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1. INTRODUÇÃO

O  Segundo  reator  nuclear  brasileiro  é  o  TRIGA  IPR-R1.  Pertence  a  uma  classe  de  reatores 
nucleares  de  pequeno  porte  projetado  pela  Gulf  General  Atomic  (EUA):  TRIGA  (Trainning, 
Research, Isotopes, General Atomic), (JOURNAL UNICAMP,2004). Foi comprado pelo Instituto 
de  Pesquisas  Radioativas  (IPR),  hoje  Centro  de  Desenvolvimento  da  Tecnologia  Nuclear 
(CDTN/CNEN),  situado  dentro  Campus  da  Pampulha  da  UFMG.  É  um  reator  inerentemente 
seguro, inicialmente operado para produzir radioisótopos, e mais tarde, utilizado em larga escala 
para  outros  propósitos  como  irradiações  de  amostras  para  Análise  por  Ativação  Neutrônica  e 
treinamentos periódicos de operadores para a central núcleo-elétrica de Angra dos Reis. Encontra-se 
em operação desde 6 de Novembro de 1960. (MARETTI et al., 2005)

O  IPR-R1  tem  seu  núcleo  instalado  no  fundo  de  um  poço,  utiliza  como  combustível  Urânio 
enriquecido a  20%, hidreto  de  zircônio como moderador  de nêutrons,  grafita  como refletor  de 
nêutrons e encontra-se imerso em água leve desmineralizada, a qual tem funções de refrigeração por 
convecção  natural,  moderador  adicional,  reflexão  de  nêutrons  e  blindagem biológica  (DALLE, 
2005).  Ao todo  o  IPR-R1 utiliza  63  elementos  combustíveis.  A  Figura  1  apresenta  uma  vista 
superior do IPR-R1.

Figura 1: Vista superior do reator TRIGA IPR-R1*
*Fotografia gentilmente cedida pelo Dr. Amir Zacarias Mesquita

O reator possui 4 dispositivos principais para irradiação de amostras: Tubo Central, Mesa Giratória 
com 40 posições, e dois terminais de sistema pneumático.

Originalmente, o IPR-R1 foi projetado para operar a potência térmica máxima de 30 kW em regime 
contínuo e até 100 kW em regime intermitente. No ano de 1973 o núcleo sofre alterações e passa a 
operar na potência de 100 kW em regime permanente e em 2001 com mais mudanças em seu 



núcleo,  a potência máxima de operação atinge 250 kW (DALLE, 2005).  Atualmente,  o núcleo 
encontra-se em processo de licenciamento para operação rotineira a 250 kW, ou seja, mais que o 
dobro de sua capacidade licenciada no momento. A Figura 3 mostra um diagrama do atual núcleo 
do IPR-R1.

No  Laboratório  de  Análise  por  Ativação  Neutrônica  situado  no  prédio  I  do  Centro  de 
Desenvolvimento  da Tecnologia  Nuclear  (CDTN/CNEN),  o  método k0 (DE CORTE, 1987)  foi 
implementado com sucesso no ano de 1995. (MENEZES, et al., 2003).

Nas análises de rotina deste laboratório, é aplicado o k0 ( mono standard ), no qual, padrões de Na 
são usados como comparadores em cada experimento de Análise por Ativação Neutrônica. Para 
análises de radionuclídeos de meias-vidas média ou longa, três padrões de Na de 1000 μg cada são 
irradiados simultaneamente com amostras posicionadas na Mesa Giratória do Reator TRIGA-IPR-
R1, mostrada nas Figuras 3 e 5. Para análise de radionuclídeos de meia-vida curta, três padrões de 
Na de 1000 μg também são usados, mas eles são irradiados, em uma posição de irradiação fixa, um 
de cada vez assim como as amostras. Neste caso, as amostras e os padrões de sódio são sempre 
irradiados na posição 40 da Mesa Giratória (Figura 2). (FERREIRA et al., 2007).

Neste trabalho, os resultados de atividade induzida para estes padrões de Na foram utilizados para 
avaliar a estabilidade temporal do fluxo neutrônico do IPR-R1 em sua atual configuração do núcleo. 
A metodologia aplicada neste estudo será melhor detalhada no próximo capítulo.

Figura 2: Núcleo do IPR-R1 (Vista Radial) desde 2001.



2. METODOLOGIA

Primeiramente, um total de 521 resultados de medidas de padrões de Na utilizados na rotina do 
Laboratório de Análise por Ativação Neutrônica do CDTN foram compilados. Os dados coletados 
compreendem  5  anos  de  Análise  por  Ativação  Neutrônica:  de  2002  a  2006.  Este  período  foi 
escolhido por se tratar do período posterior à mudança da configuração do núcleo do IPR-R1 para 
operação à 250kW.

No conjunto de dados levantados, os tempos de irradiação aplicados aos padrões de Na foram: 3 
min, 4 min, 4 horas, 5 horas, 8 horas. O tempo de decaimento mostrou uma larga dispersão: variou 
de 200 s a 5000 s e o tempo de contagem variou de 120 s a 6000 s.

Devido à extensa variação das condições experimentais, a contagem gama obtida para o conjunto de 
dados levantados foi normalizada, de acordo com a condição matemática descrita na seção seguinte 
(KASTNER et FERREIRA, 2005), para uma única condição: 1 segundo para o tempo de irradiação; 
0 segundos para o tempo de decaimento e 1 segundo para o tempo de contagem.

3.1 MÉTODO DA ATIVIDADE INDUZIDA ESPECÍFICA

A - Fundamentos Básicos: (KASTNER et FERREIRA, 2005)

A atividade induzida em uma amostra devido à ativação de um determinado radioisótopo, ao final 
de uma irradiação com duração τ, é dada por:

( )λ τ
τ φ σ −−= eNA 1      (1)

onde: N é o número de núcleos alvo na amostra;
σ é a secção de choque para captura neutrônica do núcleo alvo;

φ é o fluxo total de nêutrons no reator;
λ é  a  constante  de  decaimento  do  radioisótopo  (  λ =  ln2/T1/2;  T1/2  a  meia-vida  do 

radioisótopo).

Após a irradiação, a atividade da amostra segue a lei de decaimento radioativo:
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Posteriormente, a amostra é submetida à espectroscopia gama, durante o tempo de contagem tc = tf -  
ti, ( ti  é o instante do início da medida e tf  do final da mesma).

A taxa de contagem )(tC  no espectrômetro gama é proporcional à atividade da amostra:

Ċ (t) = g A(t)     (3)

onde a constante de proporcionalidade g é dada por:

g = εγ  Yγ     (4)

sendo εγ é a eficiência de contagem e Yγ é o rendimento gama.



Integrando-se (3), obtém-se a contagem total durante o intervalo de medida:
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A partir  de  (5),  pode-se  calcular  a  contagem específica C101  ,  que  seria  a  contagem obtida  na 
situação onde τ = 1s, ti = 0, tf = 1s.
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A contagem específica C101 é relacionada à contagem obtida C por:
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onde C é obtida, C101 é a contagem normalizada, λ é a constante de decaimento do Na, τ é o tempo 
de irradiação, ti é o tempo de decaimento entre o final da irradiação e o início da contagem e tf é o 
tempo de decaimento entre o final da irradiação e o final da contagem.

A atividade específica induzida A101 do conjunto de dados de padrões de Na foi calculada, sabendo-
se que:
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Este novo grupo de dados permitiu avaliar a estabilidade do fluxo neutrônico do Reator IPR-R1 no 
período proposto. Nesta avaliação, foi considerado que a atividade induzida dos padrões de Na é 
proporcional ao fluxo neutrônico. (FERREIRA et al., 2007).



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na Figura 3 abaixo é mostrada um parte da planilha feita com os dados coletados para os padrões de 
Na.

Figura 3: Parte da planilha com os dados coletados para os padrões de Na.

Após a compilação dos dados dos padrões de Na, foi possível calcular a atividade específica A101 

para  estes  padrões  de  Na,  o  que  resultou  no conjunto  de resultados  apresentados  a  seguir  nas 
Figuras 4 e 5.
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Figura 4: Atividade específica induzida A101  de padrões de Na usados em experimentos por AAN 
na análise de nuclídeos de meia-vida curta.
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Figura 4: Atividade específica induzida A101  de padrões de Na usados em experimentos por AAN 
na análise de nuclídeos de meia-vida longa.

A análise de cada conjunto de dados das figuras acima, mostra um desvio padrão menor que 5%. 
Este  valor  indica  uma  significativa  estabilidade  do  fluxo  neutrônico  do  IPR-R1  pelo  período 
analisado. A diferença de 7% entre os dois valores médios dos conjuntos de dados supracitados 
(0.131 ± 5Bq/μg e 0.141 ± 5 Bq/μg) pode ser explicada após uma análise da configuração do núcleo 
do IPR-R1. A posição 40, usada em experimentos para a determinação de radionuclídeos de meia-
vida curta, é muito próxima da posição F16 do núcleo onde localiza-se uma barra de controle. Esta 
barra de controle, absorvedora de nêutrons, causa uma depressão do fluxo nesta região. Portanto, 
era  de  se  esperar  que  o  valor  médio  para  a  atividade  específica  induzida  dos  padrões  de  Na 
irradiados na posição 40 da Mesa Giratória fosse menor que os demais para irradiações em outras 
posições neste mesmo dispositivo.

4. CONCLUSÕES

As análises dos 521 padrões de Na utilizados nos experimentos de rotina do Laboratório de Análise 
por Ativação Neutrônica do CDTN/CNEN realizados no Reator TRIGA IPR-R1 mostraram uma 
boa estabilidade do fluxo neutrônico pelo período analisado de 5 anos: de 2002 a 2006. Período 
este, escolhido por se tratar da configuração atual do núcleo do IPR-R1. Os resultados garantem 
uma flutuação de aproximadamente 5% no valor médio à potência de operação 100kW.
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