1114, 
2001,   0.0         0.0         158.0       0.0         0.0  
2002,   0.0          1.06700+3   2.07210+6   0.0        0.0  
2003,   0.0        0.0          180.0       0.0         0.0  
2004,   0.0          1.24200+3   2.06910+6   0.0        0.0  
3001,    6.37500-5     5     1   0.955 
3002,    1.90000-4     7     2   0.0 
4001,    2.85714-2    21          
5100,      2       24500.      1.75000-3   0.00181    14.5         0.65 
5100,  1.0         1.0         0.2992         1.6459-2 
5101,   0.0         0.0         0.3048      0.3048 
5102,   0.1885      0.3617      1.0         0.4595 
5103,   0.7172      0.5596      1.0         0.4136 
5104,   1.0530      0.6938      1.0         0.5340 
5105,   1.3674      0.8260      1.0         0.7074 
5106,   1.6541      0.9585      1.0         0.8934 
5107,   1.9073      1.0862      1.0         1.0740 
5108,   2.1218      1.2021      1.0         1.2376 
5109,   2.2934      1.2999      1.0         1.3751 
5110,   2.4184      1.3740      1.0         1.4790 
5111,   2.4945      1.4202      1.0         1.5436 
5112,   2.5200      1.4358      1.0         1.5656 
5113,   2.4945      1.4202      1.0         1.5436 
5114,   2.4184      1.3740      1.0         1.4790 
5115,   2.2934      1.2999      1.0         1.3751 
5116,   2.1218      1.2021      1.0         1.2376 
5117,   1.9073      1.0862      1.0         1.0740 
5118,   1.6541      0.9585      1.0         0.8934 
5119,   1.3674      0.8260      1.0         0.7074 
5120,   1.0530      0.6938      1.0         0.5340 
5121,   0.7172      0.5596      1.0         0.4136 
5122,   0.1885      0.3617      1.0         0.4595 
5200,      2       24500.      1.75000-3   0.00181     0.0         0.65 
5200,  1.0         1.0         0.2992         1.6459-2 
5201,   0.0         0.0         0.3048      0.3048 
5202,   0.1122      0.3617      1.0       0.4595 
5203,   0.4269      0.5596      1.0       0.4136 
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5204,   0.6268      0.6938      1.0       0.5340 
5205,   0.8139      0.8260      1.0       0.7074 
5206,   0.9846      0.9585      1.0       0.8934 
5207,   1.1353      1.0862      1.0       1.0740 
5208,   1.2630      1.2021      1.0       1.2376 
5209,   1.3651      1.2999      1.0       1.3751 
5210,   1.4395      1.3740      1.0       1.4790 
5211,   1.4848      1.4202      1.0       1.5436 
5212,   1.5000      1.4358      1.0       1.5656 
5213,   1.4848      1.4202      1.0       1.5436 
5214,   1.4395      1.3740      1.0       1.4790 
5215,   1.3651      1.2999      1.0       1.3751 
5216,   1.2630      1.2021      1.0       1.2376 
5217,   1.1353      1.0862      1.0       1.0740 
5218,   0.9846      0.9585      1.0       0.8934 
5219,   0.8139      0.8260      1.0       0.7074 
5220,   0.6268      0.6938      1.0       0.5340 
5221,   0.4269      0.5596      1.0       0.4136 
5222,   0.1122      0.3617      1.0       0.4595 
6001,    3.89740-2   1.27200-2   2.07990-1   3.17390-2   1.88670-1   1.16020-1 
6002,    4.09410-1   3.11030-1   1.28790-1   1.3999      2.61780-2   3.8689 
9000,      2 
9001,     0.0       0.0           0.0      100.0 
10000,     2 
10001,   3209.8     0.0          3209.8    3.0 
11000,     2 
11001,   0.0        98.0        0.0         1000.0 
12000,     2 
12001,    24500.   0.0          24500.      3.0 
14000,     2 
14001,    0.1       0.0         0.1        2.5 
16000,     2 
16001,    0.1         10        0.0          0.1       10         0.0 
17000,    20 
17001,   1.0        0.0         1.0         0.1        1.0           0.2 
17002,   1.0        0.3         1.0         0.4        1.0           0.5 
17003,   1.0        0.6         1.0         0.7        1.0           0.8 
17004,   1.0        0.9         1.0         1.0        1.0           1.1 
17005,   1.0        1.2         1.0         1.3        1.0           1.4 
17006,   1.0        1.5         1.0         1.6        1.0           1.7 
17007,   1.0        1.8         1.0         1.9 
18000,     2 
18001,    0.0       0.0          -10.0      0.600 


