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        Neste projeto foi desenvolvido um estudo acerca dos alvos de espalhamento em 

reatores subcríticos, em especial no caso do reator MYRRHA, visando à determinação 

do comportamento destes conforme se varia seus parâmetros e, ainda, a obtenção de 

configurações ideais. Os dois tipos de alvos propostos para o reator MYRRHA foram 

comparados a partir de simulações com MCNPX. Limites de saturação na produção de 

nêutrons, conforme se variam o comprimento e o diâmetro de um alvo cilíndrico, foram 

encontrados utilizando uma rede neural. Por meio do conceito de custo de nêutrons, a 

energia ótima dos prótons incidentes foi encontrada. Por fim, pode-se concluir que o 

estudo feito pôde otimizar um alvo de espalhamento, no que concerne a produção de 

nêutrons. Obtendo, assim, as condições ideais do alvo. O estudo também mostrou que 

ambos os projetos de alvos propostos para o MYRRHA são viáveis, de acordo com a 

taxa de produção de nêutrons. 

 

Palavras-chave: Alvo de espalhamento, Reatores ADS, MCNPX, redes neurais, reator 

MYRRHA 
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 In this project it was developed a study of the spallation targets in subcritical 

reactor, especially for the case of the MYRRHA reactor, in order to determine the 

behavior of them as their parameters are changed and also to obtain the ideal 

configurations. The two designs of target proposed for the MYRRHA reactor were 

compared based on MCNPX simulations. Saturation boundaries on the neutron 

production, as the length and the diameter of a target are varied, were found using a 

neural network. Using the concept of neutron cost, the optimum incident proton energy 

was determined. Finally, it can be concluded that the study was able to optimize a 

spallation target concerning the neutron production. Thus we got the ideal conditions of 

the target. The study also showed that both target designs proposed for the MYRRHA 

reactor are viable, concerning the rate of neutron production.  

 

Key-words: Spallation target; ADS reactors; MCNPX; Neural Networks; MYRRHA 

reactor. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A produção de energia, em suas diferentes formas, tem sempre sido uma grande 

preocupação da humanidade e se tornou uma das pedras fundamentais do 

desenvolvimento social. De fato, o crescimento tecnológico exponencial que ocorreu 

durante o século XX teve como grande causa o desenvolvimento do uso do petróleo. 

Contudo, essa evolução tecnológica teve o seu custo. A pressão sobre os 

recursos naturais do planeta e o efeito do grande crescimento econômico passou para o 

meio ambiente um enorme fardo na forma de emissões de gases do efeito estufa, 

emissões de particulados e mudanças climáticas. 

A energia nuclear é um agente crucial na busca da superação desses problemas 

com a garantia de suprimento energético no futuro. E ainda, essa importância tende a 

crescer conforme a disponibilidade de recursos fósseis diminui. Tal fato é reconhecido 

por diversos intelectuais e cientistas no mundo, inclusive pelo britânico James 

Lovelock, um dos pais do Movimento Verde, que diz: 

 

“Energia nuclear é, de longe, o meio mais efetivo de reduzir a emissão 

de dióxido de carbono, mas não é esse o motivo mais importante para 

que rivalizemos com a França e passemos a produzir eletricidade a 

partir do urânio. O importante é que as cidades exigem um 

fornecimento constante e econômico de eletricidade que até 

recentemente veio do carvão e do gás, mas esses recursos estão agora 

em declínio e não deixam nenhuma alternativa além da energia 

nuclear.” [1] 

 

Contudo, ainda que a tecnologia de geração de energia pela fissão nuclear seja 

bem consolidada, diversos programas nucleares no mundo enfrentam grande oposição. 

Visando lidar com essa oposição, a quarta geração de reatores nucleares foi proposta 

para solucionar os principais entraves da energia nuclear para a produção de 

eletricidade. Tal proposta foi feita com os seguintes objetivos em mente [2]: 

 Competitividade econômica. 

 Aumento de segurança. 
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 Minimização da geração de rejeitos radioativos. 

 Melhora na resistência à proliferação. 

Dentre os projetos de reatores de quarta geração, um dos que ganha mais 

destaque é o projeto concebido pelo Professor Carlo Rubbia [3], pesquisador italiano 

laureado com o Nobel de Física de 1984. Tal projeto consiste de um sistema subcrítico 

do tipo Accelerador-Driven System (ADS). O reator ADS é um reator inovador e muito 

promissor, não apenas para a geração de energia, como também para a transmutação de 

elementos pesados e de larga meia-vida, reduzindo, assim, o inventário de material 

radioativo. 

O conceito de ADS consiste basicamente de um acelerador de prótons acoplado 

a um núcleo subcrítico por um alvo de espalhamento (‘spallation target’). O feixe de 

prótons colide com o alvo de espalhamento produzindo nêutrons que impulsionam o 

núcleo subcrítico. Devido ao seu núcleo ser subcrítico, a reação nuclear não se auto-

sustenta, o que torna esse modelo de reator intrinsecamente mais seguro, já que 

acidentes de criticalidade são impossíveis de ocorrer. O conceito de tal reator é 

exemplificado na Figura 1 que é o modelo do reator MYRRHA. 

 

 

Figura 1: Ilustração conceitual do projeto do reator multipropósito MYRRHA [4] 
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O reator MYRRHA  [5] é um reator ADS a ser construído no SCK-CEN 

(Studiecentrum voor Kernenergie – Centre d’Étude de l’énergie Nucléaire), na Bélgica, 

e que é esperado para estar operacional em 2025. Neste contexto, o reator MYRRHA é 

extremamente importante, pois é um protótipo de ADS que tem a intenção de 

demonstrar a sua viabilidade, sendo assim um centro de pesquisa. Além disso, ele será 

utilizado para produzir radioisótopos para a medicina nuclear. 

No projeto MYRRHA, o alvo de espalhamento será feito de um metal fundido 

que vai funcionar ao mesmo tempo como refrigerante primário. O material escolhido 

para ser o material do alvo é a liga eutética de chumbo e bismuto (LBE), devido à sua 

alta taxa de produção de nêutrons, a remoção de calor eficaz e uma quantidade muito 

pequena de propriedades de danos de radiação. 

A multiplicidade de nêutrons, que é a taxa de produção nêutrons por próton 

incidente no alvo de espalhamento, é um ponto crucial a ser estudado. Tal importância 

se deve ao fato de que o alvo deve produzir o maior fluxo de nêutrons nas suas 

imediações sendo tão compacto quanto possível. Além disso, saber como a o alvo 

produz nêutrons é obviamente relevante, pois sua produção vai impactar toda a física do 

reator, especialmente as Equações da Cinética Pontual [6], que descrevem o 

comportamento temporal da densidade de nêutrons e, consequentemente, a criticalidade 

em reatores nucleares. 

 As equações da Cinética Pontual para reatores subcríticos propostas por Gandini 

e Salvatores [7] são mostradas nas Equações 1 e 2.  

 

1 1

( )
( ( ) ) ( ) ( ) ( ) [1 ( )]

n n

i i i

i i

dN t
t N t C t Q t N t

dt
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( ) ( )i

i i i

dC t
N t C t

dt
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1,...,i n
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Tal formulação se diferencia das formulações anteriores por inserir o termo  , 

que é o índice de subcriticalidade. Este representa a reatividade da fonte externa de 

nêutrons e é dado pela Equação 3.  

1 Sub

Sub

K

K





 
(3) 

 

Nesta formulação das equações da cinética pontual, o número de nêutrons 

produzidos por próton incidente impactará diretamente o termo ( )Q t , que é a fonte 

externa de nêutrons. Isso se deve ao fato de que o valor da fonte externa de nêutrons 

devido ao alvo de espalhamento pode ser obtido pelo produto entre a multiplicidade de 

nêutrons e o fluxo de prótons vindo do acelerador dividido pelo volume do reator. 

O capítulo 2 abordará os alvos de espalhamento. Assim, serão apresentados os 

projetos propostos para alvo do reator MYRRHA. 

 O Monte Carlo N–Particle Transport Code System (MCNPX) foi o código 

utilizado para simular os alvos de espalhamento. Tal código será discutido no capítulo 

3, abordando o que ele representa e, brevemente, sua base teórica. 

Parte da análise de dados para otimização foi feita utilizando redes neurais. O 

capítulo 4 consistirá na discussão dos conceitos envolvidos nelas e as suas capacidades. 

No capítulo 5 será exposto como a metodologia, discutida nos capítulos 3 e 4, 

foi aplicada neste estudo. Serão apresentadas ainda as considerações feitas durante o 

desenvolvimento do mesmo. 

No capítulo 6 os resultados obtidos serão expostos e discutidos. Comparações 

entre o comportamento dos dois modelos de alvos serão feitas e limites de saturação 

encontrados. 

Por fim, o capítulo 7 será dedicado às considerações finais e propostas de futuros 

trabalhos. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Por todo o mundo têm-se observado esforços científicos voltados no estudo de 

alvos de espalhamento como fontes de nêutrons para serem usados em sistemas 

subcríticos do tipo ADS. Tal estudo tem ocorrido tanto por meio de experimentos, 

quanto por simulação computacional. 

Conforme explicitado por BAUER et al. [8] na Figura 2, a validação e 

demonstração do conceito do ADS tem sido feita por meio de um método passo-a-

passo. Com apenas um acelerador de partículas de alta intensidade irradiando um alvo, 

tem-se uma fonte de espalhamento. Se este alvo de espalhamento estiver contido em um 

meio multiplicador com combustível convencional, tem-se a demonstração 

experimental de um ADS. Já se o meio multiplicador for com combustível dedicado, ou 

seja, com combustível mais fértil, demonstra-se o conceito de um Accelerator 

Transmutation of Waste (ATW), que foca apenas na transmutação dos elementos de 

longa-vida e não visa à geração de energia. 

 

 

Figura 2: Abordagem passo-a-passo da validação do conceito do ADS [8] 
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G.S. Bauer fez parte do grupo de pesquisa do MEGAPIE (Megawatt Pilot Target 

Experiment) no PSI (Paul Scherrer Institut) na Suíça [8]. Este foi um projeto para 

demonstrar a viabilidade de alvos feitos da liga eutética de Chumbo e Bismuto para 

aplicações em reatores ADS de alta potência. O MEGAPIE operou em 2006 com uma 

corrente de 1.3mA de feixe de prótons de 590 MeV, correspondendo a uma potência de 

0.77 MW. Neste mesmo projeto, WAGNER et al. [9] compararam o desempenho na 

produção de nêutrons do alvo e obteve resultados que mostravam 80% mais nêutrons 

que em alvos de chumbo previamente operados. 

BAUER et al. também fizeram uma revisão nos conceitos de alvos de 

espalhamento e os problemas materiais relacionados a eles [10]. Tais problemas advêm 

do alto fluxo de radiação associado ao alvo e da alta deposição de calor instantânea a 

qual os alvos são submetidos. Bauer fez uma análise de diversos materiais e tipos de 

alvo, como o em prato, em vareta, líquido e em rotação. 

Diversos experimentos têm sido realizados utilizando os aceleradores do JINR 

(Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia). O experimento Phasotron é um 

exemplo destes experimentos. Ele consistiu de um alvo de chumbo irradiado por 

prótons relativísticos. Neste experimento, MAJERLE et al. [11] utilizaram um conjunto 

de detectores por ativação na forma de filmes finos para medir o feixe de prótons e o 

campo de nêutrons produzidos. Amostras de iodo foram inseridas no campo de nêutrons 

para estudar as possibilidades de transmutação do iodo. Taxas de produção dos 

elementos obtidas experimentalmente foram comparadas com valores calculados pelo 

MCNPX [12]. 

Também no JINR, atualmente tem-se desenvolvido outro projeto de grande 

relevância que é o Subcritical Assembly at Dubna (SAD) [13]. Este projeto tem por 

objetivo construir um alvo de espalhamento substituível (Pb, W) com um blanket 

subcrítico de MOX (UO2 + PuO2), utilizando também o acelerador Phasotron. A 

motivação é estudar a produção de nêutrons nesse setup, a liberação de energia, as taxas 

de fissão para actinídeos de grande meia vida, e as taxas de transmutação dos produtos 

de fissão. 

Adicionalmente, diversas fórmulas semi-empíricas têm sido desenvolvidas para 

a multiplicidade de nêutrons. CUGNON et al. [14] realizaram um estudo com modelos 

de Cascata Intra-Molecular (INC) e de Evaporação para formular a multiplicidade de 
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nêutrons como função da energia do feixe e o número de massa do material do alvo. Tal 

estudo foi feito tanto para prótons, quanto para nêutrons e deutério. A formulação semi-

empírica encontrada para o feixe de prótons apresentou divergências de até 10% com os 

valores reais. 

Similarmente, vários estudos formularam de maneira semi-empírica a 

dependência da produção de nêutrons apenas pela energia do próton incidente 

considerando um alvo de chumbo de 10 cm de raio e 60 cm de comprimento. 

VASSIL’KOV et al. [15] apresentaram uma fórmula empírica deste tipo baseada em 

experimentos com prótons de 1 a 8.1 GeV utilizando o método de moderação. Já 

NIKOLAEV et al. [16] desenvolveram sua formulação empírica baseado em irradiações 

com prótons de 1 a 3.7 GeV utilizando o método de Limite de detectores de nêutrons 

(“Threshold neutron detectors”). 

BARROS et al. [17] realizaram um estudo sobre a aplicação do código MCNPX 

2.6 na simulação de alvos de espalhamento para reatores ADS. Para um alvo de 

geometria fixa e um feixe de prótons de 1GeV, alvos de diversos materiais com suas 

composições naturais são avaliados com relação a multiplicidade de nêutrons. Também 

é feito uma análise comparativa dos diversos modelos existentes no MCNPX. Um 

mesmo caso é simulado com diferentes métodos e selecionando as partículas a serem 

transportadas, e os resultados da multiplicidade de nêutrons e de tempo de computação 

são comparados. 

KRÁSA realiza um amplo estudo sobre reatores ADS em seu livro [18]. A 

reação de espalhamento é discutida, considerando os métodos computacionais e 

experimentais disponíveis para seu estudo. Também é feita uma revisão dos principais 

experimentos existentes na literatura relacionados a reatores ADS e a fontes de 

espalhamento. É realizada ainda uma ampla comparação de resultados entre 

experimentos, simulações computacionais e fórmulas semi-empíricas. 

Os alvos de espalhamento têm sido estudados por outras abordagens além de 

pelo ponto de vista da neutrônica. SATYAMURTHY et al., do BARC (Bhabha Atomic 

Research Centre, India), estudou alvos de espalhamento com janela do ponto de vista da 

termo-hidráulica [19]. Este estudo considerou todo o sistema onde o alvo de 

espalhamento está inserido, com downcomers, risers, trocadores de calor, guias de 

fluxo, etc. Um modelo unidimensional de fluidos unifásicos e bifásicos foi 
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implementado no estudo de alvos para sistemas ADS em LB, com um poder térmico de 

100 MW na zona rápida. Análise paramétrica foi feita considerando diferentes taxas de 

vazão de LBE, feixes de diferentes correntes e diferentes geometrias. 

Já o estudo realizado por CHO et al. [20] se focou apenas no alvo de 

espalhamento com janela para realizar também um estudo de termo-hidráulica. Definiu-

se critérios de design para a temperatura máxima do LBE, a temperatura máxima da 

janela do feixe, a velocidade máxima do LBE e o stress máximo ao qual que a janela 

pode ser submetida. O perfil do feixe foi otimizado considerando a taxa de geração de 

calor e a temperatura da janela. Também se aperfeiçoou a espessura e o diâmetro da 

janela, o diâmetro do feixe, a corrente máxima do feixe e a velocidade máxima do LBE. 

Do mesmo modo, BATTA et al. realizaram um estudo otimizacional de termo-

hidráulica de alvos de espalhamento sem janela [21]. Utilizando-se do código Star-CD 

Computational Fluid Dynamics (CFD), diversos parâmetros geométricos próximos à 

superfície livre do alvo foram variados e resultados numéricos, analisados. Este estudo 

teve por objetivo reduzir a zona de recirculação de LBE e prevenir deslocamento de 

fluido para as paredes da janela.  

Outro aspecto a ser estudo são as reações químicas que ocorrem com o líquido 

que exerce a função, na maioria dos projetos de reatores ADS, de tanto ser o alvo de 

espalhamento quanto o refrigerante. No caso da liga eutética de Chumbo e Bismuto 

(LBE), deve-se estudar as reações de corrosão deste composto com outros materiais. 

KIKUCHI et al. realizaram um estudo de compatibilidade do LBE com outros materiais 

dentro do conceito do ADS [22]. Tal estudo considerou um alvo com janela e realizou 

tanto simulações computacionais quanto análises experimentais termo-hidráulicas e de 

corrosão. Diversos aços foram analisados no estudo de corrosão com o LBE. 

Adicionalmente, o estudo também desenvolveu técnicas de limpeza para remover LBE 

de materiais. 
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3 – ALVOS DE ESPALHAMENTO 
 

A Figura 3 mostra a seção transversal do núcleo crítico proposto para o reator 

MYRRHA. No projeto atual, o núcleo do reator é composto de combustível MOX e ele 

tem 37 posições disponíveis para serem ocupadas por seções empilhadas de teste (“In-

Pile test Sections” – IPS), pelo alvo de espalhamento e por barras de controle e de 

desligamento. Na configuração subcrítica, a posição central do núcleo é ocupada pelo 

alvo de espalhamento. 

 

 

Figura 3: Seção transversal do núcleo crítico proposto para o reator MYRRHA [23] 

 

Duas opções foram consideradas para o alvo de espalhamento no reator 

MYRRHA: alvos com janela e sem janela (tradução livre para ‘windowless’ e 

‘windows target’). Como pode ser visto nos modelos da Figura 4, a principal diferença 

entre estes dois projetos é a interface entre o feixe de prótons e o material do alvo de 

espalhamento. Enquanto no alvo sem janela, o feixe interage diretamente com o alvo, 

para o alvo com janela a linha de vácuo do feixe vindo do acelerador é separado do 

material líquido do alvo por uma janela semi-esférica metálica. 
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Figura 4: Modelo básico dos dois projetos de alvo de espalhamento 

 

A principal desvantagem do projeto com janela é a possibilidade de ruptura da 

mesma devido à colisão dos prótons de alta energia do feixe. Assim, a janela do feixe 

deve ser de fácil substituição. 

Por outro lado, o alvo sem janela requer uma tecnologia muito complexa, haja 

vista que a linha do feixe e a zona do alvo compartilham um vácuo comum [5]. 
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4 – REDES NEURAIS 

 

As redes neurais artificiais são modelos inspirados biologicamente que são 

capazes de reconhecer padrões. Sendo assim, elas são um método de solucionar 

problemas de inteligência artificial, construindo um sistema que tenha circuitos que 

simulem o cérebro humano, inclusive seu comportamento, ou seja, aprendendo, errando 

e fazendo descobertas. As redes neurais (NN) consistem basicamente em elementos de 

processamento, com conexões entre eles e algoritmos de treinamento [24]. 

A rede neural artificial é um sistema de neurônios ligados por conexões 

sinápticas e que podem ser divididos em camadas. A forma de arranjar em 

multicamadas foi concebida para resolver problemas mais complexos, linearmente não 

separáveis. 

Geralmente, classificam-se as camadas em três grupos: 

 Camada de entrada: onde os padrões são apresentados à rede. Nela, o 

número de nós é equivalente ao número de sinais de entrada da rede. 

 Camadas intermediárias ou ocultas: onde é feita a maior parte do 

processamento, através de conexões ponderadas. Elas podem ser 

consideradas como extratoras de características. 

 Camada de saída: onde o resultado final é concluído e apresentado. Ela 

tem a quantidade de neurônios igual à quantidade de sinais de saída. 

Os neurônios internos são extremamente importantes na rede neural, pois se 

provou que sem estes se torna impossível a resolução de problemas linearmente não 

separáveis. Pode-se dizer que uma rede é composta por várias unidades de 

processamento, cujo funcionamento é bastante simples. Canais de comunicação que 

estão associados a determinado peso conectam tais unidades. As unidades fazem 

operações apenas sobre seus dados locais, que são entradas recebidas pelas suas 

conexões. O comportamento inteligente de uma rede neural artificial vem das interações 

entre as unidades de processamento da rede.  

Com as redes neurais, o procedimento usual para a resolução de problemas é 

começar com uma fase de aprendizagem. Nesta fase, um grupo de exemplos é dado para 

a rede, que extrai as informações necessárias, ou padrões, de modo que ela pode 
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representar os dados apresentados, generalizando-o. A cada exemplo, a rede neural 

ajusta de acordo com os padrões apresentados os pesos de suas conexões, que são 

elementos livres. A fase seguinte é a utilização destes padrões para gerar respostas para 

o problema.  

Dentre todos os tipos de redes neurais, foi utilizado o tipo ‘feed-forward’. Esta 

escolha de tipo de rede foi feita por causa de sua ampla utilização e devido ao fato de 

que ele é considerado um aproximador universal de funções, não apenas para funções 

lineares, mas também para as não-lineares [25] [26]. Este tipo de NN é caracterizado 

pelo fato de que a informação se move em uma única direção, para frente, sem ciclos. 

Em outras palavras, as saídas de um dado neurônio só podem ser usadas como entradas 

para os neurônios da camada seguinte. 

Neste tipo de rede, o treinamento é feito com uma função de backpropagation. 

Nela, são conhecidos os valores de saída esperados da rede para uma dada entrada. 

Compara-se, então, a saída obtida pela rede com a saída desejada e, se não estiver 

correta, o erro é calculado. Assim, o treinamento busca diminuir o erro corrigindo os 

pesos de todas as camadas, partindo da saída até a entrada. 
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5 – CÓDIGO MCNPX 
 

O Monte Carlo é um método de simulação estatística que utiliza uma sequência 

de números aleatórios para simular sistemas físicos, e é particularmente interessante na 

resolução de problemas para os quais não são indicados os métodos determinísticos. 

Nele, eventos probabilísticos individuais que compõem um processo são simulados 

sequencialmente. 

Entre suas múltiplas aplicações, o método estocástico de Monte Carlo vem 

sendo aplicado no transporte de partículas para reproduzir os processos estatísticos de 

interação atômica e/ou nuclear, gerando aleatoriamente cada uma das muitas partículas 

primárias e secundárias, a partir de uma fonte radioativa dentro de um sistema. Esses 

códigos simulam computacionalmente a emissão e detecção de partículas, empregando 

números aleatórios para determinar a posição de geração das partículas e sua direção de 

emissão. Eles computam todos os eventos, tais como absorção da radiação, 

espalhamento Compton, radiação de Bremsstrahlung, produção de raios X, entre outros, 

e reportam os resultados juntamente com seus erros estatísticos. Em outras palavras, 

segue-se cada uma de muitas partículas geradas por  uma fonte desde a criação até a sua 

energia limiar final, sendo suas interações estabelecidas de forma aleatória. 

As simulações de Monte Carlo foram realizadas com a versão 2.6.0 do código de 

simulação MCNPX [27]. Tal escolha foi feita devido à capacidade deste código de 

simular também o transporte de prótons, o que não é possível com o MCNP. Este 

código de simulação tem sido extensivamente testado e comparado com dados 

experimentais, mostrando-se muito eficiente para prever o comportamento da 

multiplicidade de nêutrons em alvos de espalhamento [28] [12]. 

Em MCNPX, a simulação da reação de espalhamento basicamente é dada por 

três etapas: a Cascata Intra-Nuclear (INC), em que um estágio de Pré-Equilíbrio ocorre, 

e a Desexcitação, que pode ser feito por meio de evaporação ou de fissão. O mecanismo 

da reação de espalhamento é ilustrado na Figura 5 [29]. Cada estágio individual da 

reação de espalhamento pode ser descrito por diferentes modelos na simulação em 

MCNPX. 
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Figura 5: Mecanismo de espalhamento [29] 

 

Modelos de INC descrevem as interações entre a partícula incidente e os núcleos 

do alvo a durante a Cascata Intra-Nuclear como uma sequência de colisões binárias 

separadas no espaço e tempo [18]. Isto é válido se o comprimento de onda da partícula é 

menor que a distância média entre núcleos do alvo. A trajetória entre núcleos é 

assumida linear. Todas as partículas que são espalhadas ou produzidas durante a cascata 

são tratadas no campo da mecânica clássica, ou seja, o projétil compartilha a sua energia 

cinética com os núcleos do alvo por meio de colisões elásticas e a cascata de colisões 

núcleo-núcleo ocorre em seguida. Tais colisões continuam até que um certo critério de 

equilíbrio seja atingido. Para o modelo de Cugnon (INCL4) [30], por exemplo, este 

critério é um tempo de equilíbrio empírico. Já nos modelos do tipo Bertini [31] (Bertini, 

Isabel), o critério de equilíbrio é deduzido por uma energia de corte (“Bertini cut-off 

energy”. Abaixo desta energia, a cascata intra-nuclear cessa. 

Modelos de Pré-Equilíbrio descrevem a evolução do sistema nuclear resultante 

dos modelos dinâmicos descritos acima. Eles são responsáveis por descrever a emissão 

de prótons, nêutrons e íons leves enquanto o sistema ainda não atingiu o equilíbrio. As 
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energias das partículas no estágio de pré-equilíbrio são maiores que as energias das 

partículas emitidas no durante o decaimento [18]. 

No entanto, os modelos de desexcitação, descrevem os processos que ocorrem 

quando o sistema já se encontra em equilíbrio [32]. Eles descrevem o decaimento de 

equilíbrio de um núcleo com a energia de excitação atingida no fim da etapa de Pré-

Equilíbrio. O núcleo pode perder essa energia por meio da evaporação de nêutrons ou 

partículas leves carregadas, onde as partículas são emitidas isotropicamente. Outro meio 

de se perder a energia em excesso é por fissão em dois fragmentos de número atômico 

similar. Os produtos de fissão resultantes podem ainda sofrer evaporação, dependendo 

da sua energia de excitação. 

Em nossas simulações, foram usadas as opções padrões para tais modelos, ou 

seja, o chamado modelo Bertini-Dresner [31] [33]. Esta escolha foi feita por causa de 

sua eficiência extensivamente testada, quando aplicada aos alvos de espalhamento, e 

pelo seu tempo de execução reduzido [18]. 

A produção de nêutrons líquida é registrada implicitamente no MCNPX.  

Além disso, para avaliar o custo de funcionamento do acelerador de prótons, foi 

utilizado o conceito de valor de nêutrons (tradução livre para “neutron cost” [18]; 

também referido na literatura como “neutron value” [17] [34]). Este é dado pelo número 

de nêutrons produzidos normalizados por partícula incidente e pela energia do feixe, 

como mostrado na Equação 4. 

(# )

(# ).( )

neutrons
Custo

prótons Energia dos prótons


 
(4) 
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6 – APLICAÇÕES 

 

Foi utilizado um feixe de prótons com uma seção reta de diâmetro de 7,2 

centímetros e com um perfil espacial parabólico, descrita na Figura 6. As simulações 

foram feitas utilizando feixes de prótons de 350MeV e  de 600MeV, uma vez que este é, 

de acordo com a literatura, a faixa de energia operacional para o MYRRHA [5]. 

Apêndice A mostra como exemplo um dos inputs utilizados no MCNPX. 

 

 

Figura 6: Função densidade de probabilidade do próton incidente por raio da fonte 

 

Para o material da janela do feixe, foi adotada o 9Cr-2WVTa devido ao seu 

comportamento bem conhecidos na temperatura de operação do MYRRHA e também à 

sua resistência à corrosão com o LBE [20]. Considerou-se uma janela de espessura de 2 

milímetros. 

O alvo simulado tem uma geometria cilíndrica e seus parâmetros geométricos, 

raio e comprimento, bem como a energia do feixe de prótons, foram variados a fim de 

encontrar limites de saturação na produção de nêutrons. 
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Para verificar a preferência do LBE como o material do alvo, também foi 

variado o material do alvo, utilizando outros metais que são líquidos à temperatura de 

funcionamento do MYRRHA e materiais que já tenham sido usados como um 

refrigerante em um reator nuclear, tais como NaK eutéctico e Hg. 

A rede neural feedforward foi implementada usando o software MATLAB. O 

código implementado é mostrado no Apêndice B. A rede neural implementada é 

formada por três camadas [35]: uma camada de entrada, uma camada oculta e uma 

camada de saída. 

Na camada escondida, foram utilizados dezoito neurônios e na camada de saída, 

um. A primeira função de transferência usada era do uma tangente hiperbólica sigmóide 

e a segunda função de transferência foi uma função de limite rígido (tradução livre para 

‘hard limit function’). Um diagrama básico da rede neural utilizada pode ser visto na 

Figura 7. 

 

 

Figura 7: Esquema da rede neural implemetada 
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Todos os 312 pontos simulados em MCNPX para cada tipo de alvo de spallation 

a uma dada energia de prótons foram utilizados como dados de treinamento e de teste 

para a rede neural. O treinamento foi feito com um total de 1000 épocas. Além disso, 

uma grade com 1 mm de espaçamento foi criada cobrindo todos os pontos simulados, 

para cada energia, e a rede neural gerou valores para a multiplicidade de nêutrons para a 

grade. 

O algoritmo usado para a identificação de limites de saturação foi definir que um 

limite de saturação que é atingido em um ponto quando este ponto é comparado com o 

ponto com o diâmetro 5 mm maior e com o ponto com um comprimento 5 mm maior e 

ambas as diferenças são menores do que uma determinada variação máxima 
max ( / )n p . 

Vários valores diferentes foram assumidos para esta variação máxima. 
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7 – RESULTADOS 
 

Ao variar o material do alvo, observou-se que as maiores taxas ocorrem, 

respectivamente, para o Hg, Pb, LBE e Bi. Como o mercúrio tem várias desvantagens, 

incluindo toxicidade elevada e relativamente baixa condutividade térmica, a escolha do 

LBE como o material do alvo é realmente a melhor opção [5]. As produções de nêutrons 

para diferentes materiais de alvo considerando um alvo sem janela e que tenha um 

diâmetro de 10 centímetros e um comprimento de 40 cm são comparadas na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Multiplicidade de nêutrons para alvos de diferentes materiais 

 

Figura 9 mostra a produção de nêutrons para um alvo com uma janela de dois 

milímetros de espessura e um feixe de prótons 350MeV, ao variar o comprimento do 

alvo (l) e o seu diâmetro. Figura 10 mostra a produção de nêutrons para um alvo sem 

janelas e as mesmas variações. Como pode ser visto nestas duas figuras, o rendimento 

de nêutrons nestes tipos de alvo majoritariamente difere em alvos com comprimentos 

pequenos, até 20 cm comprimento. Para comprimentos maiores, os rendimentos de 

nêutrons são quase os mesmos, com os alvos sem janela sendo ligeiramente mais 

produtivo (menos do que 0,05 n / p de diferença). Além disso, a diferença entre eles 

decai com o aumento do diâmetro do alvo. Figura 9 e Figura 10 também mostram que 
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a multiplicidade de nêutrons evidentemente estabiliza, mostrando que há um ponto além 

do qual não é rentável adotar parâmetros maiores, como nenhum aumento relevante é 

observado. 

 

 

Figura 9: Alvo com janela para um feixe de prótons de 350MeV 

 

 

Figura 10: Alvo sem janela para um feixe de prótons de 350MeV 
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Com os pontos mostrados nas Figura 9 e Figura 10, a rede neural foi capaz de 

encontrar os limites de saturação para diferentes valores de variação máxima. Os 

parâmetros associados a cada valor encontrado pela rede são mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1 também mostra o erro médio de NN durante o treinamento. Este erro é 

calculado  como o erro entre a generalização da rede neural e os dados reais. 

 

 
Alvo sem janela 

350MeV 
Alvo com janela 

 350MeV 
Erro 0.0046 0.0049 

 /max n p

 

Diâmetro 

(cm) 
Comprimento 

(cm) 

n

p
 Diâmetro 

(cm) 
Comprimento 

(cm) 

n

p
 

0.0010 55.90 46.20 5.3733 - - - 

0.0025 51.80 42.80 5.3178 68.80 52.50 5.4996 

0.0050 43.20 35.70 5.1673 48.20 39.50 5.2558 

0.0100 24.40 20.30 4.6530 27.90 24.80 4.7479 

0.0250 9.10 13.50 3.9987 9.20 15.70 3.9259 

0.0500 7.20 6.60 3.1605 7.20 14.10 3.6756 

Tabela 1: Limites de saturação para um feixe de prótons de 350MeV 

Além disso, considerando-se um feixe de prótons de 600MeV, o mesmo 

comportamento é observado, como é mostrado nas Figura 11 e Figura 12. As maiores 

diferenças de novo acontecem em alvos com pequenos comprimentos, até 20cm. Os 

limites de saturação encontrados para alguns valores de variações máximas são 

mostrados na Tabela 2. 

 

Figura 11: Alvo com janela para um feixe de prótons de 600MeV 
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Figura 12: Alvo sem janela para um feixe de prótons de 600MeV 

 

 
Alvo sem janela 

600MeV 
Alvo com janela 

 600MeV 
Erro 0.0212 0.0118 

 /max n p  
Diâmetro 

(cm) 
Comprimento 

(cm) 

n

p
 Diâmetro 

(cm) 
Comprimento 

(cm) 

n

p
 

0.0050 73.40 59.20 14.4771 - - - 

0.0075 69.60 58.80 14.4258 76.40 58.30 14.5046 

0.0100 66.20 57.90 14.3575 66.40 53.20 14.2385 

0.0175 42.30 57.80 13.5732 47.20 42.00 13.4292 

0.0250 34.40 32.00 12.5445 35.30 35.70 12.6577 

0.0500 16.60 26.80 10.9009 18.60 29.50 11.0564 

0.0750 10.80 22.70 9.5716 11.70 26.80 9.8494 

0.1000 7.90 19.10 8.4135 8.50 22.50 8.4662 

Tabela 2: Limites de saturação para um feixe de prótons de 600MeV 

 

Ao variar a energia do próton incidente, observou-se que, para ambos os 

modelos de alvo, a multiplicidade de nêutrons varia de forma quase linear, não 

apresentando, portanto, quaisquer limites de saturação. As produções de nêutrons como 

uma função da energia do próton incidente para um alvo com janela e sem janela, que 

tem um diâmetro de 10 centímetros e um comprimento de 40 cm, são mostradas nas 

Figura 13 e Figura 14, respectivamente. 
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Figura 13: Multiplicidade de nêutrons como função da energia do próton incidente para 

um alvo com janela 

 

 

Figura 14: Multiplicidade de nêutrons como função da energia do próton incidente para 

um alvo sem janela 

Observou-se um máximo no custo de nêutrons para prótons de cerca de 1,1 GeV, para 

os dois modelos de alvo de espalhamento, como é mostrado nas Figura 15 e  Figura 
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16. Adequando um polinômio de grau 5 aos gráficos dos pontos simulados e calculando 

a derivada deste polinômio, concluiu-se que o valor máximo para a alvo com janela 

ocorre em 1.088,90 MeV e, para o alvo sem janela, em 1.125,16 MeV. Estas energias 

definem as condições ótimas de trabalho do acelerador do sistema ADS, em relação à 

economia. 

 

 

Figura 15: Custo de nêutrons para um alvo com janela 

 

 

Figura 16: Custo de nêutrons para um alvo sem janela
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8 – CONCLUSÕES 

 

Neste projeto de Graduação, simulações com o MCNPX foram feitas a fim de 

encontrar os limites de saturação na produção de nêutrons e comparar o comportamento 

da multiplicidade de nêutrons em dois modelos diferentes de alvo de espalhamento: 

alvos com e sem janela. A rede neural criada ajustou bem os dados, já que os erros 

obtidos foram pequenos em todos os casos. Finalmente, pode-se concluir que há limites 

de saturação na multiplicidade de nêutrons ao variar o comprimento e diâmetro do alvo. 

Por outro lado, não foram encontrados limites de saturação quando se variou a energia 

do próton incidente. Além disso, pode concluir-se que, em relação à multiplicidade de 

nêutrons, o alvo com janela é tão viável quanto o sem. Isso mostra que, embora o alvo 

com janela seja sugerido para o reator MYRRHA, devido à dificuldade acarretada pelo 

compartilhamento do vácuo, alvos sem janela podem vir a serem utilizados em projetos 

futuros.  

Para futuros trabalhos, propõe-se incorporar à rede neural a energia do próton 

incidente. Deste modo, a rede poderia ser um modelo de predição on-line da taxa de 

nêutrons produzidos por próton, haja vista que na operação normal do reator, a energia 

do feixe de prótons pode variar e a geometria do alvo, não se altera. Também se sugere 

que outros tipos de rede sejam aplicados (rede neural de base radial, por exemplo), e 

que seus comportamentos sejam comparados com o neste trabalho encontrado.  

Propõe-se ainda que futuramente seja feito um estudo do comportamento de 

reatores subcríticos de modo a se obter outros parâmetros associados ao seu 

funcionamento, a partir de uma simulação do reator utilizando o Método de Monte 

Carlo. Tais parâmetros poderiam ser utilizados para se validar a formulação da Equação 

da Cinética Pontual encontrada no projeto de iniciação anterior. Deve-se ressaltar que 

atualmente ainda não existe nenhum reator deste tipo em operação comercial, e o 

primeiro protótipo de pesquisas está ainda em projeto na Bélgica (MYRRHA). Assim 

sendo, o comportamento neutrônico desses reatores deve ser simulado até que algum 

reator desse tipo entre em operação. 
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APÊNDICE A – Exemplo de input do MCNPX 
 

 O exemplo mostrado abaixo é um input que simula um alvo sem janela de 10cm 

de comprimento e 6.5cm de raio. O alvo neste exemplo está sendo bombardeado por um 

feixe de prótons de 350MeV de energia.  
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APÊNDICE B – Rede Neural implementada em MATLAB 
 

 Abaixo se encontra o código da rede neural implementada em MATLAB. Nele, 

foi dada a opção de se utilizar dois tipos de rede neural: rede Feed-Forward e rede de 

Base Radial. Entretanto, apenas a rede feed-forward foi utilizada na execução deste 

trabalho. 
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