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RESUMO 

 
O desenvolvimento de sistemas de simulação tem se aperfeiçoado cada vez mais para garantir segurança e 

confiabilidade aos sistemas que estão sendo associados. Ferramentas computacionais, sistemas de simulação e 

linguagens de programação permitem, cada vez mais, a diversificação dos sistemas de controle. Com o aumento 

da preocupação acerca do monitoramento dos principais parâmetros envolvidos nas reações em cadeia no interior 

de um reator nuclear, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para garantir segurança às operações. Este 

artigo trata de uma aplicação prática de um trabalho que vem sendo desenvolvido no CDTN, que pretende simular, 

utilizando o software LabVIEW®, a operação do reator nuclear de pesquisa TRIGA-IPR-R1, avaliando a evolução 

do fluxo de nêutrons e outros eventos relacionados. Apresenta-se, neste artigo, a interface visual da mesa de 

controle do reator, desenvolvido através de instrumentos virtuais que permitiram, em um vasto repertório de 

ferramentas, replicar os painéis da mesa de controle em modernas telas que podem ser operadas por um usuário 

de forma análoga, porém ainda mais prático e completo. Visto que as inovações desenvolvidas para reatores de 

pesquisa podem ser replicadas em reatores de potência, e por ser seus menores custos de operação e manutenção, 

projetos nesta área permitem o desenvolvimento de diversas tecnologias. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O reator nuclear de pesquisa TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomics) IPR-R1, 

localizado no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN), foi o segundo reator 

nuclear de pesquisa instalado no Brasil e atingiu sua primeira criticalidade em 06 de novembro 

de 1960, com uma potência térmica máxima de 30 kW. Desde então o sistema de controle do 

reator foi trocado apenas em 1995, passando a utilizar componentes eletrônicos discretos e um 

sistema analógico com relés eletromagnéticos como atuadores, além de registradores gráficos 

de carta para acompanhar o fluxo de nêutrons [1]. Durante os ensaios do reator os operadores 

registram os parâmetros de operação mais importantes de forma manual, seja no Livro de 

Ocorrência do Reator ou na Lista diária ou semanal de verificações do reator. 

 

O reator TRIGA IPR-R1 é usado principalmente para análises de ativação neutrônica, produção 

de radioisótopos, pesquisa nas áreas de neutrônica e termohidráulica e para treinamento de 

operadores de reatores nucleares. Por se tratar de um reator de pesquisa, o IPR-R1 poderia, 

ainda, ser usado na produção de radiofármacos, ensaios não-destrutivos, estudos na área de 
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medicina, entre outras aplicações. Em 46 anos de operação, estima-se que 4% de seu 

combustível esteja “queimado” podendo operar, ainda, por mais de 20 anos [2]. 

 

O projeto, aqui apresentado, tem por objetivo o desenvolvimento de uma plataforma de 

simulação, baseada em instrumentos virtuais (VI’s), para simular os princípios de 

funcionamento do reator nuclear de pesquisa TRIGA IPR-R1. Esta plataforma tem entre seus 

objetivos facilitar o processo de treinamento de operadores de reator e as possibilidades de uso 

acadêmico desta instalação, auxiliando no entendimento do princípio de funcionamento de um 

reator nuclear. 

 

Este projeto trata de uma aplicação prática inserida no Programa Plurianual do CDTN/CNEN 

2016-2019, no Subprojeto: 01 – “Desenvolvimento de Simulador de Operação do Reator 

TRIGA IPR-R1”, do Projeto: 13 – “Investigações e Desenvolvimentos Aplicados a Reatores 

Nucleares”, da Linha de Pesquisa: PA 0586 “Pesquisa e Desenvolvimento no reator TRIGA 

IPR-R1”. 

 

2. PROJETO DO SIMULADOR DO REATOR TRIGA IPR-R1 

 

O LabVIEW® (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) é uma linguagem de 

programação gráfica, denominada “G”, desenvolvida pela empresa National Instruments em 

1986 [4]. Esta linguagem trabalha a partir de um compilador integrado, um link-editor e 

ferramentas de depuração e, por isso, sua performance pode ser comparada à de linguagens de 

programação de alto nível. As principais aplicações do LabVIEW® são a realização de 

medições, além de amplas vantagens na aquisição e manipulação de dados, se comparada a 

outras ferramentas semelhantes. As interfaces visuais do LabVIEW® são chamados de 

instrumentos virtuais (VI’s), composto, principalmente, por um painel frontal, que estabelece 

a interface direta com o usuário através de gráficos, interruptores, Led’s; e por um diagrama de 

blocos, que contém o código gráfico do programa. O foco deste artigo está no desenvolvimento 

desta interface com o usuário, de forma a mantê-la fiel tal como é apresentada na mesa de 

controle do reator TRIGA-IPR-R1 [3]. 

 

A mesa de controle do reator TRIGA-IPR-R1 foi modificada em 1995, conforme mostrado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Mesa de controle do reator TRIGA IPR-R1. 
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Como pode ser visto na figura, a mesa de controle pode ser dividida em três painéis, 

como descrito abaixo: 

 

 Painel Esquerdo: neste lado do painel têm-se os medidores e controladores de 

temperatura, medidores de condutividade da água (refrigerante), medidor e controlador 

de vazão e um indicador de nível da água do poço. 

 Painel Central: nesta parte estão os mecanismos de acionamento das barras de controle, 

os registradores gráficos de potência, os indicadores de período, os mostradores da taxa 

de contagem de nêutrons e de reatividade, além de chaves e acionamentos para 

ligar/desligar o reator e para selecionar o modo de operação. 

 Painel Direito: neste painel estão os indicadores de radiação e o painel de alarmes. 

 

2.1. Partida do reator 
 

Para entrar em operação, o reator TRIGA-IPR-R1 deve seguir uma rotina de procedimentos 

operacionais e pré-operacionais, como descrito a seguir [5]: 

 

 Procedimentos pré-operacionais: 

 

a) Inspecionar o funcionamento dos sistemas de controle, segurança e monitoração do reator 

TRIGA-IPR-R1; 

b) Preencher a Lista Diária de Verificações, e a Lista Semanal de Verificações, caso seja a 

primeira operação da semana, com observação das condições limite de operação, referentes 

ao controle do reator. 

 

 Procedimentos operacionais: 

 

a)   Anotar a hora de início da operação do Livro de Ocorrência do Reator; 

b)   Ligar o sistema de refrigeração; 

c)    Ligar o movimento dos Registradores; 

d)    Extrair completamente a Barra de Segurança; 

e)  Iniciar a aproximação subcrítica extraindo parcialmente a Barra de Controle até uma posição 

próxima à criticalidade. Observar, durante a subida da barra, a evolução do nível neutrônico 

do medidor do Canal de Partida; 

f)   Interromper a extração da Barra de Controle e iniciar a extração da Barra de Regulação. 

Observar, durante a extração, as indicações do medidor de período. Interromper a extração 

da Barra de Regulação ao se obter um período estável adequado, de 20 a 40 segundos; 

g)   Estabilizar o nível de potência desejado: 

 Quando a potência estiver entre 1 W a 5 kW: nesta faixa o efeito da temperatura sobre 

a reatividade é desprezível, dado que a variação da temperatura do combustível é 

pequena e o nível de potência pode ser atingido sem extração adicional das barras. 

Quando o nível de potência no Canal Linear se aproximar do valor pretendido, iniciar 

a inserção da Barra de Regulação de forma a aumentar o período, gradualmente, até 

que o reator atinja a criticalidade à potência prefixada. 

 Quando na faixa de 5 kW a 250 kW, o efeito negativo da temperatura sobre a 

reatividade do reator deve ser considerado, observando-se um aumento gradual do 

período, à medida que a potência sobe. Para compensar o efeito da temperatura é 

necessário extrair adicionalmente a Barra de Controle, de modo a manter o período num 

valor adequado. Quando o nível de potência indicado no Canal Linear e no medidor de 
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potência percentual se aproximar do valor desejado, ajustar a posição da Barra de 

Regulação até que seja atingida a criticalidade à potência prefixada. 

h)  Quando o nível de potência desejado se mantiver estacionário no Canal Linear, a operação 

é considerada encerrada. Neste momento deve-se anotar no Livro de Ocorrências do Reator 

a hora, a posição das barras e as leituras do nível de potência nos canais Linear, Logarítmico 

e de Potência Percentual. 

 

Os procedimentos descritos acima estão sendo implementados no simulador do reator TRIGA-

IPR-R1 através da linguagem de programação de instrumentos virtuais. Nas seções a seguir 

serão apresentadas as telas responsáveis pela interface do operador com a mesa de controle 

virtual do reator. 

 

2.2. Interface do operador com a mesa de controle 
 

O sistema desenvolvido para simular a mesa de controle do reator TRIGA-IPR-R1 vem sendo 

feito de forma a manter o máximo de semelhança com a mesa de controle do reator, como 

disposto na sala de operação. Graças à plataforma de programação do programa LabVIEW®, a 

interface visual da mesa de controle do reator foi desenvolvida, separadamente, em três 

instrumentos virtuais, cada um responsável por uma parte da mesa, assim como descrito 

anteriormente. As Figuras 2 e 3 mostram o painel esquerdo da mesa de controle e seu respectivo 

VI. A descrição de cada uma das telas desenvolvidas é mostrada a seguir. 

 

 Painel Esquerdo 

 

Figura 2 - Painel esquerdo da mesa de controle do reator. 
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Como pode ser visto nas Figuras 2 e 3, o painel esquerdo dispõe de 5 (cinco) indicadores de 

temperatura de diferentes regiões do reator, cada uma com sua respectiva temperatura de 

alarme que é estabelecida através de um set-point. Estes foram replicados em LabVIEW® de 

forma a manter a forma como são distribuídos no painel, com suas respectivas legendas, além 

de indicação do modelo e do fabricante. Além destes, 2 (dois) medidores de condutividade da 

marca Beckman indicam, através de um Led, se o valor de condutividade da respectiva região 

do reator, poço ou entrada primário, está dentro da faixa estabelecida pela referência, que é 

dada por um Dial. Dois botões de leitura, um indicador analógico do percentual do nível de 

água no poço e um indicador-atuador de vazão compõem o restante do painel esquerdo, com 

suas respectivas distribuições ao longo do painel replicadas no VI. 

Figura 3 - VI do painel esquerdo da mesa de controle do reator. 
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 Painel Direito do reator, conforme pode ser visto nas Figuras 4 e 5: 

 

Nesta parte do painel estão 6 (seis) indicadores de radiação, medindo os valores de radiação 

de diferentes pontos do reator e, até mesmo, da sala de controle do reator. Além dos 

indicadores, um painel de alarmes com 60 (sessenta) Led’s alertam sobre atipicidades de 

diferentes regiões e possíveis ocorrências do reator, emitindo um sinal luminoso, 

iluminando o respectivo alarme, além de um sinal sonoro indicando o alarme. O sistema 

foi replicado de forma semelhante, como pode ser visto, respeitando a ordem de aparição e 

o formato dos indicadores e do painel de alarmes. 

Figura 4 - Painel direito da mesa de controle do reator. 

Figura 5 - VI do painel direito da mesa de controle do reator. 
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 Painel Central do reator, conforme pode ser visto nas Figuras 6 e 7: 

 

 

As Figuras 6 e 7 mostram o painel central e como esta parte foi replicada no VI. Assim 

como foi feito nos outros painéis, este também foi projetado de forma a manter-se próximo 

ao que é apresentado na mesa de controle. Os indicadores de taxa de contagem de nêutrons, 

período e os canais de potência foram mantidos na linha dos registradores gráficos que, 

devido às possibilidades da plataforma, tornam-se muito mais completos se comparados 

aos registradores gráficos de carta. Alguns dos Dial’s da mesa de controle foram 

substituídos por Radio Buttons Menus tanto por conta da maior praticidade quanto por suas 

configurações limitadas. No restante o VI se aproxima ao que é apresentado no painel 

central do reator.  

 

Figura 6 - Painel central da mesa de controle do reator. 

Figura 7 - VI do painel central da mesa de controle do reator. 
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3.  CONCLUSÃO 

 

A parte visual do sistema está quase finalizada e, uma vez concluída, pode-se seguir adiante no 

desenvolvimento do sistema de simulação do reator nuclear de pesquisa TRIGA-IPR-R1. A 

fase seguinte seria o estudo e implementação dos principais parâmetros de operação do reator 

utilizando o programa LabVIEW®. Ao contrário da implementação da interface entre o 

operador e a mesa de controle, que estava focada na programação do painel frontal, na 

plataforma LabVIEW®, as fases de implementação dos parâmetros de funcionamento do reator 

serão implementadas no diagrama de blocos, parte responsável pela programação do sistema, 

análogo à programação em texto estruturado. No caso do LabVIEW® a programação é feita de 

forma gráfica, utilizando blocos construtivos ao invés de linhas de código. 

 

Com uma mesa de controle funcional pode-se estender ainda mais o número de possibilidades 

com este projeto. Podendo, de forma análoga ao que foi feito com a simulação da mesa de 

controle, replicar a rotina de procedimentos pré-operacionais e operacionais para dar partida 

do reator, além de criar um sistema de aquisição de dados para captar as mesmas informações 

que são inseridas nas Listas de Verificações, diária e semanal, e o Livro de Ocorrências do 

reator. Uma vez que todo o sistema de simulação, à baixa potência, estiver funcional, 

assimilando todas as operações e procedimentos que são adotados no uso do reator, este sistema 

poderá ser novamente expandido. Assim, poderá trabalhar com potências superiores à 5 kW, 

até que o sistema completo assimilasse todas as possibilidades de uso do reator nuclear de 

pesquisa TRIGA-IPR-R1. 
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