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Objetivos 

Instalar infra-estrutura necessária ao desenvolvimento e teste de dispositivos eletrônicos 

(instrumentação eletrônica) de alta-performance para o controle da eletrônica de front-end 

para o Projeto NEUTRINOS-ANGRA em condições próximas às reais. 

Resumo 

Neste projeto apresentamos os conceitos básicos do Projeto Neutrinos Angra para a 

construção e instalação de um detector de antineutrinos para o monitoramento da atividade 

do reator nuclear de Angra dos Reis (Angra II). O projeto é desenvolvido por um grupo de 

pesquisadores de diversas instituições de pesquisa e ensino de todo o Brasil 

(http://lsd.cbpf.br/neutrinos/), cada um desenvolvendo tarefas específicas, respeitando suas 

idiossincrasias. Com este instrumento será possível determinar a potência instantânea 

gerada no reator além da composição e quantidade do combustível físsil, de maneira 

indireta. O nosso grupo de pesquisa se propôs a participar desta colaboração contribuindo 

no projeto do desenho do detector central e na montagem e testes das suas partes 

constituintes. Esta última envolvendo basicamente atividades de Instrumentação nuclear 

desenvolvidas localmente, como por exemplo: 

i) Montagem de um detector para medidas de fluxo de muons com recurso de veto 

direcional (telescópio) para seleção de muons verticais; 

ii) Testes com solução de gadolínio em água para a detecção dos nêutrons resultantes 

da reação do antineutrino com prótons do meio; 

iii) Projeto e testes de circuitos analógicos (basicamente, preamplificadores) para 

tratamento de pulsos rápidos dos tubos fotomultiplicadores (PMT); 

iv) Programação de rotinas para comunicação (protocolos USB, serial ou CAN) e 

controle, via computador, de módulos digitais (para bastidores NIM ou VME) para aquisição 

de dados. 

O Projeto Neutrinos Angra obteve financiamento da FINEP no valor de R$ 942.843,60 

(DOU, No. 218, pág. 8, de 13/11/07) e esta inserido na Rede Nacional de Física de Altas 

Energias (REFAFAE), da qual a UEFS também participa como executora e, por este 

convênio, temos recebido equipamentos - basicamente módulos de instrumentação nuclear, 

bastidores e osciloscópios no valor total de R$130,334.15 – que viabilizam a montagem 

local de protótipos e testes. 

 

 


