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ABSTRACT 
 
Com a finalidade de implementar o código MCNP 5 na Universidade Federal do ABC, este 
trabalho, que é parte de uma iniciação científica, objetivou o cálculo dos parâmetros 
definidos no NEA-JEFF 16, que consiste basicamente na intercomparação por várias 
instituições dos parâmetros integrais, principalmente Keff dos experimentos críticos 
GODIVA e JEZEBEL. Os resultados encontrados mostraram-se bastante satisfatórios, assim, 
por exemplo, foi obtido para Keff o valor de 0.99548 ± 0.00196, que está de acordo com o 
resultado experimental para a GODIVA, 1,000±0,001, bem como de acordo com os 
calculados pelos participantes do Benchmark. Para a JEZEBEL os valores também foram 
adequados. O MCNP se mostrou vantajoso nos cálculos devido à capacidade de resolução de 
problemas que possuem cálculos complicados. Para problemas de geometria mais complicada 
e resultados mais precisos é necessária a utilização de um supercomputador, que será 
realizada na continuação deste trabalho com a finalidade de disponibilizar esta ferramenta 
para uso comum. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O Método de Monte Carlo é um método numérico com bases matemáticas a partir das 
cadeias de Markov da teoria das probabilidades [1]. A aplicação mais direta e intuitiva deste 
método é no transporte de partículas. O artigo clássico de Metropolis e Ulam [2] apresenta 
pela primeira vez este método, enquanto que uma revisão histórica da criação do método e de 
suas aplicações desde os primórdios da engenharia nuclear pode ser encontrada em 
Metropolis [3], como apresentado em Carluccio [4]. 
 
Códigos baseados no Método de Monte Carlo são amplamente utilizados em várias 
aplicações da física de reatores, como a análise de criticalidade, problemas de blindagem e 
detectores de radiação, na física médica, para o planejamento de doses em radioterapia e até 
mesmo em sistemas aeroespaciais sujeitos à radiação, além de várias outras aplicações. 
Apesar da vantagem que este método oferece para a obtenção de resultados em geometrias 
complexas e interações físicas variadas ele é um processo custoso computacionalmente, 
sendo portanto a capacidade de processamento um fator limitante da aplicação do Método de 
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Monte Carlo [4]. O aumento do poder de processamento ao longo dos anos e a difusão de 
supercomputadores nos centros de pesquisa (e.g. UFABC) permite, e portanto, tem 
aumentado a utilização do Método de Monte Carlo [5]. 
 
Existem códigos Monte Carlo que utilizam o tratamento multigrupo para energia e os que 
utilizam um tratamento contínuo. Dois dos principais códigos, MCNP (proposto neste 
trabalho) e KENO [6], em suas versões mais atuais disponibilizam ao usuário os dois tipos de 
tratamento. Uma revisão dos códigos Monte Carlo disponíveis pode ser encontrada em Kirk 
[7]. 
 
A grande vantagem do MCNP é a capacidade de modelar em 3-D com um altíssimo grau de 
detalhe qualquer sistema físico. A geometria do sistema é descrita por células, as quais são 
definidas por superfícies (planos, cubos, cônicas, torus etc), e através de álgebra Booleana 
podem modelar qualquer geometria. Estas células são preenchidas por materiais cujos dados 
nucleares são fornecidas por bibliotecas de dados nucleares tais como a ENDF/B (Evaluated 
Nuclear Data File), que integram o código, podendo ser instaladas juntamente com este. 
 
Este trabalho é parte de uma iniciação científica que visa a implementação e a qualificação do 
código MCNP no supercomputador da UFABC, de maneira que possa ser disponibilizada 
uma ferramenta de simulação de última geração para cálculos precisos de reatores nucleares e 
sistemas sujeitos à radiação. A implementação desta ferramenta terá aplicações 
multidisciplinares, abrangendo diversas áreas da engenharia (nuclear, aeroespacial, 
biomédica), física das radiações entre outras. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 
Como uma continuação de um trabalho prévio de familiarização com o Método de Monte 
Carlo e a física de reatores foram iniciadas as atividades com o MCNP. Inicialmente foi 
obtido o manual do programa (MCNPX User’s Manual) e realizados os estudos sobre seu 
funcionamento. 
 
Como os problemas propostos eram simples, o MCNP foi instalado em um computador 
comum, que atendia de maneira satisfatória a necessidade de processamento. A instalação do 
MCNP no supercomputador da UFABC será feita posteriormente, em problemas mais 
complexos, utilizando os compiladores disponíveis. 
 
Durante as pesquisas foram aprendidos diversos conceitos do MCNP e estes são apresentados 
a seguir na ordem cronológica em que foram estudados e testados na resolução dos 
problemas. Com os conceitos enunciados foi possível solucionar os problemas que estão 
contidos no benchmark e também mostrados a seguir.  
 

2.1.  Funcionamento Básico 
 
O funcionamento do MCNP é através de arquivos de input e output, ou seja, deve-se criar um 
arquivo input que define o problema e os dados de saída esperados. Este arquivo deve seguir 
uma estrutura específica para a correta interpretação pelo MCNP. Os resultados são gerados 
em forma de um arquivo output que pode mostrar todas as etapas do cálculo realizado. Um 
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típico problema é definido no MCNP através da “junção” das superfícies de materiais pré 
definidos através de álgebra booleana. 
 

2.2.  Arquivos Input 
 
São estes os arquivos que definem a geometria do problema, os materiais presentes no 
sistema em questão, os parâmetros de fonte e os parâmetros que serão calculados. Para a 
criação da geometria deve-se definir células delimitadas por uma ou mais superfícies. Estas 
células podem conter material ou estarem vazias. O input consiste de três partes principais 
que são: Células (cell cards), superfícies (surface cards) e dados (data cards). 
 

2.3.  Title Cards 
 
Contém normalmente informações do problema, pode ser usada para identificação dos 
arquivos input. 
 

2.4.  Cell Cards 
 
Aparece logo após o título e é utilizada para definir o formato e a composição das regiões do 
problema. É escrita como: 
 
j m d geom params, onde: 
 
j = número da célula;  
m = número do material;  
d = densidade do material na célula;  
geom = lista das superfícies e operadores que compõe a célula;  
param = especificações opcionais. 
 

2.5.  Surface Cards 
 
Determina as superfícies, e é escrito como:  
 
j a list, onde: 
 
j = número da superfície;  
a = Tipo da superfícies (esfera, plano, cilindro, etc);  
list = números que descrevem a superfície (comprimento, raio, etc). 
 

2.6.  Data Cards 
 
Define o formato da resposta, e é estruturado como:  
 
kcode nsrck rkk ikz kct, onde: 
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kcode = cálculo da criticalidade (fornece o K efetivo);  
nsrck = número de nêutrons por ciclo (grandes valores otimizam o cálculo)[8];  
rkk = chute inicial para o k efetivo;  
ikz = número de ciclos que são pulados antes de se iniciar o cálculo (isso evita erro por 
“contaminação” de estatísticas iniciais)[8];  
kct = número total de ciclos. 
 

2.7.  Material Cards 
 
Define os materiais que compõe as superfícies. Eles são obtidos através de códigos 
específicos para localização na biblioteca do MCNP. 
 

2.8.  GODIVA 
 
O primeiro problema realizado no MCNP consistiu no reator GODIVA, que foi um reator do 
LANL que era composto por uma esfera de urânio enriquecido sem nenhuma proteção 
exterior [9]. Foram obtidas informações sobre as características deste reator e então foi 
desenvolvido um arquivo input com estes dados. Este arquivo possui comentários sobre suas 
funções e é mostrado na fig. 1. 
 
 

 
 

Figura 1:  Input para o reator do tipo GODIVA. 
 

2.9.  JEZEBEL 
 
A JEZEBEL descrita e calculada no Benchmark consistia de uma esfera homogênea de 
plutônio e gálio, e da mesma maneira que a GODIVA, foram obtidos seus dados, como raio e 
composição para a criação do arquivo input, que é mostrado na fig. 2 
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Figura 2:  Input para o reator do tipo JEZEBEL. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
A instalação do MCNP em um computador convencional permitiu a simulação dos problemas 
propostos de maneira satisfatória, ou seja, neste caso não foi um fator limitante. Entretanto, 
sabe-se que para futuras simulações com geometria mais complexa o supercomputador será 
necessário. As estruturas de input funcionaram de maneira correta gerando resultados 
esperados. A Tabela 1 apresenta os valores de Keff (parâmetro de criticalidade) obtidos no 
benchmark através de diversos métodos. 
 
Os resultados obtidos na simulação deste trabalho foram os seguintes: 
 
GODIVA: Keff = 0.99548 + 0.00196  
JEZEBEL: Keff = 0.99725 + 0.00059 
 
Estes resultados estão próximos aos obtidos no benchmark e considerando as margens de erro 
dos métodos, em sua grande maioria, estão de acordo. Em algumas exceções os valores foram 
diferentes, mas vale lembrar que os resultados presentes na literatura também são 
aproximações sujeitas à variações e erros. 
 
A continuação deste trabalho se dará após a instalação do MCNP no supercomputador. da 
UFABC. Assim será possível além da realização de problemas mais complexos já 
mencionados, o aumento no número de ciclos dos problemas calculados e uma possível 
melhora nas respostas, como sugere a Lei dos Grandes Números [10]. 
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Tabela 1:  Valores de Keff para GODIVA e JEZEBEL 
 

 
  Fonte: Nuclear Energy Agency - NEA (1999) [11] 

 
 

4. CONCLUSÕES  
 
A implementação do MCNP traz diversas vantagens, entre elas: 
 
- Aplicação do MCNP na simulação dos mais variados problemas, que podem ser tratados nos 
cursos da UFABC, como Engenharias Aeroespacial, Energia e Biomédica; 
- Resolução de problemas com mais rapidez devido ao poder de processamento;  
- Aumento da gama de softwares disponíveis para a comunidade acadêmica;  
- Disseminação do conhecimento sobre o Método de Monte Carlo. 
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A fundamentação teórica obtida no trabalho anterior e pesquisas sobre física de reatores 
foram essenciais para o entendimento dos processos envolvidos nas simulações realizadas. A 
leitura do manual de usuário do MCNP contribuiu para a implementação dos problemas de 
maneira correta. 
 
Os resultados obtidos estão de acordo com o benchmark e sugerem que a utilização do 
MCNP pode ser uma opção no cálculo de problemas complexos. O MCNP mostrou-se muito 
útil no cálculo de problemas que podem ter soluções complicadas, inclusive na questão da 
definição de geometrias. 
 
Inicialmente um computador comum foi suficiente para o cálculo dos problemas, pois não foi 
necessário o uso de muito processamento, porém ao se aumentar o número de ciclos fica 
evidente uma demora no cálculo e espera-se que para problemas de geometria mais 
complicada, seja necessário um processamento mais rápido. 
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