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RESUMO

Em nosso manuscrito apresentaremos os resultados preliminares que foram obtidos na implemen-
tação computacional com vistas a solucionar numericamente um Sistema de Equações Diferenciais
Acopladas. Esse sistema destina-se à descrição da cinética de reações nucleares ocorridas no inte-
rior de um reator híbrido de fusão-fissão em que a fusão ocorre em pulsos periódicos, que podem
ser de laser, por exemplo, o reator híbrido contém um núcleo em que se injeta o combustível de
fusão nuclear e é envolto por duas camadas ambas compostas de combustível de fissão subcrítico.
Nossos resultados mostram que um reator híbrido de fusão-fissão composto de duas camadas de
fissão pode maximizar o aproveitamento energético nesse tipo de reator.

1. INTRODUÇÃO

O anúncio de experimento de fusão nuclear com ganho de energia revigorou as
expectativas da comunidade científica sobre a possibilidade de utilizar a fusão



nuclear para a geração de eletricidade [1]. Os experimentos foram realizados
na National Ignition Facility, do Lawrence Livermore Nat Lab nos EEUU. O
experimento consistiu de um intrincado arranjo de 192 feixes de laser que entregou
1.9 MJ de energia à uma cavidade cilíndrica de ouro, chamada hohlraum, que
converteu a energia do laser num banho de raios-X. Parte da energia desses raios-X é
absorvida pela casca de uma esfera milimétrica contendo o combustível de fusão. A
casca esférica é um ablador que fica sob a pressão de 100 Mbar e inicia a compressão
do combustível lotado em seu interior. Esse movimento centrípeto cessa quando a
região central atinge altas densidades e forma um ponto ignitor em que as reações
de fusão são iniciadas, com a consequente liberação de nêutrons e partículas-–. Se
a densidade areal do ponto ignitor for superior a 0,3 g/cm2, e a temperatura for
superior a 4 keV (após supressão da constante de Boltzmann), no ponto ignitor
é iniciado o processo de fusão nuclear, pela liberação da energia cinética das
partículas-– à sua vizinhança. Ademais, na condição em que a densidade areal
do combustível for superior a 1 g/cm2 então haverá propagação da queima ao
restante do combustível de fusão e esse processo deve liberar mais energia que
a introduzida para induzí-lo. Esses resultados são um importante avanço rumo
à geração de eletricidade via fusão nuclear a despeito de ainda haver desafios
tecnológicos que demandarão algum tempo até serem superados. A despeito de a
comercialização de energia elétrica produzida a partir de fusão ainda esteja distante,
uma solução de caráter intermediário pode estar disponível num horizonte mais
curto, de 2 ou 3 décadas. Tratam-se dos reatores híbridos de fusão–fissão [2][3][4],
em que os nêutrons altamente energéticos produzidos em reações de fusão podem
ser utilizados para três fins: 1) queima de materiais transurânicos resultantes
da fissão nuclear [5][6]; 2) converter tório-232 ou urânio-238 em urânio-233 ou
plutônio-239 – que são físseis e portanto utilizáveis em reatores de fissão [7][8];
3) produzir energia pela fissão dos materiais físseis presentes no reator híbrido
[9][10]. Essas aplicações são facilitadas pela geometria do reator, que em seu
centro têm o combustível de fusão e é circundado por uma manta em que se
depositam os materiais fissionáveis ou físseis. A proposição do uso de reatores
híbridos de fusão fissão pode ser intensificada. É que a energia nuclear, por não
emitir gás carbônico, tende a ter seu uso aumentado. Nesse caso, a quantidade
de combustível irradiado produzido aumentará e os reatores híbridos consistem
numa opção de tratamento do rejeito radioativo. Sendo assim compreender os
princípios básicos de funcionamento dos reatores híbridos é uma necessidade para a
comunidade brasileira. Nesse manuscrito apresentamos os resultados que obtivemos
realizando um estudo de um reator híbrido de fusão-fissão composto de duas mantas
contendo material físsil proposto na Ref. [12]. Implementamos um código em
C para calcular numericamente a solução do Sistema de Equações Diferenciais
Ordinárias (EDO’s) que descrevem a dinâmica de intensidade de nêutrons nas
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mantas como uma cinética de reações de fissão. Com isso, pudemos compreender
os princípios do funcionamento de um reator híbrido em que a fusão ocorre por
confinamento inercial induzido por pulsos periódicos de laser e desenvolver uma
plataforma que posteriormente pode ser utilizada para simular a cinética de reações
de fissão quando há outros combustíveis como o tório ou plutônio ou material
fissionável.

2. COMPUTANDO A ENERGIA GERADA EM UM REATOR DE
FISSÃO

Nossa proposta era compreender um modelo efetivo para quantificar a energia gerada
nas mantas de um reator híbrido de fusão-fissão. Nesse desenho que analisamos,
o combustível de fusão fica localizado no centro do reator e a fusão é induzida
por pulsos periódicos de um laser de alta potência. Os nêutrons liberados após a
fusão viajam até as mantas circundantes do núcleo de fusão em que o Urânio-235
é combustível de fissão. A primeira manta é um reator de nêutrons rápidos e a
segunda sendo um reator de nêutrons térmicos. Indicaremos por ·p o intervalo de
tempo entre dois processos de fusão induzidas pelo laser. Denotaremos por ni(·)
o fluxo (ou intensidade) de nêutrons liberada após as fissões ocorridas na i-ésima
manta do reator durante o intervalo entre dois pulsos de fusão, em que 0 Æ · Æ ·p

e i = 1, 2. A potência do reator é dada pelo fluxo de nêutrons multiplicado por
uma constante, dependente da seção de choque dos nêutrons como o combustível
físsil, o número de átomos do material de fissão, e a energia liberada por fissão.
Sendo assim, podemos definir a potência do reator em função do fluxo de nêutrons
e a energia produzida por cada manta do reator fica:

Ei =
·p⁄

0

ni(·)d· (1)

em que Ei indica a energia gerada na i-ésima manta do reator durante o intervalo
de tempo decorrido entre dois pulsos geradores de fusão. Agora necessitamos definir
um modelo para descrever a dinâmica de nêutrons no interior do reator.

2.1. Um modelo de cinética de reações de fissão

A dinâmica do fluxo de nêutrons pode ser calculada utilizando simulações Monte
Carlo, que possibilitam contemplar a estocasticidade intrínseca dos processos de
fissão ocorridos no interior do reator. Todavia, esses cálculos podem ser custosos
computacionalmente. Alternativamente, podemos considerar uma descrição efetiva
dos processos de fissão ocorridos no interior do reator por cinética de reações de
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fissão, por exemplo, de urânio 235. Nesse caso, o fluxo de nêutrons num instante ·
pode ser descrito por um sistema de equações diferenciais ordinárias. Sendo assim,
o fluxo de nêutrons na i-ésima manta do reator pode ser analisado considerando
a meia-vida média dos nêutrons nessa manta como li. A produção de nêutrons
na i-ésima manta ocorre devido à reações de fissão ocasionadas pelos nêutrons
rápidos que correspondem a uma fração 1-—i do total de nêutrons no reator e às
reações de fissão causadas pelos nêutrons atrasados pertencentes a um grupo j que
corresponde a uma fração —ij total, em que j = 1, ..., Di indica os Di grupos de
nêutrons atrasados da manta i. Os nêutrons atrasados na manta i pertencentem a
um grupo j decaem a taxas ⁄ij. Os nêutrons originários da i-ésima manta geram
reações de fissão a taxa ki enquanto que nêutrons originários da i-ésima manta
provocam reações de fissão a taxa kij na j-ésima manta. Note que as taxas kij

indicam o acoplamento entre as duas mantas contendo combustível de fissão. Sendo
assim, o sistema de EDO’s controlando a dinâmica de reações de fissão nas mantas
do reator híbrido tem-se:

l1
dn1

dt
= (k11(1 ≠ —1) ≠ 1)n1 + k12(1 ≠ —2)n2 +

D1ÿ

i=1
k11⁄1iC1i +

D2ÿ

i=1
k12⁄2iC2i + S1 (2)

l2
dn2

dt
= k21(1 ≠ —1)n1 + (k22(1 ≠ —2) ≠ 1)n2 +

D1ÿ

i=1
k21⁄1iC1i +

D2ÿ

i=1
k22⁄2iC2i + S2 (3)

dC1i

dt
= —1in1 ≠ ⁄1iC1i, i = 1, ..., D1 (4)

dC2i

dt
= —2in2 ≠ ⁄2iC2i, i = 1, ..., D2 (5)

em que Cij é a densidade de nêutrons atrasados na i-ésima manta pertencente
ao j-ésimo grupo. li indica a meia vida dos nêutrons na i-ésima manta e Si =qM

i=1 ”(t ≠ ti)‘iI, com tk = k·p com ·p sendo o intervalo de tempo entre dois pulsos
geradores de fusão. ”(t ≠ tk) é a função delta de Dirac, I é o fluxo de nêutrons
termonucleares liberados a cada fusão e ‘i é a quantidade média de primeiras fissões
geradas por um único nêutron na i-ésima manta. As condições de contorno do
problema são apresentadas a seguir:

n1(0) = n1(·p) (6)
n2(0) = n2(·p) (7)

C1i(0) = C1i(·p), i = 1, ..., D1 (8)
C2i(0) = C2i(·p), i = 1, ..., D2 (9)

em que a periodicidade dos pulsos geradores de fusão é indicada pela igualdade
entre entre as intensidades nos instantes 0 e ·p.
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2.1.1. Soluções numéricas do modelo de cinética de reações de fissão

Para calcularmos a solução desse modelo podemos utilizar o método de Runge-
Kutta de quarta ordem conforme resumido nas equações abaixo. Para utilizar esse
algoritmo particionamos o intervalo de tempo 0 Æ t Æ ·p em N sub-intervalos de
tamanho h = ·p

N e denotamos o instante de tempo mh, para m = 0, ..., N , por
ti. Desta maneira, podemos indicar a dinâmica das intensidades de nêutrons no
instante tm por ni(tm) e por Cij(tm) para i = 1, 2 e j = 1, ..., Dj e escrevemos o
algoritmo de Runge-Kutta de 4a ordem como segue:

n1(tm+1) = n1(tm) + h

6l1
[T11 + 2T12 + 2T13 + T14] (10)

n2(tm+1) = n2(tm) + h

6l2
[T21 + 2T22 + 2T23 + T24] (11)

C1i(tm+1) = C1i(tm) + h

6 [U1 + 2U2 + 2U3 + U4] (12)

C2i(tm+1) = C2i(tm) + h

6 [V1 + 2V2 + 2V3 + V4] (13)

em que os termos denotados por Tij , Ui , Vi são definidos abaixo de acordo com o
lado direito das Eqs. (2,3) denotados por fi, i = 1, 2 e os lados direitos das Eqs. (4)
e (5) denotados, respectivamente por g1i e g2i. Os lados direitos das Eqs. (2)–(5)
são todos dependentes das intensidades instantâneas de nêutrons e os parâmetros
restantes permanecem constantes. Sendo assim, denotamos os lados direitos como
funções das intensidades de nêutrons num instante de tempo,

fi © fi[n1(tm), n2(tm), C1k(tm), C2l(tm)], k = 1, ..., D1, l = 1, ..., D2, (14)
g1k © g1k[n1(tm), C1k(tm)], k = 1, ..., D1, (15)
g2l © g2l[n2(tm), C2l(tm)], l = 1, ..., D2, (16)

com o restante do parâmetros tratados como constantes. Considerando i =1,2,
k=1, ..., D1 e l=1, ..., D2 nas equações abaixo, temos:

Ti1 = fi[n1(tm), n2(tm), C1k(tm), C2l(tm)], (17)
U1 = g1k[n1(tm), C1k(tm)], (18)
V1 = g2l[n2(tm), C2l(tm)], (19)

para a primeira iteração e na segunda iteração temos:

Ti2 = fi[n1(tm) + h

2T11, n2(tm) + h

2T21, C1k(tm) + h

2U1, C2l(tm) + h

2V1], (20)

U2 = g1k[n1(tm) + h

2T11, C1k(tm) + h

2U1], (21)

V2 = g2l[n2(tm) + h

2T21, C2l(tm) + h

2V1], (22)
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a terceira iteração fica:

Ti3 = fi[n1(tm) + h

2T12, n2(tm) + h

2T22, C1k(tm) + h

2U2, C2l(tm) + h

2V2], (23)

U3 = g1k[n1(tm) + h

2T12, C1k(tm) + h

2U2], (24)

V3 = g2l[n2(tm) + h

2T22, C1l(tm) + h

2V2], (25)

e a quarta é dada por:

Ti4 = fi[n1(tm) + hT13, n2(tm) + hT23, C1k(tm) + hU3, C2l(tm) + hV3], (26)
U4 = g1k[n1(tm) + hT13, C1k(tm) + hU3], (27)
V4 = g2i[n2(tm) + hT23, C2l(tm) + hV3]. (28)

Após implementar o algoritmo acima podemos calcular a dinâmica das intensidades
de nêutrons nas mantas um e dois de acordo com os valores dados aos parâmetros
do modelo aqui apresentado. Aqui consideramos os seguintes valores para os
parâmetros do modelo I = 3 ◊ 1015, ‘1 = 0.5 na primeira manta e ‘2 = 0 na
segunda. As taxas de produção de nêutrons na primeira e na segunda manta são
k11 = k22 = 0, 945; k21 = 0, 025; k12 = 0, 001. A meia-vida dos nêutrons nas mantas
um e dois são l1 = 4 ◊ 10≠7s e l2 = 3.5 ◊ 10≠4s. Por fim, consideramos que há seis
grupos de nêutrons de retardo nas duas mantas. Sendo assim, temos os seguintes
valores para as taxas de decaimento para cada grupo de nêutrons de retardo nas
duas mantas: ⁄11 = 0.0124 s≠1, ⁄12 = 0.0305 s≠1, ⁄13 = 0.111 s≠1, ⁄14 = 0.301
s≠1, ⁄16 = 3.01 s≠1, em que ⁄2j=⁄1j para todos os grupos de nêutrons na segunda
manta. As frações de nêutrons retardados por grupo em ambas as mantas é dada
por: —i1 = 1.25 ◊ 10≠4, —i2 = 1.424 ◊ 10≠3, —i3 = 1.274 ◊ 10≠3, —i4 = 2.568 ◊ 10≠3,
—i5 = 7.48 ◊ 10≠4, —i6 = 2.73 ◊ 10≠4. Tomando o passo de integração numérica
como h = 10≠6 s obtemos o resultado apresentado na Figura 1.

As trajetórias apresentadas na Figura 1 foram obtidas realizando simulações em um
computador de mesa tendo um processador Intel R• CoreTM i5-5200U CPU@2.20GHz
◊ 4. O tempo de execução das simulações foi de 24.100,523 segundos. Se conside-
rarmos M pulsos o tempo de simulação será multiplicado por este fator. Conforme
esperado, há uma maior intensidade de nêutrons na manta um, imediatamente
após o pulso. Em seguida, os nêutrons gerados na manta um passam a excitar um
fluxo de nêutrons na manta dois. A intensidade de nêutrons na manta um assume
três regimes distintos cada um gerando intensidades gradualmente menores. O
primeiro estimulado pelos nêutrons de fusão e o segundo pelos nêutrons rápidos, o
terceiro regime é gerado pelos nêutrons atrasados. A intensidade de nêutrons na
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Figura 1: Distribuição da intensidade de nêutrons nas mantas um e
dois após um pulso gerador de fusão.
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manta dois assume dois regimes distintos, o primeiro gerado pelos nêutrons rápidos
emitidos pela manta um que perdura durante os primeiros instantes. O segundo
regime é decorrente da presença dos nêutrons rápidos.

2.2. Obtenção dos parâmetros

Os valores dos parâmetros utilizados nas simulações apresentadas na Figura 1
podem ser obtidos de acordo com desempenho esperado para o reator em termos
da aplicação da integral definida na Eq. (1). Assim, integrando o sistema de EDO’s
das Eqs. (2), (3), (4) e (5) de acordo com as condições de contorno apresentadas
na Eq. (6) a Eq(9) obtemos:

�k11E1 + k12E2 + ‘1I = 0 (29)
k21E1 + k22E2 + ‘2I = 0 (30)

�k11 = k11 ≠ 1 (31)
�k22 = k22 ≠ 1 (32)

Já no caso de um sistema de mantas fechados, ‘2 = 0 pode ser assumido e então as
expressões algébricas para Ei são:

E1 = ≠�k22

�k11�k22 ≠ k12k21
‘1I = M1‘1I (33)

E2 = k21

�k11�k22 ≠ k12k21
‘1I = M2Á1I (34)

Os parâmetros M1 e M2 da manta denotam os fatores multiplicadores das fissões
produzidas por um nêutron. Note que podemos interpretar os parâmetros M1
e M2/M1 como multiplicações na primeira e segunda cascadas de amplificação,
respectivamente. Dado que temos um sistema composto, podemos definir um fator
de multiplicação de fissão líquido por nêutron do reator, dado por M = (E1+E2)/‘1I.
Sendo assim, a multiplicação de fissão líquida no sistema fica:

M = �k22 ≠ k21

�k22
M1 (35)

em que M1 é definido a partir da Eq. (33) como M1 = ≠�k22
�k11�k22≠k12k21

. Para definir
o acoplamento entre as duas mantas de fissão do reator, podemos utilizar um
fator de multiplicação de nêutrons fixo. Podemos adotar que k12 seja fixo e então
otimizamos o acoplamento k21. Assim, reescrevemos a Eq. (35), considerando a
definição de M1, como:

k21 = 1 + M�k11

1 + Mk12
�k22 (36)
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em que podemos notar a relação de proporção inversa entre os acoplamentos das
duas mantas. O fator de multiplicação dos nêutrons no sistema acoplado pode ser
obtido aplicando-se a transformada de Laplace ao sistema de Eqs. (2) a (5) que
resulta em:

Keff ≠ 1 = 1
2

Q

a�k11 + �k22 ±
Û

(�k11 ≠ �k22)2 + 4k12�k22
1 + M�k11

1 + Mk12

R

b (37)

em que a solução quadrática decorre da existência de duas mantas no reator.

Figura 2: Neste conjunto de gráficos apresentamos a dependência de
Keff , k21, M1 em relação à k12. Para tal consideramos M=100. Foram

considerados os seguintes valores para k22 = k11 e
k11 = (0.9, 0.93, 0.94, 0.95) em que 1, 2, 3, 4 nas figuras indica o primeiro,

segundo, terceiro e quarto valores das constantes kii.

3. CONCLUSÕES

Neste artigo apresentamos os resultados que obtivemos na análise da dinâmica de
intensidade de nêutrons em um reator híbrido composto de duas mantas de fissão,
uma rápida e uma manta de fissão térmica. Nosso estudo foi realizado utilizando um
modelo de cinética de reações de fissão composto de um sistema de EDO’s acopladas
em que há uma equação da para a intensidade de nêutrons na primeira manta e
outra para a segunda manta. Em seguida há dois conjuntos de EDO’s acopladas às
duas primeiras EDO’s correspondentes a cada manta que descreve a dinâmica de
seus respectivos nêutrons de retardo. Para obtermos a solução numérica do sistema
de EDO’s empregamos o método de Runge-Kutta de 4a ordem. Para o conjunto
de parâmetros utilizados conseguimos estabelecer a dinâmica da intensidade de
nêutrons nas duas mantas e desenhar uma plataforma que possibilitará investigar
a dinâmica do fluxo de nêutrons quando a manta de fissão for composta por outros
materiais. De fato, nossos próximos objetivos são estudar qual a dinâmica dos
processos de fissão se os combustíveis utilizados forem tório ou plutônio e assim,
por comparação entre os múltiplos combustíveis utilizados, estabelecer uma melhor
compreensão do funcionamento dos reatores híbridos.
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