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. INTRODUÇÃO : 

Por muitos séculos, o meio pelo qual o Sol produzia 

sua energia permaneceu em mistério. Entretanto, neste século, 

os físicos descobriram que as estrelas obtinham sua energia a 

través da fusão dos átomos leves (Deutério - D, Trítio = T , 

e t c ) , e a fórmula, de Einstein, oE = Ame1 , fornecia a base 

para a descrição do processo físico. 

-Todavia, pode-se dizer que a era da exploração da 

energia atômica pelo homem foi inaugurada, paradoxalmente,com 

a explosão da bomba atômica, que utiliza a fissSo dos átomos 

pesados (Urânio, Plutônio), em Hiroshima e Nagasaki (Japáo) , 

durante e Segunda Guerra Mundial. 

. REAÇÕES NUCLEARES ; PRODUÇÃO PB ENERGIA I 

Basicamente, existem dois tipos de reações nuclea -

res que permitem a liberação de energia nuclear: a fissão, a-

tualmente utilizada dentro dos reatores nucleares convencio -

nais (Angra dos Reis, por exemplo); e a fusão (Fig.01). A fiss 

são nuclear utiliza os elementos pesados, tais como o Urânio 

235f̂ >que se fissiona sob o impacto de um neutron (Fig.02). Os 

subprodutos das reações nucleares transportam a energia ciné-

tica recuperável e os neutrons liberados nas reações mantêm 

a reação em cadeia. A fusão termonuclear (Fig.03) utiliza os 

elementos leves, tais como o gás Deutério, que, ao se fundi -

rem, produzem os núcleos mais pesados. Estas reações nuclea -

res de síntese são extremamente raras em temperaturas ordiná-
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rias. Para atingir os níveis de rentabilidade energética é ne 

cessario que os núcleos sejam aquecidos a temperaturas superi 

ores a 100 milhões de graus centígrados. Por outro lado, um 

número suficiente destas partículas é necessário para a manu

tenção das reações capazes de manter o combustível a tal ele

vada temperatura. 

No interior das estrelas, as reações de fusão se e-

fetuam a temperaturas mais baixas, da ordem de alguns milhões 

de graus (- 15.000.000 °C, no centro do Sol), mas a pressões 

consideráveis. As reações de fusão, que ocorrem dentro do Sol, 

constituem um ciclo complicado de reações que envolve reagen-

tes como o Hidrogênio, o Carbono e o Hélio. Não se reproduzem 

facilmente em laboratório estas reações extremamente lentas em 

nossa escala, para a qual nós não podemos satisfazer as condi 

ções físicas. Entretanto, existem as reações que utilizam os 

isótopos de Hidrogênio, Deutério (D) e Trítio (T), que pare -

cem ser, em princípio, mais fáceis para se realizar em labora 

tório. 

Até aqui enunciamos duas possíveis formas de libe -

rar a energia nuclear. Contudo, resta uma questão: quais são 

as exigências para um método de produção de energia ser consí^ 

derado ideal? Ele deverá ser barato, pouco poluente, também 

independente das condições climáticas (sol, vento, precipita

ção, etc.), e deverá igualmente utilizar uma fonte de ener -

gia renovável, abundante sobre a Terra e que se apresente bem 

distribuída geopoliticamente. Os combustíveis físseis (Urânio, 

Tório) representam uma fonte de energia não renovável que, do 

ponto de vista estritamente técnico, possuem a vantagem de 



cer as unidades de produção de energia construídas próximas 

dos usuários, se necessário. Todavia, pode-se citar um grande 

número de desvantagens: estes combustíveis são pouco ecológi

cos (lembre-se de Tchemobyl), possuem o problema sério do l_î  

xo atômico, permitem a obtenção de material para fins destru

tivos (bélicos) e, mais ainda, as reservas mundiais de combus 

tível são limitadas.. No ritmo de exploração atual, as reser

vas de material físsil estão estimadas em 400 anos para os re 

atores clássicos (Angra dos Reis, Tchernobyl, Three Mile 

Island, etc..) e em 4.000 anos para os reatores nucleares do 

tipo super regeneradores, considerados a próxima geração de 

reatores à fissão. 

Como fonte de energia não renovável podemos citar , 

também, aquelas à base de combustível fóssil (carvão, petró -

leo). Contudo, elas não são viáveis *>-*-- substituir a energia 

nuclear de fissão, visto que ao ritmo de exploração atual as 

reservas de petróleo são estimadas em 50 anos (ou 150 anos,na 

melhor das hipóteses), e as de carvão em 400 anos. As fontes 

renováveis (hidroelétrica, solar, maré, eólica, etc.) têm a 

vantagem de não serem poluentes como as não renováveis (fós -

seis e físseis) e relativamente baratas a longo termo; entre

tanto, sua utilização está limitada a fatores climáticos e ao 

número de locais exploráveis. A Suiça, por exemplo, já esgo -

tou da orderr. de 90% do seu potencial hidroelétrico. 

É então urgente que se descubram novas fontes de e-

nergias que cumpram os requisitos já enunciados nesta introdjj 

ção. Dentre estas novas opções, a principal pode vir a ser a 

íusão termonuclear. As reações de fusão utilizam combustíveis 



existentes em grandes quantidades sobre o nosso planeta c bem 

distribuídos geopoliticaraente. 

O Deutério é um elemento presente dentro da água à 

razão de 0,34 g/litro. Ele é isolado por centrifugaçâo e por 

eletrólise. As reservas de Deutério contidas nos mares e ocea 

nos estão avaliadas em 5 x IO1 toneladas, uma quantidade que 

permite a produção de 100 bilhões de vezes a energia consumi

da no mundo em 1983. 

O Trítio nóo existe no estado natural. Ele deve ser 

produzido artificialmente a partir do Lítio. As reservas mun

diais de Lítio contidas na crosta terrestre são atualmente ej» 

8 tintadas em 10 toneladas, o que permitirá a exploração ãa reel 

çào de fusão D-T durante muitos milênios. 

A síntese nuclear Deutério-Trítio libera um núcleo 

de Hélio e um neutron, e produz 94.000 KWh por grama de com -

bustível, comparativamente, dez milhões de vezes mais que uma 

grama de petróleo. Tudo isto explica o interesse por uma tal 

fonte de energia. Infelizmente, esta fonte energética encon -

tra dificuldades para sua realização, que se afiguram tão grari 

des quanto as vantagens que possam ser adquiridas. 

O Trítio é um elemento radioativo cujo tempo de de

caimento característico (vida média) é de 12,3 anos. É um e -

missor 8, que permite também a obtenção do isótopo He , 

T •* He3 + e + 5,7 KeV (1 KeV = 11.600.000 graus kelvin(°K)) 

Estcis são as rear;ões de fissão do Lítio, que permitem a obter» 

ção de Trítio. 0 isótopo Li dá lugar a uma reação exotérmíca 



que, no caso do regeneração do Trítio dentro do "blanket"(ver 

PPL Digest, Princeton Plasma Physics Laboratory, June 1983)do 

reator (Fig.04), permite aumentar a energia recuperada. 

Li6 + n -+ He4 + T + 4.8MeV (exotérmica) { 1MeV=1000KeV) 

7 Quanto ao isótopo Li , este dá lugar a uma reação endotérmica 

cujo neutron secundário produz aumento de rendimento de rege

neração do Trítio, 

7 4 
Li + n -+ He + T + n - 2,5MeV (endotérmica) 

Existem 7,4% de Li contido no Lítio natural. Se 

uma fração superior de Li fosse necessária, o enriquecimento 

seria relativamente pouco custoso. Se a reação D-T parece ser 

manifestamente a mais realizável atualmente, uma vez que pos

sui mais alta reatividadc a mais baixa temperatura, ela pos, 

sui alguns inconvenientes como a necessidade de um "blanket " 

para a regeneração do Trítio e a manipulação do Lítio. No pro 

cesso de obtenção do Trítio, é indispensável a utilização do 

Lítio, que é menos abundante na face da Terra, e 80% da ener

gia liberada na reação D-T é transportada pelos neutrons, o 

que acarreta mais perigos em sua manipulação. 

Existem outras reações viáveis (Fig.05), ainda que 

elas necessitem de condições de temperatura mais elevadas: 

. D-D, cujas reservas de combustível são maiores, e que não 

necessita de "blanket" ; 

3 3 
. D-He , onde o He , inexistente em estado natural, pode ser 
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reproduzido pela desintegração do Lítio, ou pela reação D-D; 

. H -B , que não produz neutrons, nenhuma reação em cadeia 

possível, nenhum lixo radioativo, e 60% da energia é libera_ 

da nas partículas carregadas. 

. LIBERAÇÃO DA ENERGIA DE FUSÃO, ft NECESSIDADE DO PLASMA : 

As seções eficazes de choque garantem uma probabil_i 

dade de reação máxima logo que os núcleos estejam a uma tempe 

ratura suficientemente elevada. A agitação térmica dos átomos, 

então, é tal que o gás se torna ionizado; quando isto aconte

ce, o comportamento dinâmico do gás pode ser influenciado por 

forças eletromagnéticas, agindo sobre os ions e elétrons l i 

vres que, por sua vez, podem alterar completamente aquele com 

portamento antes da ionização. Quando o grau de ionização é 

suficiente para induzir tal mudança, o gás em questão (Deuté-

rio, Trítio, etc.) é dito um plasma. Tal nome foi derivado 

da expressão "oscilação de plasma", introduzida por Langmuir 

(Thompson,W.B., An Introduction to Plasma Physics, Addison -

-Wesley, London, 1964), para denotar oscilações de alta fre -

quencia (10 MHz), que um plasma pode sustentar, mesmo em e u 

cunstâncias onde a onda sonora é fortemente atenuada. A mais 

importante distinção entre um plasma e um gás normal está na 

habilidade com que os plasmas formam e sustentam correntes e-

létricas (3), constítuíndo-se, assim, num condutor, ao passo 

que os gases neutros são isolantes. Como conseqüência, qual -

quer campo magnético (È) poderá interagir com o plasma atra -

vés de sua corrente, sofrendo forças do tipo J x B, fato este 



ausente no gás neutro. Esta interação com o campo magnético 

que o plasma ostenta é de grande interesse em fusão termonu -

clear controlada. Matéria no estado plasma (42 estado) repre

senta aproximadamente 99% do estado presente da matéria no u-

niverso (nas estrelas, por exemplo). Na Terra, o estado plas

ma pode ser observado, por exemplo, na ionosfera e na magne -

tosEera, sendo de grande importância para as telecomunicações, 

nos arcos elétricos presentes no maçarico de plasma, nas des

cargas atmosféricas, etc. 

- CONFINAMEKTO DO PLASMA E TEMPERATURA DE IGNIÇgp : 

Se um plasma fosse contido apenas por paredes mate

riais, o seu choque com as paredes deveria esfriá-lo rápida -

mente causando a sua destruição. Há, portanto, que contê-lo e 

isolá-lo termicamente e este é o problema do isolamento, ou 

ainda do confinamento da energia. A qualidade de tal isolameri 

to pode ser comparada, por analogia, àquela de uma garrafa 

térmica, i.e., quanto mais tempo o líquido contido nela se 

mantiver à temperatura inicial, melhor será a eficácia do iso 

lamento. Além do mais, as partículas devem ser mantidas a es

tas temperaturas e também deve-se compensar as perdas energé

ticas devido à radiação (raio X, etc.) ou à convecção;o pias; 

ma quente no centro do reator é levado por convecção para o 

exterior que está a uma temperatura inferior. 

Haverá, assim, uma temperatura para a qual a ener -

gia liberada por fusão e retida no plasma e as perdas são com 

pensadas. No caso da reação D-T, tal temperatura é da ordem 



de 4 KeV, que ó a temperatura mínima capaz de sustentar rea -

ções termonucleares, abaixo da qual o plasma seria rapidamen

te esfriado devido às perdas por radiação. Tal temperatura é 

dita temperatura ideal de ignição e o balanço de energia em 

que isto ocorre é dito "breakeven". 

• CRITÉRIO DE LAWSOW : 

Toda a energia requerida para assegurar o confina -

mento e o aquecimento fazem parte do balanço energético da re 

ator à fusão (Fig.06). O limite para que o balanço seja posi

tivo, admitindo-se um rendimento convencional de 33%, é o ch£ 

mado critério de Lawson. Para uma mistura de D-T acerca de 

100.000.000 °K, o produto da densidade (n) das partículas pe

lo tempo T„ (T„ mede a qualidade do isolamento) de confinamen 
r» tu — 

to da energia deve ser: 

n T 0 > 7 x 10
13 

E 

partículas por cm'.s . É a primeira etapa da demonstração ci

entífica da fusão, ft energia liberada do plasma é, sem cessar, 

reinvestida para a manutenção dele mesmo (breakeven). A condJ_ 

ção para que um plasma termonuclear continue a "ferver" sem 

contribuição da energia exterior é chamada de condição de ig-

niçíío ou auto-manutenção. Entende-se que a energia das partí

culas a(Helio) liberadas das reações de fusão compensa todas 

as fugas de energia e contribui para a manutenção das condi -

ções. de reação de fusão. Este critério é mais difícil de sa -
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tisfazer: n Tp > 2 x 10 partículas (a 100 milhões de graus 

kelvin) por cm3.s (Fig.07). 

• SISTEMAS PARA O CONFIKAMENTO DOS PLASMAS : 

Podemos citar dois métodos principais para se obter 

o confinamento. O primeiro método - a fusão rápida ou inerci-

al (Figs. 08A e 08b) consiste na criação de um plasma denso 

dentro de um tempo muito curto (tipicamente: T = 1 0 K , n = 

=10 cm , T = 10 s). Finalmente, um alvo de matéria fun-

dível, de um diâmetro de alguns décimos de milímetro, é irra

diado por um feixe de luz laser ou por jatos de partículas a 

altíssimas energias. O maior problema neste tipo de fusão re

side no rendimento dos lasers e na localização dos feixes de 

partículas. Entretanto, os feixes de íons pesados parecem ser 

promissores. 

O segundo método - a fusão lenta ou magnética - cojn 

siste em confinar magneticamente dentro de um tempo relativa

mente longo um plasma de baixa densidade, muito quente (tipi

camente: T = 10 °K, n = 10 cm" , t» = 1 s). Com efeito,den 

tro de um campo magnético, as partículas carregadas do plasma 

seguem as trajetórias helicoidaís ao redor das linhas de cam

po e são assim confinadas (Figs. 09a, 09b, 09c). Um dos obstá_ 

culos a se superar dentro deste método é a aparição de numero 

sas instabilidades dentro do plasma. Estas provocam perdas de 

energia inaceitáveis e vão, às vezes, chegar a destruir o con 

finamento do plawma (disruption)(ver Krall,N.A., and Trivel -

pieí;,A.W., Principles of Plasma Physics, McGraw-Hill, Koga -
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FIG. 9 - Trajetórias de Partículas carregadas na presença 
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kusha-Tokyo-1973). 

• A FUSÃO MAGNÉTICA; O TOKAMAK : 

A via mais promissora parece ser aquela do confina-

mento magnético, em particular o Tokamak (Toroidalnaya Kamera i 

Magnitnaya Katushka)(Fig. 10), uma invenção russa dos anos 60 , 

que é uma máquina onde as linhas de campo magnético se fecham 

sobre elas n.esmas para formar um torus. Esta topologia se pa

rece com aquela de um anel de estocagem de altas energias,mas 

bem menor, onde o plasma ocupa o volume total. 

Mas, ainda que dentro da fusão inercial a cota de 

energia seja fornecida pelos feixes em si, dentro da fusão 

"Tokamak" o problema é mais complexo. Num primeiro tempo, é a 

corrente induzida dentro do plasma que, por dissipação ôhmica, 

permite atingir a temperaturas da ordem de 15.000.000 °C.Além 

deste limite, o método perde a sua eficácia porque a resisti-

vidade do plasma diminui quando sua temperatura aumenta. Dais 

métodos principais de aquecimento suplementar (Fig.11) são u-

tilizados: 

- o primeiro consiste em injetar dentro do plasma partículas 

neutras muito energéticas que aquecem o plasma por colisão; 

- o segundo utiliza a propriedade que possuem as ondas eletro 

magnéticas, através de diversas ressonâncias, de trocar e -

nergia com o plasma. A energia que a onda porta é absorvida 

pelas partículas do plasma. Conforme o tipo de freqüência _u 

tilizada (Tab.I), este método recebe nomes diferentes. 
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ma, assegura a estabilidade do plasma. 



Aquecimento usando ondas 
eletromagnéticas—7 

tobina X 

TORUS 

Aquecimento 
ôhmico 

Correnta -» 

Átomo 
ionizado e 
trajetória 

Átomos de Hidrogênio 
de alta energia 

GUIA Oe ONDA 

Fonte de íons 
de Hidrogênio. 

IIG. 11 - Ilustração dos métodos de aquecimento 

auxiliar ao aquecimento ôhmico. 



FREQÜÊNCIA ( 

10° 

IO1 

IO2 

IO3 

10* 

IO5 

IO6 

MHz ) ONDA 

de Alfvén 

de ciclotron dos Ions 

Híbrida Inferior 

de ciclotron dos Elétrons 

TAB. I Ondas de Rádio-Freqüência empregadas no 

aquecimento auxiliar ao aquecimento ôhMico. 



Os Tokamaks ten permitido a obtenção âe resultados 

promissores refletidos pelo progresso obtido nos últimos anou 

(Fig. 12). Mesmo que o Tokam.;k não represente a base incontej» 

tável para um reator à fusão, parece, todavia, provável que 

a demonstração científica seja comprovada em cima desta apare 

lhagem complexa de pesquisa (Fig. 13). 

- CONCLUSÃO : 

En resumo, podemos dizer que o desenvolvimento de 

um reator de demonstração à fusão exige a solução de três gra£ 

des problemas: 

- obtenção de um balanço energético positivo, de preferência 

com igniçâo (praticabilidadc científica); 

- demonstração de uma duração de vida e de uma confiabilidade 

do reator (praticabilidade tecnológica); e 

- aceitabilidade econômica e política (competitividade de pre 

ço, critérios ecológicos e políticos). 

As pesquisas atuais estão ainda na primeira fase , 

que visa demonstrar a factibilidade científica. Muitos esque

mas de reatores foram propostos (Tab.II )para atingir o pri -

meiro objetivo. A solução dos outros dois problemas não será 

menos árdua que a primeira, e a solução mais rápida para atín 

gir um objetivo pode ser inaceitável para o outro, É, portan

to, necessário manter uma ampla frente de ataque aos proble -

mas, que são vastos. 

Quanto à utilização de material para fins bélicos em 

reatores à fusêo, pode-se dizer que um reator à fusão D-T 
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um plasma de fusão, nos diversos tokan&ks em funcionamento no mundo. 
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FIG.13 - O TOKAMAK JET DURANTE O ESTAGIO FINAL DE CONSTRU 

ÇAO EM 1983 ( SOURCE: JET JOINT UNDERTAKING ) 
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SISTEMAS TOROIDAIS 

Stellarators 

Tokaroak 

Multipolos 

Astron 

SISTEMAS NAO TOROIDAIS 

Espelhos 

Magnéticos 

Pinches 

OBS: Recentes resultados experimentais (1986) colocara o Tokaroak 

em posição favorável em relação aos outros sistemas. 

TAB. II; - Esquemas de reatores à fusão usando confinaroento 

magnético. 



produz o Trítio, que é o único material que pode ser utiliza

do era uma bomba à fusão (bomba de hidrogênio); nas bombas de 

hidrogênio convencionais, o Trítio é obtido detonando uma bom 

ba atômica que libera neutrons e estes reagem com o Li 

; aproveitando o "forte" calor gerado com a detonação dp 

bomba atômica e com o Trítio produzido se processa uma reação 

de fusão D-T. 

Contudo, para desviar o Trítio de uma central nucle 

ar é necessário que haja uma estocagem apreciável sob uma fo£ 

ma de fácil transporte, o que é difícil de se obter na práti

ca. A utilização dos neutrons produzidos na fusão para a fa -

bricação de plutônio por irradiação do Urânio é impossível se 

o reator não for construído para este fim. 0 que queremos di

zer aqui é que, não querendo subestimar os fazedores de bom -

bas, que sempre burlam o bom senso, com o reator à fusão (len 

ta ou rápida), a probabilidade de desvio dos objetivos de utî  

lização pacífica da energia nuclear é menor que nos reatores 

à fissão nuclear. 



Agradecimentos : 

Este manuscrito foi iniciado enquanto um dos autores , 

(A.S.de Assis), esteve de visita ao Centre de Recherches en 

Physique des Plasmas (Lausanne-Suisse); é pois seu desejo agrade 

cer pela hospitalidade exercida por todos os membros daquele Ceii 

tro de Pesquisas. 

Os autores são gratos ao Eng« H.Teixeira, o Adm. L.M . 

Nogueira e o aluno J.J.G.Borges, por suas contribuições na feitu 

ra deste manuscrito. 

Este manuscrito foi parcialmente financiado pela CAPES. 

y 



. SUGESTÕES PARA LEITURA : 

- Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Física, ns2, 

ano 17 (1986). 

- Nascimento, I.C., Fusão Nuclear Controlada, Universidade de 

São Paulo, IFÜSP/P-156 (1978). 

- Tomimura, A., Fusão Termonuclear Controlada (Uma Introdu -

ção). Instituto Militar de Engenharia (RJ) (1980). 

- Assis, A.S., Aquecimento do Plasma pela Onda Alfvén Cinéti-

ca. Tese de Mestrado, Instituto de Física, Universidade Fe

deral Fluminense, Niterói/RJ (1983). 

- Física de Plasma (volumes I, II e III), organizado por 

Chian, A.C. e Reusch, M.F., Universidade Federal Fluminense 

Niterói/RJ (1979). 

- Chen, F.F., Introduction to Plasma Physics, Plenum Press , 

(1974). 

- Furth, H.P., Reaching Ignition in the Tokamak, Princeton 

Plasma Physics Laboratory, Report - 2190 (1985). 


