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RESUMO 

Uma solução para o problema iminente de escassez de energia e de combustíveis fósseis é a utiliza

ção de hidrogênio como combustível, por exemplo, em veículos terrestres e iluminação predial e 

industrial, mas, para isso, há a necessidade de maximizar a sua produção. O ciclo do enxofre-iodo 

para produção de hidrogênio requer altas temperaturas para melhor desempenho. Para alcançá

las, podem ser utilizados reatores nucleares a altas temperaturas os quais, por meio da fissão 

nuclear, geram energia térmica que permite o fluido refrigerante atingir 900°C. Nesses reatores, 

devem ser utilizados metais líquidos ou hélio como fluido refrigerante, que, depois de aquecido, será 

empregado como fonte de calor para a produção de hidrogênio. 
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INTRODUÇÃO 

Hoje se acredita que as reservas mundiais 

de combustíveis fósseis irão se exaurir em aproxi

madamente quarenta anos. Uma solução para 

esse problema de energia é a utilização de hidro

gênio como combustível, visto que é o elemento 

mais abundante no universo, podendo ser en

contrado na Terra sob diversas formas. Entretan

to, não é possível utilizá-lo diretamente da natu-

reza, pois nela ele reage prontamente com o oxigê

nio e outros elementos, enquanto apenas na for

ma de molécula pura (H) ele pode ser aproveitado. 

O hidrogênio produz uma energia mais lim

pa que os demais combustíveis atualmente utili

zados. Além disso, a energia liberada na sua quei

ma (142MJ/kg) é muito maior que a liberada com 

outros combustíveis, como, por exemplo, a da 

gasolina automotiva (45,8MJ/kg). Existem, tam

bém, outras fontes limpas de energia, como a solar 
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e a eólica, porém, a primeira necessita de uma área 

muito grande para ser absorvida, assim como a 

segunda precisa de que, na região onde se situem 

os moinhos, haja muitos ventos e que estes sejam 

constantes, o que dificulta a implementação exclu

siva desses tipos de energia. 

É importante lembrar que o hidrogênio, di

ferentemente do petróleo, é uma fonte de ener

gia renovável. Como atualmente o custo da sua 

produção é muito alto, ele ainda não é competiti

vo economicamente para uso comum e vem sen

do pouco utilizado, mas já é aproveitado na in

dústria de fertilizantes e como combustível de 

ônibus espacial. 

A célula para produção de hidrogênio requer 

altas temperaturas para maior desempenho. É 

nesse ponto que entra o reator nuclear. A energia 

obtida a partir da fissão nuclear aquece o sistema. 

Para resfriá-lo, são utilizados diversos tipos de flui

dos, que podem ser gasosos, como o hélio, ou 

líquidos, como a água e os metais liqüefeitos. O 

calor nuclear aquece esses fluidos, proporcionan

do a produção de energia elétrica ou produção 

de hidrogênio. 

Em 1980, os Estados Unidos da América 

(EUA) publicaram uma coletânea de artigos mos

trando os benefícios da utilização do hidrogênio 

e sugerindo formas de produção. Dentre as prin

cipais utilizações estão o uso como fertilizante e 

principalmente como combustível. Em 2003, em 

um de seus discursos, o Presidente norte-ameri

cano George W. Bush enfatizou a importância de 

desenvolver pesquisas sobre o hidrogênio como 

fonte de energia. A produção desse combustível 

traria independência energética para a nação 

norte-americana, uma vez que, na atualidade, é 

obrigada a importar óleos pesados de países com 

os quais não mantém boas relações diplomáti

cas. Bush também citou algumas das aplicações 

do hidrogênio como nos telefones, lap tops e car

ros, quando essa forma de energia se tornar mais 

barata. Para tanto, o referido presidente já solici

tou ao Congresso que liberasse uma verba de 1,2 

bilhão de dólares para criação de um novo comi

tê nacional, que levaria a célula de combustível 

hidrogênio dos laboratórios para as ruas. 

Cientistas canadenses demonstraram que, 

com vinte reatores nucleares CANDU (Canada 

Deuterium Uranium), é possível prover a energia 

necessária para produzir quantidade de hidrogê

nio que supriria toda a demanda atual de com

bustível automobilístico do Canadá, caso se usas

sem células de combustível. Se fosse construída 

uma usina nuclear com esse tipo de reator por 

ano, iniciando-se essas construções em quatro 

anos, em 2028 todos os veículos canadenses uti

lizariam células de hidrogênio. Coincidentemen

te, os projetos para a construção desse reator, 

que irá diminuir drasticamente os custos opera

cionais, melhorar a segurança e reduzir em até 

dois terços a quantidade de lixo atômico gerado, 

deverão estar prontos em 2005. 

Muitos países já estão investindo em pes

quisas para substituir a atual forma de energia. 

No Brasil, existe o Centro Nacional de Referência 

em Energia do Hidrogênio (CENEH), que estuda 

o gás hidrogênio com o objetivo de utilizá-lo co

mo combustível. 

Separadamente, o Governo liberou verba 

para que fosse possível extrair e enriquecer o urâ

nio nacional nas instalações das Indústrias Nucle

ares do Brasil - INB, utilizando o processo de en

riquecimento desenvolvido pelo Centro Tecno

lógico da Marinha - CTM. O Brasil possui a sexta 

reserva de urânio do mundo. 

Esse é um assunto atual e que requer muita 

atenção, pois engloba vários aspectos que afe

tam diretamente a sociedade, como a poluição, 
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as crises energéticas e os conflitos com países 

exportadores de petróleo.1,2,4,S,6,7 Cicio 

PROCESSO BASE 

Existem duas famílias principais de proces

sos termoquímicos, o ciclo de enxofre-iodo (1-5) e o 

ciclo cálcio-bromo, que são métodos base. Esses 

processos têm potencial para alta eficiência (-50%) 

e seus procedimentos se apresentam bastante vi

áveis, podendo ser desenvolvidos até 2016, como 

proposto pelo departamento de energia norte

americano. A eletrólise à alta temperatura também 

foi considerada um processo base. A figura 1 mos

tra os principais ciclos de produção de hidrogênio. 

O custo permanece desconhecido, mas o 

domínio desses processos de produção provavel

mente trar~o preços competitivos com os dos 

combustív~is fósseis,2,9 

O principal processo candidato é o ciclo do 

enxofre-iodo, que consiste nas seguintes reações 

químicas;3 

2H2504 => 2502 + 2HP + 02 
(Calor fornecido de 800°C) 

2HI => 12 + H2 
(Calor fornecido de 450°C) 

12 + 502 + 2HP => 2HI + H2504 

(Calor rejeitado de 120°C) 

REATOR 

Com o objetivo de trabalhar a altas tempe

raturas e tornar possível a fabricação de hidro

gênio, estão sendo desenvolvidos projetos de 

reatores como o Advanced High-Temperature 

Reactor (AHTR) e o Gas Turbine-Modular Helium 

Reactor (GT-MHR). 

As principais características do AHTR são o 

núcleo à base de grafite, para permitir operação a 

altas temperaturas; a realização de trabalho a bai

xa pressão, com temperaturas de saída de 750 a 
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Figura 1 - Ciclos do Enxofre. 

1 OOO°C; e a utilização de gases nobres e sais de flúor 

fundidos como fluidos refrigerantes, que são res

ponsáveis por transporte do calor e interface com 

as células de hidrogênio, pois fornecem a tempera

tura necessária para a produção do gás desejado, 

Também devido à capacidade de produzir 

temperaturas de saída altas (pelo menos 850°C com 

potencial para temperaturas mais altas), o sistema 

do Gas Turbine-Modular Helium Reactor (GT-MHR) 

pode produzir eficientemente hidrogênio, Ele une 

um reator de alta temperatura e gás refrigerante 

(HTGR) com um ciclo de conversão de energia para 

produção de eletricidade com alta eficiência, Está 

baseado na tecnologia do HTGR desenvolvida há 

quarenta anos, que inclui projeto, construção e ope

ração de sete usinas HTGR (uma no Reino Unido, duas 

nos Estados Unidos, duas na Alemanha, uma no Ja

pão e uma na China). O HTGR utiliza a combinação de 

hélio como refrigerante e grafite como moderador.1 

O Japan Atomic Research Institute (JAERI) de

senvolveu um estudo verificando a viabilidade da 



obtenção de hidrogênio a partir do HTGR e do pro

cesso l-S. Foi constatada a necessidade de se desen

volver materiais resistentes à corrosão para que se 

possa fazer uma planta em larga escala e melhorar 

o processo de obtenção de hidrogênio.2 

Em paralelo, nos EUA, desenvolviam-se pes

quisas para utilizar compostos com silicone líqui

do impregnado (LSI) e ligas de carbono para ob

ter peças mais baratas para operar a uma tempe

ratura de 8000
( a 1.1 Ooo( à alta pressão de hélio, 

na presença de sais fundidos e realizando pro

cesso 1-5 de produção de hidrogênio.2 

REATOR TESTE DE ENGENHARIA 

A ALTA TEMPERATURA (HTTR) - REATOR 

E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

Desenvolvido no JAERI, para as condições 

de segurança inerentes ao HTGR, o reator consis

te de uma válvula de pressão, elementos com

bustíveis, blocos refletores permanentes e mó

veis, estruturas de suporte do núcleo, haste de 

controle etc. O núcleo do reator, também chama

do de região combustível, é composto por 30 

colunas de elementos combustíveis e 7 colunas 

de hastes de controle para guiar os blocos. Além 

disso, é cercado por blocos de refletores móveis. 

Dezesseis pares de hastes de controle no com

bustível e na região dos refletores do núcleo con

trolam os fluxos neutrônicos no núcleo do HTTR. 

O sistema de refrigeração é composto de 

um sistema principal, que funciona continuamen

te, e um sistema secundário, auxiliar, além de uma 

válvula que opera removendo o calor residual do 

núcleo após uma queda completa de barras de 

controle do reator. 

O sistema de refrigeração principal (primá

rio), o sistema secundário à base de hélio e o siste

ma de água pressurizada de refrigeração remo

vem o calor gerado no núcleo e o dissipam na at-

mosfera por meio de um sistema de resfriamento 

do ar no sistema de água pressurizada. 

Ambos os sistemas de refrigeração são com

postos por refrigeradores de gás hélio, sendo 

que o sistema secundário é composto, também, 

por uma refrigeração à base de água e um con

duto para remover o calor residual em forma de 

gás quente. 

A válvula de refrigeração é protegida por con

creto biológico e remove o calor do núcleo por 

convecção normal e radiação de fora do núcleo.2 

CONCLUSÃO 

No dia 29 de julho de 2003, foi publicado o 

relatório da MIT (Massachussets Institute ofTechno

logy) intitulado "O futuro da energia nuclear", 

mostrando que a emissão de bilhões de tonela

das de dióxido de carbono pode deixar de existir 

em 2050, se o número de usinas nucleares operan

tes passarem a produzir 1.000 bilhões de watts até 

a metade do século.? 

Um dos autores, John Deutch, disse que a 

redução drástica da emissão de dióxido de carbo

no não será possível sem uma contribuição signi

ficante da energia nuclear. Seria necessário que o 

número de reatores nucleares aumentasse de, 

aproximadamente, quatrocentos existentes hoje 

para mil em 2050. Deutch disse, ainda, que, nos EUA, 

90% do carbono emitido da geração de energia 

vem da queima do carvão, que representa apenas 

52% da eletricidade produzida. A isso se soma o 

fato de que reatores a baixas temperaturas que 

geram eletricidade não servem para ajudar na pro

dução de hidrogênio. Daí o interesse do Canadá 

em construir vinte reatores PHWR (Pressurized 

Heavy-Water Reactor) cuja eletricidade seria em

pregada para produzir hidrogênio. 

É importante lembrar que o urânio é muito 

abundante no planeta e no Brasil, o que viabiliza 
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a energia nuclear. Entretanto, de acordo com o 

relatório, existem quatro problemas que devem 

ser superados para que ocorra a expansão mun

dial da energia nuclear: 

- Custo: O custo da energia nuclear não é 

competitivo com o carvão e o gás natural. 

- Segurança: O relatório enfatizou que o pro

jeto dos reatores pode reduzir muito o risco de 

acidentes sérios. 

- Rejeito nuclear: É possível, tecnicamente, 

utilizar-se a estrutura geológica para lidar com o 

rejeito nuclear. Entretanto, é necessário que seja 

realizado um teste para verificar a segurança des

se processo, que ainda não foi realizado devido ao 

longo tempo necessário para que ocorra o de

caimento de todas as substâncias radioativas pre

sentes no rejeito nuclear. 

- Proliferação: Os sistemas de reprocessamen

to usados atualmente na Europa, no Japão e na 

Rússia, que envolvem separação e reciclagem de 

plutônio, não garantem a defesa contra os riscos 

da proliferação de radiação em caso de acidente. 

Devido à poluição gerada pelas usinas ter

moelétricas, alguns ambienta listas apostam na 

energia nuclear para salvar o mundo do aqueci

mento global, como o cientista britânico James 

Lovelock, um dos mais polêmicos e importantes 

do século XX, que afirma: "Associamos a energia 

nuclear a bombas que podem destruir o mun

do várias vezes, mas o fato é que, desde 1952, ela 

Referências bibliográficas 

tem provado ser uma das mais seguras formas de 

geração de eletricidade." 

Como se pode analisar, por meio do desen

volvimento desse artigo, a idéia da substituição 

da gasolina pelo hidrogênio é uma boa solução 

para os problemas de energia futuros, e o uso do 

calor dos reatores nucleares para a produção 

desse combustível é provavelmente a melhor 

saída, já que os reformadores a vapor o produ

zem em baixa escala e utilizam um derivado do 

petróleo. Porém, além das dificuldades apresenta

das na construção de mais reatores, continuam 

os obstáculos criados pelo armazenamento de 

hidrogênio e sua natureza inflamável. 

A história da tecnologia é repleta de desas

tres, como os de Chernobyl, em 1986, e o do dirigí

vel Hindenburg, em 1937. Entretanto, o crescimen

to econômico e tecnológico depende de fontes 

seguras de energia, mesmo que em detrimento 

do seu custo de produção. Com certeza, a utiliza

ção de reatores nucleares para a produção de ele

tricidade e hidrogênio é uma alternativa segura. 

Talvez, esse seja um grito de socorro, para 

chamar a atenção para a necessidade da existên

cia de um plano urgente para um futuro muito 

próximo. No entanto, ainda há muito a ser estuda

do para que não ocorram erros, para que se evi

tem surpresas ou para que não aconteça o mes

mo que o ocorrido com o petróleo, apenas pou

cos com o domínio de sua tecnologia.1,6, lo []I] 
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