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RESUMO 

o Tnétodo do albedo aplicado a blindagens se caracteriza por acompanhar a 
radiação através dos materiais por ela percorridos, permitindo que se determine as 
frações da corrente incidente que são refletidas, absorvidas e transmitidas pelos meios 
irradiados independentemente do cálculo de fluxos escalares da radiação. 

Os excelentes resultados apresentados anteriormente, onde o Tnétodo do albedo 
foi validado para os casos de blindagem de nêutrons em que se aplica a aproximação 
da d~fusão, motivaram este trabalho, onde o algoritmo a um grupo de energia e 
multicamada, desenvolvido para geometria plana,foi aplicado a casos de blindagem 
de radiação gama. 

Foram feitas sim.ulações em sistemas constituídos de diversas camadas planas 
infinitas de materiais variados, onde determinaram as frações da corrente incidente 
queforam refletidas, absorvidas eTn cada camada e transmitidas. Os resultados obtidos 
pelo método do albedo foram, comparados com os gerados pelo ANISN, um consagrado 
código unidimensional para cálculos nucleares que se baseia na resolução da 
equação de transporte, e para a configuração adotada, resultaram iguais. Como 
conclusão deste trabalho, tem-se mostrado válido a utilização do método do albedo 
para blindagem de radiação gClTna e sua independência em relação à aproximação 
da difusão. 
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INTRODUÇÃO 

As principais felTamentas matemáticas disponíveis para cálculos pertinentes à Engenharia Nuclear 

envolvem a Teoria de TranspOlte completa (Equação de Boltzmann linearizada), a Teoria da Difusão 

(que é, na verdade, uma aproximação da Teoria de Transporte) ou Técnicas de Monte Carlo. A 
Teoria de Transporte ou as Técnicas de Monte Carlo são comumente utilizadas para análises de 

blindagens, onde a penetração de radiação nos materiais é profunda e mais sensível a aspectos 

direcionais . Porém, o Método do Albedo tem se mostrado bem-sucedido quando aplicado aos 
referidos cálculos e análises. 

Os cálculos de transporte em geometrias unidimensionais são de fundamental importância, 

tanto na etapa de projeto de reatores nucleares como em experiências de irradiação. O projeto de 
blindagens envolve freqüentemente o cálculo de transporte de radiação em sistemas complexos, 

muitas vezes através de vazios ou ainda em meios com espessura de vários livres caminhos médios 
(penetração profunda). 

Tradicionalmente, a técnica utilizada em projetos de blindagem é a TeOlia de Transporte, sur
gindo inicialmente métodos aproximados como, por exemplo, Difusão-Remoção para nêutrons e 

núcleo pontual para gamas. Com a evolução dos computadores digitais e o desenvolvimento de 
métodos numéricos mais eficientes, os métodos iniciais foram gradualmente descattados em viltude 

do surgimento de técnicas mais modernas pat'a a solução da Equação de Boltzmann, dentre elas o 
método P N (ou expansão de hatmônicos esféricos), o método SN e, mais recentemente, o método 
dos elementos finitos (MEF). Diversos códigos computacionais foram confeccionados utilizando 

esses novos métodos (ex.: DTF-IV, ANISN, DOT). 
Dentro desse contexto, o Método do Albedo tem-se revelado adequado em várias aplicações 

referentes a cálculos neutrônicos e problemas de blindagem, sendo objeto de estudos que visam 

sua consolidação e aplicação. 

MÉTODO DO ALBEDO 

Histórico 
1958 - Uma teoria do albedo a dois grupos de energia foi desenvolvida 1

•
2 para o cálculo do 

coeficiente de temperatura de reatividade de reatores nucleares. 
1991- Desenvolveu-se uma teOlia do albedo multi grupo de energia de nêutrons pat'a cálculos 

de reatores nucleat'es térmicos.3 

1993 a 1995 - Foram apresentados trabalhos4
.
5

•
6 onde foi utilizado o método do albedo a dois 

grupos de energia pat'a o cálculo do fator de multiplicação efetivo de nêutrons em reatores térmicos. 
1996 - O método do albedo a dois grupos de energia foi aplicado para o cálculo do fator de 

multiplicação efetivo de nêutrons em reatores rápidos.? Ainda neste ano, expandiu-se a aplicação 

do método a dois grupos de energia a problemas de blindagem de COlTentes neutrônicas.8 
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1998 - Desenvolveu-se uma aplicação do método do albedo a válios grupos de energia para 

problemas de blindagem em sistemas constituídos de duas placas (slabs) infinitas.9 Também 

neste ano, o método foi aplicado a problemas de blindagem a vários grupos de energia e 
múltiplas placas infinitas. lO 

1999 - Utilizou-se o método multigrupo do albedo na análise de um caso de blindagem de 
nêutrons com duas camadas. I I 

Os trabalhos até então apresentados na área de blindagem validaram o método do albedo para 

aplicação a correntes neutrônicas em situações de aproximação da difusão. Finalmente, em 1999, 
o emprego do método foi ampliado a casos independentes da aproximação da difusão e à blindagem 
de radiação gama. 12 

Teoria 
A radiação sofre reflexão/absorção quando incide em um meio espalhadorlabsorvedor. O 

coeficiente de reflexão, ou albedo, é definido como a COlTente de radiação refletida, J fi 'd ,dividida 
re ell o 

Pela corrente de radiação incidente, J 'd ' isto é,3 
mel ente 

albedo == _J_refl_et_ido_ 

Jincidente 

(1) 

Se o meio tem espessura finita, a radiação também pode ser transmitida. O coeficiente de transmissão, 

ou t:ransmitância, é similarmente definido, em relação à corrente de radiação transmitida, J "d ' 
transmiti o 

como a fração da corrente de radiação incidente que é transmitida através do meio, ou seja, 

. A ' Jtransmitido 
transrrntancla == ----

Jincidente 

(2) 

Finalmente, dentro do balanço global, o coeficiente de absorção, ou abs0l1ância, é definido como 

a fração da corrente incidente que é absorvida pelo meio e relaciona-se com os coeficientes de 

reflexão e transmissão na forma 

(
J fi 'd + J "d) A • • A • rc etl o transmIt i o 

absortancla == 1 - (albedo + transnutancla) = 1- . 
J 'd lIlel ente 

(3) 

No desenvolvimento conduzido neste trabalho, assume-se que não há qualquer tipo de 

geração de radiação, isto é, trabalha-se com meios não-multiplicativos. As probabilidades da 

radiação incidente ser refletida, absorvida pelo meio ou transmitida são expressas, respectiva

mente, pelos coeficientes a, ~ e 'Y (a + ~ + 'Y = 1). 
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ANISN 
O código unidimensional de transporte SN (ou de ordenadas discretas) mais popular é o ANISN 

(ANIsotropic SN transport code), sendo um dos códigos mais validados e comumente usado 

como referência em um grande número de aplicações nucleares. ANISN foi originalmente 

desen volvido em Oak Ridge National Laboratory por Engle 13 em 1965 e um apetfeiçoamento do 

código DTF.II. ANISN foi elaborado para resolver a equação de transporte unidimensional para 

nêutrons ou fótons em geometria plana, esfélica ou cilíndrica, com espalhamento anisotrópico geral. 

A fonte de radiação pode ser fixa, originada por fissão ou uma combinação subclitica de ambas. 

Pesquisas de cliticalidade podem ser conduzidas enfocando um entre vários parâmetros. Seções 

de choque podem ser ponderadas utilizando fluxo e energia dependentes do espaço, gerados pela 

resolução da equação de transporte. 14 

DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO 

O método do albedo é uma ferramenta que permite os cálculos de balanço para radiações 
independentemente do conhecimento e determinação dos fluxos através do sistema. Quando aplicado 

a problemas de blindagem, o método é capaz de determinar as probabilidades de reflexão, absorção 
e transmissão, sendo necessário, entretanto, conhecer previamente os coeficientes a, ~ e 'Y de 

cada meio. 

Incidência frontal em um sistema com "m" camadas 

Quando um feixe de radiação (lo = 1 fóton / cm2·s) incide sobre um conjunto com "m" camadas, 

a fração Rm é refletida, cada camada absorve a fração Ai)m correspondente (i = 1,2, ... ,m), e a 

fração Pm é transmitida, conforme mostra a figura 1: 

8 

® CD 

Figura 1: Incidência frontal em um conjunto de "m" camadas para sistema 
a um grupo de energia 
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Retroincidência em um sistema com "m" camadas 

Quando um feixe de l~diação (lo = lfóton / cm2·s) incide pela retaguard~ de um conjunto com 
"m" camadas, a fração Rm é refletida, cada camada absorve a fração Aj\ll conespondente 
(i = 1,2, .. . ,m), e a fração Pm é transmitida, confOlme esquema da figura 2: 

15m 

CD ® CD 

A1)m A2)m A j)m Am)m 

Figura 2: Retroincidência em um conjunto de "m" camadas para sistema 
a um grupo de energia 

lo = 1 

Rm 

Incidência frontal e retroincidência em um sistema com 
"m+ I" camadas 

Para uma dada camada "m+ 1", os coeficientes de reflexão, absorção e transmissão são, 
respectivamente, un1+]' ~ITI+] e 1'111+]' Se a camada "m+ 1" for adicionada ao sistema anterior, com 
"m" camadas, teremos um processo de ping-pong para a radiação, quando o mesmo feixe incide 
frontalmente ou pela retaguarda, da fOlma mostrada nas figuras 3 e 4: 

""--~ r- ""-- '"'- ""-- -• Prn ~m+1 ... . .. 

+- ---+ Prn t Prn Ym +1 

t t t t t t 
P ma rn+1 

P rn ~m+1Rrnam+1 

Prn a rn+1 Rrn 
t P rn Yrn 

t t t t t t P a2 R rn rn+1 rn 

2 -2 
P rn a rn+ 1 Rrn 

x 
x=o 

Figura 3: Processo de ping-pong para incidência frontal em um conjunto de "m + 1" camadas para sistema 
a um grupo de energia 
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~~r- '"""- ,....."...... '"""-
... ... 

t t t t t t 
I' m+1 

r----+ Rm I' m+ 1 

t t t t t t 
Rm I'm+1 Um+1 +-

-2 
-. Rm I' m+ 1U m+ 1 

+-

x=o 

- -
Pm+1 

t 

lim Y m+' ~m+' L 
i 

I--

-2 I' ~ 
Rm m+1 U m+1 m+1 

t 

I--

r----. 

I 0=1 

U m+1 

Rm I' 

R
2 

I' m 

2 
m+1 

x 

Figura 4: Processo de ping-pong para retroincidência em um conjunto de um + 1" camadas para sistema 
a um grupo de energia 

Algoritmo para sistemas a um grupo de energia e multi camada 

Analisando as figuras 3 e 4, observa-se que a soma das parcelas refletidas, das parcelas 
absorvidas e das parcelas transmitidas cOlTespondem à soma infinita dos elementos de uma 
progressão geométrica de razão positiva e menor que a unidade, sendo esta soma, portanto, 
convergente.9 A seguinte notação foi adotada: para as variáveis relativas à reflexão e à transmissão, 
o índice indica o número total de camadas do sistema; para as variáveis relativas à absorção, 
o primeiro índice indica a camada que absorve determinada fração, e o segundo índice, o total 
de camadas do sistema. Por exemplo: A)m significa absorção na camada "i" de um conjunto 
de "m" camadas. 

Chega-se, então, às equações: 

Rm+l = Rm + ------ (4) 
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Pm~Ill+1 

P Ill+ 1 =-----

- 2 
RIll 'Y 1ll+1 

RIll+l = Um+l + -----

P Ill+] =-----

RESULTADOS 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Os valores apresentados referem-se às simulações de blindagem de radiações gama para sistemas 
constituídos de placas planas infinitas de mateliais diversos, onde o feixe incidente é desmembrado 
nas frações refletidas, absorvidas e transmitidas; a vizinhança em ambos os lados do sistema é o 
vácuo. Os materiais são não-multiplicativos, e, portanto, a soma das frações deve ser igual a 1. 
Cada camada de material tem 20cm de espessura. 

Os resultados obtidos pelo ANISN foram estabelecidos para ordem de espalhamento Po' 
ordem de quadratura angular S2 e fonte supelficial anisotrópica emitindo apenas na direção que 
incide diretamente sobre as camadas de materiais. Aplicou-se fator de densidade igual a zero para 
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o intervalo que contém a fonte (primeiro intervalo) e igual a 0,01 para os demais. Não se fez uso de 
mixing tables . A biblioteca utilizada foi FLUNGP.LIB, obtida através do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN). 

As camadas de materiais são constituídas, nesta ordem, por ferro, alumínio, chumbo e níquel. 
Os coeficientes ex, ~ e y de cada camada foram obtidos também pelo ANISN, isto é, o código foi 
utilizado para a obtenção dos coeficientes e posteriormente na simulação com o conjunto de 
camadas, com o intuito de se fazer a comparação com os resultados fornecidos pelo método do 
albedo. Esses últimos resultados foram gerados por um programa computacional, confeccionado 
em linguagem FORTRAN, baseado no algoritmo desenvolvido. A tabela 1 apresenta os coeficientes 
relativos a cada camada. 

MATE lUA L 

COEFICIENTE Fe AI Pb Ni 

Reflexão (u) 4.28749E-Ol 2.54313E-Ol 2.66305E-Ol 4.33738E-0 1 

Absorção (~) 1.89929E-Ol 1.79234E-02 7.33375E-Ol 2.28709E-Ol 

Transmissão (y) 3.81323E-0l 7.27766E-Ol 3.21085E-04 3.37553E-OI 

Tabela 1: Coeficiente de reflexão, absorção e transmissão para problema de blindagem de raios gama, 
obtidos através do ANISN pela colapsação da biblioteca FLUNGP.LlB, para camadas de 

Fe, AI, Pb e Ni, de 20cm cada uma e fator de densidade 0,01 

A tabela 2 exibe os resultados obtidos pelo método do albedo e pelo ANISN, onde ocorre 
estreita concordância entre as duas técnicas. 

1 2 

MÉTODO 
FRAÇÕES Albedo ANISN 

Refletida .500143E+00 .500 I 42E+00 

Absorvida na P camada (Fe) .225489E+00 .225489E+00 

Absorvida na 2a camada (Al) .999330E-02 .999332E-02 

Absorvida na 3ll camada (Pb) .264304E+00 .264304E+00 

Absorvida na 4ll camada (Ni) .299170E-04 .299 1 69E-04 

Transmitida .441547E-04 .441545E-04 

Tabela 2: Resultados obtidos pelo método do albedo e pelo ANISN para problema de blindagem 
de raios gama a 1 grupo de energia e 4 camadas (Fe, AI , Pb e Ni) , de 20cm cada uma 

e fator de densidade 0,01 
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Os resultados fornecidos pelo método do albedo para os problemas de blindagem analisados 

são iguais aos obtidos através do código determinístico ANISN quando neste último é configurada 

uma ordem de quadratura angular S2' Esta concordância é facilmente entendida ao se notar que 

com esta configuração para o ANISN, onde não há a preocupação de se avaliar os aspectos 

angulares de fluxo, o sistema se torna semelhante ao modelado pelo albedo em seu acompanhamento 

das correntes de radiação. 

CONCLUSÃO 

Os estudos realizados no presente trabalho visaram a avaliar o desempenho do método do 

albedo na resolução de problemas de blindagem em sistemas constituídos por placas planas de 

materiais não multiplicativos, confrontando os seus resultados com àqueles obtidos por métodos já 

consagrados. Em seqüência a trabalhos anteriores a este, onde o método do albedo se mostrou 

apto a solucionar problemas de blindagem de nêutrons em situações de aplicabilidade da aproximação 

da difusão, ficou aqui demonstrada a validade do método pela comparação com os resultados 

obtidos através da resolução da equação de transporte. Isto significa que a abrangência do método 

do albedo vai muito além das restrições impostas para a aplicação da aproximação da difusão, 

sendo possível sua utilização inclusive em blindagem de fótons, conforme demonstrado neste trabalho. 

Sua excelente concordância com o código ANISN, para ordem de quadratura S2' mostra a 

eficiência do método no trato de problemas onde se busca determinar as frações do feixe incidente 

que são refletidas, absorvidas e transmitidas, sem a preocupação com aspectos angulares de fluxo, 

caso este de impOltante aplicação em blindagem. 

A capacidade de resolver problemas sem determinação de fluxos diferencia o método e o 

torna simples e prático, conferindo-o inegável valor didático e acadêmico. Dentro de sua abrangência, 

a principal vantagem do método do albedo é sem dúvida a sua capacidade em tratar dados obtidos 

experimentalmente, onde a manipulação é simples e rápida para a obtenção de resultados. Essa 

característica confere ao método real aplicabilidade e importância prática. Este fato pode ficar 

evidenciado, por exemplo, para uma situação em que estejam disponíveis apenas dados a respeito 

das propriedades de reflexão, absorção e transmissão de determinada camada, sendo desconhecidos 

os fluxos através do matelial e mesmo sua composição. Neste caso, é recomendável a aplicação 

do método do albedo para a obtenção de soluções simples e rápidas com grande facilidade de 

manipulação de dados. 

Dentro do que foi exposto, o importante papel do método do albedo como fenamenta no 

cálculo de blindagem de radiações, em complemento aos já existentes, fica ainda mais consolidado. 

A facilidade de aplicação, a simplicidade e a grande flexibilidade na manipulação do método, 

aliadas à capacidade de processar dados provenientes de fontes diversas, fazem do método do 

albedo uminstmmento valioso. (]I] 

(111 i Vol. XVII - NQ 2 - 2Q Quadrimestre de 2000 13 



MÉTODO DO ALBEDO A UM GRUPO DE ENERGIA APLICADO À BLINDAGEM DE RADIAÇÃO GAMA 

REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS 

1 - JACOBS , A. M . Experimental and theoretical considerations of the temperature coefficient for the 

Pennsylvania State University Research Reacto/: Thesis for Master of Science, The Pennsylvania 

State University, USA, 1958. 

2 - . Two-group albedo theory and application to temperature coefficient calculations. Nuclear 

Science and Engineering, v.6 pp.147-151 , 1959. 

3 - CABRAL, R. G . Multigroup albedo them)' with applicatioll to neutronic calculationsfor a gas core 

reactOl: Dissertation for Doctor of Philosophy, The U niversity of Florida, USA, 1991. 

4 - CABRAL, R. G ., JACOBS , A. M., VELLOZO, S. O. Two-group neutron albedo theory: A different 

poin.t of view to nuclear reactor analysis. In: IX E ncontro Nacional de Física de Reatores e 

Termo-hidráulica (ENFIR) , Caxambu-MG. Anais pp.33-36, 1993. 

5 - . Application oftwo-group neutron albedo them)' to neutron.ic calculations. In: V Congresso 

Geral de Energia Nuclear (CGEN), Rio de Janeiro-RJ, 1994. Anais v.I pp.171-174, Associação 

Brasileira de Energia Nuclear, 1994. 

6 - . Noniterative calculation of elfective neutron lI1ultiplication factor by using two-group 

neutron albedo theOl)'. In : X Encontro Nacional de Física de Reatores e Termo-hidráulica (ENFIR), 

Águas de Lindóia-SP Anais v.I pp. 31-34,1995. 

7 - . Neutronic calculationsfor afast assembly by using two-group neutron albedo them)'. In: VI 

Congresso Geral de Energia Nuclear (CGEN), Rio de Janeiro-RJ, 1996. 

8 - . Neutronic calculationsfor l11ultilayered shields by using two-group neutron albedo them)'. 

In: VI Congresso Geral de Energia Nuclear (CGEN), Rio de Janeiro-RJ, 1996. 

9 - MACHADO, A. E Cálculos neutrônicos aplicados à blindagem com duas lâminas usando o método 

do albedo a vários grupos de ene/g ia . Tese de Mestrado em Engenharia Nuclear - Instituto Militar 

de Engenharia, 1998. 

10 - AZEVEDO, S. S. de. Análise do método do albedo aplicado à blindagem das radiações . Tese de 

Mestrado em Engenharia Nuclear - Instituto Militar de Engenharia, 1998. 

11 - CABRAL, R. G., JACOBS , A. M. , MACHADO, A. E, AZEVEDO, S. S. Neutronic calculationsfor 

a shield having two layers by using multigroup neutron albedo method. In: VII Congresso Geral 

de Energia Nuclear (CGEN), Belo Horizonte-MG, 1999. 

12 - DAMASO, Y. C. Método multigrupo do albedo aplicado a blindagens com múltiplas camadas. 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Nuclear - Instituto Militar de Engenharia, 1999. 

13 - ENGLE, Jr. , W. W. A users manualfor ANISN: One-dimensional discrete ordinates transport code 

with anisotropic scattering. Tennessee: Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant, K-1693 , 1967. 

14 - MAIORINO, J. R. Computer code ANISN multiplying media and shielding calculation, 1. Theory, 

lI. Code description (input/output). IAEA - Workshop on Reactor Physics CaIculation for Application 

in Nuclear Technology, Trieste, Itália, 1990. 

14 Vol. XVII - Nº 2 - 2º Quadrimestre de 2000 (~I i 




