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t. INTRODUÇÃO ; 

Durante séculos, permaneceu em mistério a forma com que 

o Sol e as outras estrelas produziam sua energia. Somente durante 

«irte século ficou esclarecido que o processo físico usado era a 

transformação de massa em energia através das reações de fusão nu 

clear, no qual os elementos leves, como o Hidrogênio, se fundiam 

para formar os elementos mais pesados, tais como o Hélio. A forrou 

Ia de Einstein, AE = Ame1, providenciou a base para a compreensão 

deste processo físico (Fig. 01). Para se ter uma idéia sobre o 

processo de transformação de massa em energia pelo Sol, a cada 1 

segundo o Sol transforma 657 milhões de toneladas de gás Hidrogê

nio em 653 milhões de toneladas de gás Hélio. Os restantes quatro 

milhões de toneladas de massa são transformados em energia (radi

ante, cinética. etc.). 

Surgiu, então, uma questão: seria possível reproduzir em 

laboratório as reações de fusão nuclear que ocorrem no Sol? Para 

que a energia da fusão nuclear possa ser liberada em laboratório 

ou em possíveis reatores de fusão, os elementos devem estar subme 

tidos '-í uma temperatura muito alta (- 100 milhões de graus centí

grados). Devido a esta alta temperatura os átomos que participam 

da fusão sofrem o processo da ionização, ou seja, os elétrons dos 

átomos Jpves tornam-se livres dos núcleos. Um gás altamente aque

cido, contendo elétrons livres e cargr.à positivas (íons), é chama 

do um plasma (Pig. 02). 

Se um plasma fosse contido por apenas paredes físicas , 

o seu choque com as mesmas causaria o seu esfriamento imediato, £ 



FIC.1 - SOL E ERUPÇÃO SOLAR. UN REATOR ft FUSÃO E PLASMA 

TURBULENTO ( SOURCE: OBSERVATÓRIO DE SAUVEPNY ) 
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0 Plasma é bem conhecido c s Astrônoaos. Ele se encon
tra no Sol, nas Estrelas, nas Auroras e nas caudas dos 

cometas, por exemplo. 

Pt ASMA SfK (à esquerda)e COM (à direita) campo magné

tico. Os íons seguem as trajetórias helicoidais, e po-

dcn. ser imolados ón& paredes. 

FIG. 2 - CONHNAMF.NTO DO PLASMA 



carretando a sua destruição e, consequentemente, as reações de fu 

Sao cessaria» de ocorrer. A solução para o confinamento,desta fo£ 

Mi, deve excluir o uso das paredes Materiais, as quais nào supor

tariam também as altas temperaturas e pressões típicas de ua rea

tar termonuclear. Todavia, na fusão nuclear, o Deuterio e o Trí -

tio estarão na forma de um plasma completamente ionizado e, uma 

«es que os elétrons e os íons deste plasma possuam uma carga elé

trica, podem, em princípio, ser confinados por campos magnéticos. 

Os campos eletrostí*ticos são descartáveis por questões de equilí

brio (ver Post,R.P., Rev.Mod.Phys., vol.2t, pg.33t - 1956). 

Vários esquemas para o confinamento magnético têm sido 

propostos, a saber: espelhos magnéticos, stelIarator (gerador es

tralar), tokamak, etc. Contudo, um dos mais promissores esquemas 

é o Tokamak (Toroidalntya kamera i magnitnaya katushka} (Pigs. 03 

• 04). As máquinas do tipo Tokamak foram inventadas pelos russos 

há 20 anos. Nu» Tokamak, o plasma é confinado numa cintara à vácuo, 

aar um forte campo magnético toroidal, juntamente com um campo mag 

•ético poloidal mais fraco criado pela própria corrente do plasma 

11.1. 

A corrente do plasma é induzida por um campo magnético 

externo, e a coluna do plasma age como o secundário de uma espira 

da u» transformador (Pig. 03). Esta corrente também aquece o plajs 

ma por efeito Joule. Este aauecimento ohmico, entretanto, está li 

mitado pela intensidade da corrente que não pode ultrapassar cer

to valor; caso contrário o plasma será destruído pelo aparecimen

to de instabilidades. Pau-se, assim, necessário o uso de um aque

cimento complementeir ou auxiliar ao aquecimento ôhmico, para ele

var a temperatura do plasma a temperaturas termonucleares(Pig.05). 
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FIG.4 - TOKAMAK JET ( SOURCE: JET JOINT UNDERTAKING ) 
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FIG. 5 - ILUSTRAÇÃO DOS MÉTODOS DE AQUECIMENTO AUXILIAR. 



Apesar da possibilidade de confinar o plasma com confi

gurações magnéticas, estas não impedem a perda de energia do pias, 

ma por radiação, tais como a de frenagem (raio X). Existirá,assim, 

uma temperatura para a qual a energia liberada por fusão e retida 

no plasma e a perda por radiação se equilibram. No caso, por exem 

pio, da reação entre o Deutério e o Trítio, tal temperatura é da 

ordem de 4.000 cV (1 eV «-* 11.600 °K), que é a temperatura mínima 

capaz de sustentar reações termonucleares, abaixo da qual o pias-

mm seria rapidamente esfriado, devido a perdas por radiação. Tal 

temperatura é chamada de temperatura ideal de ignição, e o balan

ço de energia é chamado de "breakeven" (Pig. 06). 

A existência de um potencial para atingir a ignição pa

ra a fusão termonuclear em reatores do tipo Tokamak tornou-se mais 

•vidente na década de 70, principalmente com os resultados obti -

dos nos Tokamaks Alcator A (Instituto Tecnológico deMassachussets 

— EUA), no que diz respeito ao confinamento do plasma, e no PLT 

(Princeton Large Torus - EUA), no que se refere à alta temperatu

ra obtida (ver "Reaching Ignition in the Tokamak", em - Princeton 

Plasma Physics Laboratory, Report 2190, June 1985). Os quatro maî  

ores projetos de Tokamaks (Tab. I), que foram idealizados, visam 

demonstrar a primeira etapa da fusão nuclear controlada, a saber: 

• obtenção do balanço energético que provaria, em última análise, 

• viabilidade científica da fusão nuclear para obtenção de ener -

fia. 

• 
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3ET 

JT - 60 

TFTR 

T - 15 

PAÍS 

EUROPA 

JAPÃO 

USA 

URSS 

ID(MA) 

2,6(4,85 

3 

2,5 

1,4 

Rn(M) 

2,96 

3 

1,4 

2,4 

a(m) 
(axb) 

1,25x2,10 

1 

0,45x1,5C 

0,7 

8T(T) 

2.77(3.45] 

5,0 

2,6 

3,5 

TAB. I - OS QUATRO MAIORES TOKAMAKS DO MUNDO; I É A CORRENTE 

DO PLASMA, RQ E O PAIO MAIOR DO TÜKAMAK, a E O RAIO 

MENOR ( um Tokamak de seção reta circular apresenta 

a = b ), E BT E O CAMPO MAGNÉTICO TOROIDAL MEDIDO EM 

TESLA (1). 



a. JOINT EUROPEAN TORUS (JET) : 

Destes quatro grandes projetos destaca-se o do Tokamak 

**$©int Europena Torus" (JET). 

A importância da especialização e os custos inerentes à 

pesquisa da fusão em Tokamaks têm estimulado a cooperação cientí

fica. Os países da Comunidade Econômica Européia fundaram a Comis 

sAo de Energia Atômica (EURATOM), cujo programa está concentrado, 

principalmente, na fusão magnética e, mais particularmente, no 

Tokamak. 0 TET é o maior Tokamak do mundo onde o objetivo é apro

ximar-se das condições de balanço positivo. 

O programa de pesquisa sobre fusão termonuclear contro

lada, coordenado pela EURATOM é financiado 80% por ela mesmo, 12% 

pela Grã-Bretanha (país onde se realiza a experiência) e o resto 

pelas contribuições diretas dos países membros da Comunidade Eco

nômica Européia e dos países associados ao programa de fusão (Suí 

ça, Suécia) (Tab. II). 

0 projeto necessitou de 5 anos para a sua construção; o 

seu custo total foi da ordem de 550 milhões de francos-suíços (vja 

lor 1981). Este investimento está dividido da seguinte forma: 

- máquina JET , 16% 

- aiimentação 17% 

- aquecimento adicional ».. . 10% 

- diagnóstico, controle e aquisição de dados .. 10% 

- pessoal 19% 

- serviços 9% 

- imóveis ..., 17% 

/ - reserva 2% 



CÕNTRIBUIDOR 

EURATÚM 

BÉLGICA 

CEA, FRANÇA 

ENEA,ITALIA 

CNR» ITALIA 

RIS0, DINAMARCA 

LUXEMBURGO 

KFA, ALEMANHA OCIDENTAL 

IPf\ ALEMANHA OCIDENTAL 

• 

SUÉCIA 

SUÍÇA 

FOM, PAÍSES BAIXOS 

UKAEA, REINO UNIDO 

X 

80,0000 

0,2*06 

1,8146 

0,6870 

0,1073 

0,0704 

0,0054 

1,0542 

2,8440 

0,11384 

0,3291 

0,5354 

12,1736 

TAB. II - PAÍSES PARTICIPANTES £ A CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM NO 

OET ( 1981 ). 



Ele representa o maior investimento que a Europa fez pa 

ra a pesquisa de uma energia que substitua o petróleo, o carvão e 

O urânio. 

O JET é composto por uma câmara a vácuo toroidal insta

lada dentro de um sistema de sustentação metálica, em estrela oc-

togonal (Fig. 0?). Ao redor da câmara a vácuo estão enfileiradas 

as 32 bobinas que geram o campo toroidal. O campo poloidal é indja 

sido por um conjunto de 4 bobinas colocadas ao redor da câmara a 

vácuo, perpendicularmente às bobinas do campo toroidal. A concep

ção do JET é baseada nos princípios de componentes modulares mon

tados no lugar. O JET se compõe de 8 "octantes", cada uma com 1/8 

da câmara a vácuo, 4 bobinas do campo toroidal e 1/8 da estrutura 

metálica de sustentação, assim como de outros pequenos elementos. 

Cada "octante" foi reunido independentemente dos outros. Esta es

trutura modular serve para simplificar as operações de reparação 

© as trocas eventuais (Figs. 08 e 09). A concepção mecânica foi 

baseada nas considerações sobre o desgaste dos materiais,pois seri 

do um Tokamak cujo modo de operação é pulsado, induz fortes con -

trações nos campos magnéticos. Assim, os estudos numéricos das 

contrações bi e tridimensionais têm sido efetuados para todas as 

peças mecânicas. A câmara a vácuo é constituída de 32 seções ríg_i 

das e de paredes duplas, em nicrofer, interconectadas por 

"soufflets" (superfície que lembra, pelo feitio, o fole da sanfo

na) duplos (interiores e exteriores) em Inconel 625 (aço inoxidá

vel - níquel). O objetivo dos "so/fflets" é fazer com que a câma

ra a vácuo apresente uma resistividade elétrica bem maior que a 

do plasma; assim, a corrente induzida circula principalmente den

tro do plasma. 
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f 1 6 . 0 7 - VH OCTANTE DO JET EN CONSTRUÇÃO ( SOURCE: JET JOINT 

UNDERTAKING ) 



Suporte 

Acesso vertical 

Módulo anular de vín

culo. 

Acesso horizontal 

Junta do Módulo 

"Soufflets" 

Suporte do Limitador 

FIG.D3- Coríe de um octante do jet. Os limitadores permite» 

fixar as dimensões do plasma.Eles permitem que a po 

siçSo no interior da câmara possa ser modificada. 



FIG. 09 - VISTA DE UN OCTAHTE DO JET INSERIDO EM UMA CARCAÇA 

CONTENTO QUATRO BOBINAS DO CAMPO TOROIDAL ( SOURCE: 

JET JOINT UNDERTAKING ) 



•'nar_ a vácuo tem uma topologia de ura recipiente de 

par cies ãr-Ors, sendo uma das utilidades i>ermitir a passagem den

tro üa camisr externa de gás carbônico, aquecido a 500 °C, este 

processo ace jct a desgaseificação do Torus e permite a obtenção 

de um plasma de maior pureza. As outras utilidades da parede du -

pia são a ne ePSidade da passagem de água para o resfriamento em 

fase de oper<tçã" e a possibilidade de reaproveitar o Trítio prove 

níente do núcleo do reator, que se difundiu através da primeira 

parede metálica. 

A forma em D das bobinas do campo toroidal tem o efeito 

de anular as contrações de torção que estas sofrem; desta forma , 

elas não necessitam de estruturas sustentadoras individuais. Este 

não é o caso das bobinas do campo poloidal no centro do Tokamak , 

que sofrem as contrações muito elevadas e que são reforçadas por 

arcos de aço. Todas as bobinas são refrigeradas por circulação de 

água. Os campos magnéticos toroidal e poloidal são alimentados por 

dois geradores de 2.600 MJ cada um. 

O plasma é inicialmente aquecido pela dissiperção ôhmica 

da corrente de plasma, adicionando-se, previamente, a este aqueci 

mento ôhmico duas fontes de aquecimento: a injeção de partículas 

neutras e o aquecimento por rádio freqüência (RP). A injeção de 

partículas neutras será produzida por duas fontes, cada uma poder» 

do fornecer 5 MW de potência ao plasma. Cada fonte compreende oi

to canhões de partículas neutras (Plug in neutral injector,PINI'S), 

podendo produzir individualmente uma corrente de Hidrogênio equi

valente a 60 A, a uma energia de 60 KeV. Pode-se aumentar a ener

gia a 160 KeV, utilizando-se o Deutério. h injeção de partículas 

neutras permitiu alcançar (PLT Princeton) a temperatura de 75 mi

lhões de graus kelvin. 



O aquecimento RP utiliza ondas eletromagnéticas emiti -

das de uma fonte exterior cuja energia é absorvida pelo plasma.Es 

ta dissipaçâo se fas sobre as partículas cujas velocidades são 

próximas ou iguais à velocidade de fas'» das ondas. Estas partícu

las (chamadas "ressonantes") distribuem esta energia adquirida às 

outras partículas (chamadas de "não-ressonantes") por colisão bi

naria. Ho JET, as ondas de freqüência 22 - 55 MH> foram escolhi -

éas. Estas freqüências correspondem a freqüência de giração dos 

fons ao redor das linhas de campo magnético: aqui falamos do ICRH 

(Ion Cyclotron Resonant Heating) (Pig. 10). Este tipo de aqueci -

mento RP permitiu o aumento da temperatura do plasma dentro do 

Tokamak em Fontenay-aux-Roses (França), em 10 milhões de graus, m. 

coplando-se 2 MW de potência ao plasma. 

Pode-se injetar 30 MH de potência RP no plasma, produzji 

dos por 10 geradores, cada um ligado a uma das 10 antenas reparti 

das ~o redor da câmara a vácuo. Cerca de 50% da potência injetada 

será acoplada ao plasma. A construção destas antenas é um desafio 

tecnológico, porque estando elas próximas ao plasma, estão sujei

tas a fortes tensões mecânicas e térmicas. Por outro lado, elas 

são submetidas a altíssimas tensões elétricas. Além disso, deve -

-se instalá-las à distância, por meio de telemanipulações. 

As performances do JET podem ser avaliadas extrapolando 

-se, dentro dos limites da incerteza, os conhecimentos atuais dos 

mecanismos de perdas de energia e de instabilidade do plasma. 

Estas extrapolações se baseiam nas leis empíricas, cha

madas leis da escala, que fazem aparece as dependências entre cejr 

tos parâmetros dos Tokamaks. Deste modo, para um plasma toroidal, 

à baixa taxa de impulsos e aquecido ohmícanente, o tempo de conH 



FIG. 10 - INSTALAÇÃO DA ANTENA PARA O AQUECIMENTO AUXILIAR ICRF 

( SOURCE: JET JOINT UNDERTAKING ) 



nancnto da energia para uma dada densidade é proporcional ao qua

drado do raio menor do plasma (T E = C.„ . na* , com a constante 

-21 -3 

(L « 5 x 10 m.s , n a densidade em m ). 

Devido à crise energética deflagrada na década de 70,os 

pulses industrializados aceleraram suas pesquisas con a finalida

de de tornar realidade os reatores à fusfio nuclear, h concepção 

dos grandes projetos do tipo JET datam de una dezena de anos (Tabs 

III r- V), mas os EUA, Japão, URSS e outros países da Europa já 

•stão desenvolvendo projetos de grandes Tokamaks para o confina -

Mrnto do plasma de fusão que, na realidade, são os precursores dos 

futuros reatores à fusão. 

Melhor compreensão dos fenômenos que se seguem permiti

ria o progresso da física dos plasmas termonucleares: 

- as propriedades de con finamente e de estabilidade do plasma qua ri 

do os parâmetros estão próximos dos mesmos de um reator ; 

- as interações entre o plasma e as paredes da câmara toroidal , 

uma das causas importantes das perdas de energia por radiações. 

As impurezas metálicas arrancadas das paredes vêm poluir e res-

friar o plasma ; 

- o aquecimento adicional que deverá l**"ar o plasma a altíssimas 

temperaturas requeridas pela fusão ; 

- o comportamento das partículas a energéticas, liberadas das reja 

ções de fusão D-T, que podem contribuir para a manutenção da 

temperatura do plasma, se a sua energia for bem confinada. 

0 JET, dentro de sua versão melhorada, pode conter um 

plasma onde a corrente máxima é de 4,8 MA (4,8 milhões de Amperes) 

durante um período de mais de 10 s. No verão de 1986, contudo, a 

cori mte pôde ser aumentada até 5,1 MA por um período de 3 s, em 



1 II 

N«»m 

JET 

; T - 6 Ü 

TFTR 

li-Ul 

T-I5 

Tore Supra 

Pa>-» 

Europe 

Japon 

USA 

USA 

URSS 

France 

1,(MA) 

2.6 (J.Í) 

3 

2.5 

2.; 

1.4 

1.7 

R«{m) 

2.96 

3 

2.48 

1.4 

2.4 

2.25 

Mm) 
(axb) 

1.2? x 2.10 

1 

0.83 

0.43x1.50 

0.7 

0.7 

BT(T) 

2.77 (3.45) 

5.0 

3.2 

2.6 

3.5 (supraconductcvr) 

9 (jupnicomluclcur) 

TAB. Ill - OS GRANDES T0KAMAKS 00 MUNDO 



TOKAMAK(país) 

TFR6G0 (F ) 

DITE (GB) 

TBR 1 ( B r a s i l ) 

F T ( I t á l i a ) 

JFT-2(Jap5o) 

OIPPT-II(Japio) 

ASDEX(RFA) 

ASDEX UP (RFA) 

TEXTOR (RFA) 

TCA (SUICA) 

T-4 (URSS) 

T-inmnssi 

T0RTUS(AÜ5TRfiLlfl 

ALCATOR (EÜA) 

DOUBLET I I I EUf 

1SX (EUA) 

POX (EUA) 

a(cm) 
(axb) 

25 

25 

11 

21 

25 

25 

40 

50 

50 

18 

17 

36 

14 

10 

i 40x150 

26 

47 

Ru (cm) í 

98 

115 

30 

83 

90 

90 

152 

165 

175 

61 

100 

150 

44 

54 

140 

92 

145 

aK3X(tesla) 

6 ,00 

2 ,80 

0 ,5 

10,00 

1,80 

2 ,00 

3,00 

3 ,9 

2 .00 

1,50 

3 ,50 

4 ,50 

0 ,7 

7,50 

2 ,60 

1,50 

2 ,40 

WKA> 
500 

280 

10 

600 

140 

160 

500 

160 

460 

135 

180 

560 

10 

800 

BUO 

175 

500 

jPLT (E PLT (EUA) 42 130 3,0 600 

TAB. IV - ALGUNS DOS PRINCIPAIS TOKAMAKS DO MUNDO. 



Raio menor do plasma ( axb ) 

Raio maior do plasma (R_) 

RszSo de aspecto ( H / a ) 

Elongacão do plasma (b/a) 

Duração da descarga 

Peso da câmara à vácuo 

Peso das bobinas do campo toroidal 

Peso do núcleo do tranformador 

Potência dissipada nas bobinas do campo toroidal 

Campo magnético no centro 

Corrente do plasma: formato (plasm.') circular 

formato (plasma) D 

Volts-segundo disponível para induzir 

a corrente no plasma 

Aquecimento adicional 

1,25»x2,10a 

2,90» 

2,37 

1,68 

20s 

lOBt 

384t 

2,567t 

380MK 

3,457 

3.2MA 

4f8MA 

34V.S 

25MW 

TAB. V - PRINCIPAIS PARÂMETROS DO JET 



uma descarga de 20 s. Entretanto, a elongação do plasma estava lji_ 

witada a 1,4 de maneira a não possibilitar danos na máquina devi

do à instabilidade no plasma. Uma planificaçâo em curso deverá pos 

sibilitar uma substancial melhoria na máquina, acatretando aumen

to na corrente até 7 MA. A potência efetiva total do aque .'monto 

adicional é de 25 MW. A exploração experimental do JET deve pros

seguir até 1992. Até 1990 prevê-se a utilização de um plasma de 

Hidrogênio e de Deutério e o aumento por escaladas sucessivas do 

poder de aquecimento auxiliar (Fig. 11). Finalmente, para o perío 

do 1991-92, se os resultados preliminares estiverem concluídos , 

está prevista a utilização de misturas de Deutério e Trítio, que 

produzirão as reações de fusão. Dentro desta última fase, dobrar-

-se-á a adoção de sistemas de telemanipulaçâo pela robótica, por

que os riscos biológicos se encontrarão aumentados pela radiação 

emitida pelos neutrons liberados das reações de fusão. 

Uma experiência da proporção e da complexidade do JET 

requer um conhecimento mais completo possível de um número eleva

do de dados experimentais. Isto implica, antes de tudo, em um sis 

tema de diagnósticos que possa medir quantitativamente todos os 

parâmetros importantes do plasma (Fig. 12) e, em seguida, um sis

tema de tratamento de dados capaz de gerir inteligentemente estas 

informações. 

Estes dados são recolhidos após cada descarga. Uma aná

lise parcial tem lugar no computador ND-500, no local, para guiar 

os experimentadores na escolha dos parâmetros para a descarga se

guinte. Os resultados de tal análise são produzidos 20 s depois 

de descarga (rig. 13). Uma outra análise exaustiva é feita pelo 

computador vetorial de Harwell (Cray), tratando uma descarga ou 
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série de descargas. Os resultados são tratados estatisticamente a 

Ciai de colocar era evidência a-s correlações e as leis de escalas . 

O objetivo deste projeto é poder analisar até 100 descargas por 

semana. 

Atualmente, o JET emprega ao redor de 500 pessoas, das 

quais 160 pesquisadores. Um terço destes pesquisadores são britâ

nicos e os demais vêm dos outros países da EURATOM. Esta propor -

ção é inversa para os serviços auxiliares. Para os problemas espe 

cíficos, o JET apela a todas as competências individuais existen

tes nos laboratórios associados à EURATOM e, até mesmo, às empre

sas que têm participado em diversas etapas da construção como,por 

exemplo, a BBC Brown Boveri 4 Company Ltd . No mais, o JET, atra

vés dos contratos de pesquisa apoiados em projetos bem especifi -

COS (desenvolvimento de novos diagnósticos, estudo teórico da es

tabilidade, etc..), associa os laboratórios europeus às suas preo 

cupações imediatas (Tab. II). 

3. A PESQUISA PB FUSÃO EM TOKAMAKS NO BRASIL t 

0 programa nacional de fusão é financiado pelo Ministé

rio das Minas e Energia, Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Conselho Na -

cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNr i), Funda

ção Paulista de Amparo à Pesquisa (FAPESP) e pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

A Universidade de São Paulo (USP) vem desenvolvendo pess 

quisas em reatores do tipo Tokamak, através do TBR1 (Tokamak Bra

sileiro), que é um Tokamak de pequeno porte (Tab. VI ). Trata- se 
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RAIO MAIOR 

RAIO MENOR 

RAIO DO PLASMA 

RAZÃO DE ASPECTO 

CAMPO TOROIDAL 

CAMPO POLOIDAL 

CAMPO VERTICAL 

PRESSÃO BASE 

PRESSÃO DE HIDROGÊNIO 

CORRENTE DE PLASMA 

DURAÇÃO DA CORRENTE 

TEMPO Dt SUBIDA 

TEMPO DE CONFJNAMENTO 

TENSÃO DE ENLACE 

DENSIDADE DF. ELÉTRONS 

TEMPERATURA DE CLFTRDNS 

TEMPERATURA DE IONS 

VALOR DE 

PROJETO 

R = 30c» 

r = 11c» 

a = 8 ca 

R/a = 4 

E T r. 5 KG 

E = 500G 

By = 230G 

P * 1x10"7nbar 

Pu » 1x10" «bar 
"2 
1 = 20KA 

t. = 4»S > 

t_ = 350»s 
5 

t£ = 0,7ns 

r*e = 2x10
13cn"3 

Tg = 240 CV 

Tj x 706V 

VALOR OBTIDO 

EXPERIMENTALMENTE 

30CB 

1 1 » 

8c« 

4 

4,5KG 

200G 

100C 

1x10" Bbar 

-4 
3x10 abar 

10KA 

6*S 

> 350MS 

nSo foi medido 

VE = 4V 

IO12 à 1013c»"3 

70eV 

não foi raecíido 

TAB VI - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TBR 1 



de ume» máquina versátil e de baixo custo, que é utilizada tanto 

para pesquisa quanto para a formação de estudantes de pós-gradua-

ção, ficando o teste da viabilidade da fusão nuclear como fonte 

de energia viável (breakeven) por conta dos reatores de grande po£ 

te, como é o caso do JET. Há um projeto para a construção de um 

Tokaroak de maior porte (contudo, ainda pequeno) na USP (TBR2),corn 

dimensões compatíveis com as do Tokamak TCA (Tab. VII ) do CRPP 

(Centre de Recherches en Physique des Plasmas), Lausanne (Suíça ) 

fPig. T4). 

4. SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS EM 1986 NOS TRÊS MAIORES 

TOKAMAKS DO MONDO : 

Os resultados experimentais mais importantes obtidos era 

1986'são aqueles do JET, TFTR e JT-60. No JBT, durante a fase ôh-

Mica, a corrente do plasma atingiu um valor máximo de 5,1 MA; cori 

tudo, para obter um tempo de confinamento de energia (T_) de 0,8s 

una corrente do plasma de "somente" 3 MA (para B- * 3,4 Tesla) po 

de circular. Este valor de T E é recorde mundial. Os valores das 

temperaturas dos elétrons e íons foram de 3 KeV e 4 eV, respectí-

19 

vãmente, para uma densidade média de 4 x 10 partículas/cm1. Pa

ra o aquecimento por ondas de rádio freqüência foram utilizadas 

ss freqüências de 25 a 50 MHz, que é a freqüência de ressonância 

das partículas minoritárias H e He , acrescentadas a um plas

ma de Deutério em pequena proporção (~ 10%). Assim, para uma po -

tência absorvida de 7 MW, a temperatura máxima do* elétrons no 

centro da descarga era de 7,5 KeV. Para o aquecimento por injeção 

de partículas neutras usando densidades médias e altas, os íons 



FIO. U - O TOKAMAK TCA " TOKAMAK POUR L'ETUDE DU CHAUFFA6E OU PLASMA 

PAR ABSORPTION D*ENERGIA DEPOSEE PAR OES ONDES DITES D'ALFVEW" 

( SOURCE: EPFL-CRPP ) 



RAIO MENOR DO PLASMA ( a) 

RAIO MAIOR DO PLASMA ( Rfi ) 

CAMPO MAGNÉTICO TOROIDAL ( Bt ) 

CORRENTE DO PLASMA ( Ip ) 

FATOR DE SEGURANÇA ( q ) 

DENSIDADE DOS ELÉTRONS* ( nR ) 

TEMPERATURA DOS ELÉTRONS* ( Tft ) 

TEMPERATURA DOS IONS* ( Tj ) 

« VALOR NO CENTRO DA COLUNA 

085: 1 ev « 1f6Q0*K , 1KG = 0,1 TESLA. 

17Cn 

61C« 

8-15 KG 

< 135KA 

2,2 <q(a ) <20 

(9 x 10,3c«*3 

700 - 1200eV 

200 - 300eV 

TAB. VII - CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇRO DO TCA 



foram aquecidos até 6,5 KeV e os elétrons até 4,8 KeV, isto com 

um feixe de partículas neutras de 5,5 MW. Para baixas densidades, 

as temperaturas iônicas extremas atingiram até 11 KeV. 

No TPTR as descargas, um junho de 1986, produziram as 

temperaturas de 20 KeV em um plasma de baixa densidade, e o produ 

to nT_ foi da ordem de 10 cm)s. Estas experiências foram reali

zadas injetando-se feixes de Deutério neutro (D°)j no JBT, tanto 

pode ser utilizado H° à 80 KeV quanto D° à 80 KeV. 0 TPTR atingiu, 

no início de 1986, um recorde para nT„ ; as descargas onde os 
, 14 
íons tinham energia de 1,2 KeV , apresentavam um nT_ - 1,5 x 10 

©*" S . 

Finalmente, os dois últimos resultados importantes fo -

ram obtidos no JT-60. O primeiro resultado importante foi a obter» 

çâo de uma corrente elétrica não-indutiva (sem transformador) de 

f MA, usando as ondas "lower hybrid" com uma freqüência de 2 GHz 

m potência de 2 MW; uma corrente toroidal não indutiva possibili

ta ao Tokamak funcionar no regime estacionário. O outro resultado 

importante foi a utilização do limitador (do plasma) magnético e£ 

gótico (divertor) que permitiu a redução da energia irradiada(pe£ 

dida) por um fator de 10, indício de que as impurezas produzidas 

na periferia do plasma são em boa parte eliminadas pelo "divertor? 

Conclui-se que os resultados até hoje obtidos em reato

res do tipo Tokamak mostram uma clara necessidade de se aprimorar 

os conhecimentos sobre os fenômenos básicos em física dos plasmas, 

em condições de fusão, a saber: transporte de partículas, momento 

e energia dentro do plasma por difusão, condução de calor, turbu

lência, perda de energia por radiação devido a impurezas libera -

das pela interação do plasma com a parede da câmara toroidal do 



reator ou limitadores, e equilíbrio e estabilidade do plasma no 

campo magnético do reator. 

Com o intuito de melhorar a compreensão dos problemas a_ 

cima citados, novos Tokamaks estão sendo propostos ou construídos, 

como o TCV (Tckasnak de Configuração Variável) do CRPP (Centre de 

Recherches en Physique des Plasmas), em Lausanne (Suíça), que pe£ 

Rite o estudo de uma forma alternativa de se obter valores para o 

parâmetro f> (energia térmica/energia magnética), mais compatíveis 

CO» os valores em condições de fusão, sem usar aquecimento auxilj_ 

ar - este Tokamak é de pequeno porte. Os Tokamaks atuais funcio -

na» em um regime de baixo {$. Por exemplo, o Tokamak TCA possui um 

parâmetro & da ordem de 0,5%. 

Há também o ASDEX UPGRADE do Max-Planck Institut für 

Plasmaphysik, em Garching - München (Alemanha). Este Tokamak é um 

avanço em relação ao ASDEX (Fig. 15) do mesmo Instituto. Este pro 

jefco foi desenvolvido de forma a aproveitar os bons resultados ob 

tidos no ASDEX, no uso do divertor poloidal com parâmetros do pias. 

ma em condições de reator. Este Tokamak é de médio porte. 

Um outro Tokamak em fase de execução é o T-15, um Toka

mak de grande porte da URSS. Esta máquina parece ser muito simi -

lar ao TORE-SUPRA da França, usa bobinas supercondutoras para ob

ter campos magnéticos mais intensos e é construído para produzir 

plasmas de tL e D, ; o uso do Trítio até março de 1986 não havia 

sido especificado para esta máquina, mesmo para as últimas descair 

gas. 

Para experimento de pequeno porte, está também em proje 

to, um próximo TBR (TBR2). Embora este tipo de máquina nâo permi

ta a obtenção cio balanço de energia requerido para provar a víabi 



TIC. 15 - ASDEX-TOKAMAK ( SOURCE: Max-Planck Institut Fur PlasmaphyslK ). 



lidado da fusão termonuclear controlada, algumas pesquisas podem 

ser desenvolvidas, tais como interação do plasma com a parede do 

Tokamak, instabilidades no plasma, aquecimento auxiliar, geração 

de corrente elétric. não indutiva, etc.. 

É interessante notar que, à medida que os projetos se 

tornam maiores e mais complexos, a colaboração entre os países e 

a participação da indústria torna-se vital. O projeto JET, em que 

colaboraram vários países com seus centros de pesquisa e indús 

trias, pode ser um bom exemplo para a América Latina, no que diz 

respeito a evidenciar a força da colaboração entre os povos. Pro

jetos mais arrojados que, para um só país, talvez fossem inviá 

veis no que tange aos custos e ao material humano, podem ser via

bilizados através da colaboração dos diferentes países com seus 

centres de pesquisa e indústrias. 

Finalmente, as pesquisas em fusão nuclear devem seguir 

em direção ao desfecho final (resultados coordenados pela Agência 

Internacional de Energia Atômica: IAEA) do plano mundial de fusão 

termonuclear controlada, que é a construção de um reator de de 

monstração (DEMO) e, em seguida, de um reator comercial (Fig. 16), 

que será viável possivelmente dentro do 2c quarto do século próx_i 

mo. 

Contudo, o uso racional da energia, seja ela provenien

te de fonte renovável ou não renovável, é ainda recomendável para 

todos os povos, pois mesmo que a fusão termonuclear seja dominada, 

o homem sempre estará em dificuldades se não dominar o seu pró -

prio instinto de gastar o que não é necessário. 
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