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RESUMO

Neste trabalho é apresentada uma proposta para um

programa nacional de física de plasmas e fusão termonuclear

controlada. 0 programa aqui é resultado de um consenso al-

cançado entre os pesquisadores nacionais nesta área após vá-

rias reuniões em que o assunto foi discutido. 0 objetivo

principal deste trabalho é levar ao conhecimento das autori-

dades nacionais e da comunidade cientifica em geral o pensa-

mento dos pesquisadores em física de plasmas de como esta á-

rea poderia ser desenvolvida de forma criteriosa e coordena-

da no Brasil.
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I. INTRODUÇÃO

Um plasma pode ser descrito como um gás quasineu-

tro de partículas carregadas neutras em que as interações co-

letivas são predominantes. A Física de Plasmas teve sua ori-

gem no estudo de descargas gasosas, jã no século passado. W.

Crookes, em 1879, foi' o primeiro Investigador a reconhecer

que a matéria dentro de um tubo de descarga poderia consti-

tuir o que ele chamou de quarto estado da matéria. Na reali-

dade, mais de 99% da matéria em nosso Universo se encontra

neste estado, ao qual I. Langmuir, por volta de 1923, deu o

nome de plasma. A física de plasmas teve seu grande impulso

teórico inicial com S. Chandrasekar, L. Spitzer e H. Alfvén

no estudo de problemas astrofísicos. Após a segunda metade

da década de 50, a fisica de plasmas vem sendo estudada teó-

ca e experimentalmente com grande vigor devido a sua relevân-

cia para a solução do problema da Fusão Termonuclear Contro-

lada.

Na próxima seção é apresentado UID pequeno histórico do

desenvolvimento da fisica de plasmas no Brasil e de como se

desenvolveu a elaboração do programa discutido neste traba-

lho. Na seção seguinte é dada uma descrição mais detalhada da

Fisica de Plasmas, da Fusão Nuclear Controlada e do desenvol-

vimento internacional nesta área. Na Seção IV é descrita a si-

tuação atual (setembro/1978) da pesquisa em Fisica no Brasil.

O Programa Nacional de Fisica de Plasmas e Fusão Termonuclear

Controlada é então descrito em detalhe na Seção V. Na Seção VI

São feitas sugestões de como poderia ser criado um Centro Na-

cional de Fisica de Plasmas.
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II. HISTÓRICO

A pesquisa em Física de Plasmas começou a ser rea-

lizada de forma mais intensa e coordenada no Brasil a partir

de 1974. Nesta época começaram a ser organizados os grupos

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) , da Uni-

versidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da Universidade de

São Paulo (USP). Nos anos seguintes iniciaram-se os grupos do

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), do Instituto de

Pesquisas Espaciais (INPE) e da Universidade Federal Flumi-

nense (UFF). Alguns destes grupos foram estabelecidos por pes-

quisadores que se doutoraram no exterior e que retornaram ao

Brasil. Outros foram formados por pesquisadores que já vinham

trabalhando no Brasil em outras áreas e que decidiram mudar

para Física de Plasmas atraídos pela fecundidade deste ramo

da Física, pela sua natureza altamente formativa e pela sua

relevância para a Fusão Termonuclear Controlada. Um breve re-

sumo destas atividades, em particular das pesquisas realizadas

no Estado de São Paulo, pode ser encontrado na Ref. 1.

As primeiras tentativas de organização de um plano para

o desenvolvimento desta área de pesquisas pelos órgãos gover-

namentais começaram em 1975. Neste ano a Financiadora de Es-

tudos e Projetos - FINEP, realizou em Belo Horizonte, no dia

23/5, uma reunião para a discussão dos projetos da USP e da

UNICAMP, já apresentados â FINEP. Desta reunião os

seguintes físicos: Israel Vargas, José Goldemberg, Jean Meyer,

Fernando Souza Barros, Rogério Cerqueira Leite, Ivan Cunha

Nascimento e Sergio Porto. Pela FINEP participou o Eng. José
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Maria Nicolis. Nesta reunião decidiu-se que a FINEP deveria

apoiar os projetos da USP e UNICAMP bem como manter o apoio

ao projeto da UFRGS e que deveria ser criado um fundo para

o financiamento dos projetos. Contudo, a FINEP não aceitou

estas sugestões e cada projeto foi examinado separadamente.

O da UNICAMP obteve financiamento em 1976 e o da USP somen-

te em 1977.

Em 1976, sob a coordenação do Prof. Fernando Zawis-

lak foram realizadas reuniões no CNPq, onde foram apresen-

tados programas das diferentes instituições e foram propos-

tos programas de colaboração bilateral Brasil-França, den-

tro do Convênio CNPq-CNRS. Entretanto, estas propostas não

chegaram a ser colocadas em prática.

Em julho de 1976 foi realizado um simpósio sobre

Física de Plasmas na reunião da SBF/SBPC em Brasília, sob a

coordenação do Prof. Darcy Dillenburg quando foram apresen-

tados ã comunidade os planos dos Grupos da UNICAMP, USP, UFRGS

e INPE.

Nos dias de 25 a 29 de abril de 1977 foram reali-

zados na USP Simpósios sobre Ciência e Tecnologia no Estado

de São Paulo. Estes Simpósios foram organizados pela Acade-

mia de Ciências do Estado de São Paulo, a pedido da Secre-

taria de Ciência e Tecnologia. Um destes Simpósios foi so-

bre Física de Plasmas e foi coordenado pelo Prof. Ivan Cunha

Nascimento. Nele foram apresentadas as pesquisas desenvolvi-

das na UNICAMP, no INPE e no ITA. Foram feitas sugestões pa-

ra o desenvolvimento futuro desta área de pesquisa no Estado

de São Paulo. Um resumo deste Simpósio pode ser encontrado
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na Ref. 1. As reuniões descritas acima partiram de iniciati-

va» de órgãos governamentais, ou de órgãos da comunidade, ms

não levaram, por diferentes motivos, ã criação de um progra-

ma nacional coordenado de Física de Plasmas. O programa aqui

apresentado representa uma iniciativa dos grupos de Física

de Plasmas de diferentes Universidades e Institutos de Pes-

quisa.

Esta iniciativa se originou na Escola da Verão de

Física de Plasmas realizada no Instituto de Física da UFF em

fevereiro deste ano. Esta Escola, organizada pelos Profs. M.

Reusch e A. Chi an, reuniu cerca de quinze professores e qua-

renta alunos durante duas semanas, dando uma idéia clara do

rápido progresso alcançado pela Física de Plasmas no Brasil.

Durante a Escola, os pesquisadores presentes decidiram fazer

uma reunião para estudar uma possível coordenação nacional

da pesquisa na área. A decisão de se fazer esta reunião foi

motivada por um relatório liberado pela "International Fusion

Research Council" em 1977 (Ref. 2). Este relatório incentiva

a pesquisa em Fusão Nuclear Controlada pelos países membros

da Agência Internacional de Energia Atômica, dentro dos re-

cursos de cada pais, de uma forma coordenada, como parte de

um esforço mundial. Além disso, os pesquisadores presentes â

Escola de Verão estavam convencidos da necessidade de formu-

lação de um Programa Nacional de Física de Plasmas e Fusão

Termonuclear Controlada que motivasse a canalização de recur-

sos governamentais para a área e uma optimização do aprovei-

tamento dos mesmos. Foi realizada uma discussão preliminar

do Programa durante a Escola com o objetivo de coordenar as



idéias dos presentes (no apêndice I estão relacionados os pes-

quisadores que participaram desta primeira reunião). Os obje-

tivos básicos do programa foram então delineados e se propôs

que os presentes discutissem em seus respectivos grupos es-

tes objetivos. Uma segunda reunião foi marcada para o Início

do mês de maio. Um relatório preliminar sobre as conclusões

alcançadas na primeira reunião foi preparado e enviado, antes

da segunda reunião, a todos os participantes da primeira e a

outros pesquisadores interessados que não estiveram presentes.

Neste ínterim, um grupo de pesquisadores ingleses do

Culham Laboratory e da General Electric Co. (firma inglesa in-

dependentemente da General Electric americana), após contatos

mantidos com membros da Embaixada do Brasil em Londres, vie-

ram ao Brasil para estabelecer contatos com pesquisadores na-

cionais em Física de Plasmas. O objetivo primordial da visita

foi o de estudar a possibilidade de um acordo de transferência

de tecnologia nesta área, com venda de equipamentos ingleses

para o Brasil. Os ingleses promoveram uma conferência na Co-

missão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em 3 de abril e em

seguida visitaram os laboratórios da UFF, da UNICAMP e da USP.

Após estas atividades, os ingleses escreveram um relatório,

publicado pela CNEN, em que são feitas várias sugestões sobre

a pesquisa futura em Física de Plasmas e Fusão Termonuclear

Controlada no Brasil (Ref. 4).

A segunda reunião foi realizada no Laboratório do

Acelerador Linear do Instituto de Física da USP em 12 de maio.

Os participantes desta reunião estão relacionados no apêndice

II. Nesta reunião foi discutido o Programa Nacional de uma for-
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ma muito mais detalhada. O relatório dos ingleses foi também

discutido e se procurou estabelecer um parecer da comunidade

com relação ao mesmo. Os pesquisadores presentes ã reunião

decidiram organizar um Comitê Diretor responsável pela coor-

denação do Programa Nacional. Os membros deste Comitê estão

relacionados no apêndice III. Ficou estabelecido que o secre-

tário do Comitê Diretor escreveria uma versão preliminar do

Programa Nacional baseado nas conclusões alcançadas nesta se-

gunda reunião. Esta versão preliminar seria ainda discutida

numa terceira reunião a ser realizada durante a Reunião Anual

da SBPC em São Paulo, em julho.

Em 27 de junho os membros do Comitê Diretor estive-

ram reunidos com membros da CNEN, a convite do Prof. Hervãsio

G. de Carvalho, incluindo o mesmo, para discutir aspectos da

pesquisa em Física de Plasmas no Brasil. Na oportunidade o

Prof. Hervãsio de Carvalho manifestou o interesse da CNEN em

apoiar o desenvolvimento desta área de pesquisa no Brasil. Nes-i

ta reunião ficou estabelecido que a CNEN procuraria facilitar

os nossos contatos internacionais, para possíveis trocas de

informações ou mesmo pesquisadores. Além disso, o Eng. Hélcio

Modesto da Costa foi designado como responsável da CNEN para

assuntos de Física de Plasmas e Fusão Termonuclear Controlada.

O Prof. Hervásio de Carvalho afirmou, no entanto, que no mo-

mento a CNEN não dispunha de recursos financeiros para apoio

direto a esta área de pesquisa. Assim sendo a política atual |
i

da CNEN é de acompanhar as pesquisas que cão desenvolvidas !

nas Universidades, sem interferência direta. Os participantes

da reunião na CNEN estão relacionados no apêndice IV.
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Finalmente a t e r c e i r a reunião f o i rea l i zada eu» 10

de jwfe&i Nela fo i d i scut ida a versão prel iminar do Programa

Kacional . As conclusões alcançadas formam a base do presente

trabalho. Os part ic ipantes desta reunião e s t ã o re lac ionados

no apêndice V.

£ importante mencionar n e s t e h i s t ó r i c o que a pesqui-

sa em F í s i c a de Plasmas no Bras i l tem s i d o incent ivada desde

seu i n i c i o pe la Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),

pe lo Conselho Nacional de Desenvolvimento C i e n t i f i c o e Tecno-

l ó g i c o (CNPq) e pela Fundação de Amparo ã Pesquisa do Estado

de São Paulo (FAPESP). A maior parte dos recursos têm s i d o

fornecidos pela FINEP e complementados pe lo CNPq e pela EAPESP.

O primeiro a u x í l i o obtido pelo Grupo da UFRS f o i concedido

pe la Fundação de Amparo ã Pesquisa do Estado do Rio Grande do

Sul (FAPERGS).

I I I . FlSICA DE PLASMAS E FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA

Conforme mencionado na Introdução, o comportamento

de um plasma não é governado pela dinâmica ind iv idua l de suas

p a r t í c u l a s mas sim por interações c o l e t i v a s . As forças de i n -

teração entre as part ícu las carregadas de um plasma são f o r -

ças e le tromagnét icas . No entanto cada p a r t í c u l a em um plasma

tem seu campo blindado por uma nuvem de outras p a r t í c u l a s que

a acompanham. Desta forma o potenc ia l e l e t r o s t á t i c o de uma

part í cu la carregada em um plasma apresenta um decaimento e x -

ponencial e não coulombiano. Este fenômeno b á s i c o permite um

tratamento t eór i co adequado de plasmas, embora se ja um pro-

blema de mui t i - c o r p o s . As densidades de e l é t r o n s e l ons em um
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plasma são aproximadamente iguais. Nos plasmas produzidos em

laboratórios =»ta densidade pode variar de n * 10 partieu-

3 18 3

Ias/cm até n = 10 partículas /cm ; a temperatura dos mesmos

pode variar de T = 1 eV até T * 10 keV (110 milhões de graus

centígrados). Naturalmente esta matéria aquecida não pode ser

confinada por paredes materiais. Por isso alguns plasmas são

criados e deixados expandir livremente; nestes plasmas os fe -

nômenos de interesse ocorrem num tempo menor do que o tempo

de expansão. Este tipo de "confinamente" é denominado confi-

namento inercial. Una outra forma de confinamento é utilizar

campos magnéticos. Os sistemas de confinamento magnético são

projetados de modo que a pressão B /2p que o campo magnétioo

B exerce perpendicularmente às linhas de força contrabalance \/

a pressão **kT de expansão do plasma. __J

A Física de Plasmas é essencialmente uma física ma-

croscópica . O estudo de Física de Plasmas envolve Mecânica

Clássica, Mecânica Relativística, Eletrodinâmica, Mecânica

dos Fluidos, Teoria Cinética, Teoria de Turbulência e Métodos

Matemáticos; etc . Em alguns problemas especiais é necessário

também o emprego de Mecânica Quãntica. Fenômenos paramétri-

côs e não-lineares são bastante importantes em Física de Plas-

mas. Os solitons, pur exemplo, foram "redescobertos" e solu-

cionados no estudo de ondas ion-acústicas não-lineares em

plasmas. (Ref. 5). Métodos numéricos são constantemente em-

*Curiosamente este fato foi um dos fatores que motivaram a
criação do Grupo de Plasmas da UFRG. Os professores do Ins-
tituto de Física daquela Universidade chegarão ã conclusão
que o ensino em Física no Brasil estava um pouco distorci-
do, com quase nenhum enfoque em fenômenos macroscópicos. Por
isso decidiram iniciar o estudo de Física de Plasmas.
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pregados para o modelamento e simulação numérica de plasmas. Por isso

várias técnicas numéricas foram desenvolvidas em Física de Plas-

mas, como por exemplo técnicas de solução de problemas com bi-

furcação. Vários fenômenos são comuns a plasmas astrofísicos e

de laboratório, como por exemplo o rompimento de linhas de for-

ça magnéticas que provocam as erupções solares e os modos "tear-

ing" (modos de rompimento) responsáveis pela destruição da co-

luna de plasma em tokamaks.

Do ponto de vista experimental, a Física de Plasmas

ê altamente formativa. A produção e o diagnóstico de plasmas

envolve um grande número de técnicas experimentais tais como

técnicas de alto vácuo ( =algumas vezes são necessários vácuos

de 10 Torr em grandes volumes), de descargas rápidas de a l -

ta tensão, eletrônica, espectroscopia, holografia, fotografia

rápida, interferometria por microondas e lasers, espalhamento

Thompson, lasers de alta potência, produção de campos magné-

ticos intensos em grandes volumes, deteção de neutrons, de

rnios-X, e t c . . . Além disso existem aplicações tecnológicas im-

j portantes de plasmas. Além da Fusão Termonuclear Controlada,

•y \ que será descrita a seguir, podemos citar o desenvolvimento de

! chaves de alta tensão,a construção de "plasma jets" (solda de

plasma)*, separação de isótopos (Ref. 6) , geradores magneto-

! hidrodinâmicos, geradores de microondas de alta potência etc...

*As soldas de plasma são muito importantes na indústria moder-
na, principalmentena indústria naval e na indústria nuclear.
Estas soldas não são produzidas no Brasil e i s to tem sido um
sério entrave para a industria nacional. Recentemente o Inst i -
tuto de Física da UFF recebeu um contrato de uma indústria na-
val brasileira para desenvolver uma solda de plasma. Um protó-

* tipo da solda de plasma já foi construído e o projeto deverá
ser concluído logo.
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A possível aplicação tecnológica de maior importân-

cia da Físicu Co Plasmas é, no entanto, a Fusão Termonuclear

\ Controlada. Nas reações de fusão dois núcleos leves se fun-

dem produzindo um núcleo mais pesado e liberando energia. Es-

ta energia é liberada sob a forma de energia cinêtica de neu-

trons ou de partículas carregadas, dependendo do tipo de rea-

ção. A reação d(t,n)a é a que tem maior seção de choque para baixa ener-

gia dos núcleos reagentes d e t. Num reator a fusão baseado

nesta reação a energia elétrica útil será produzida fazendo-

-se o neutron passar por um "blanket" moderador para o qual

o neutron cede sua energia. Pelo "blanket" passa um refrige-

rante que é aquecido a altas temperaturas pela energia cedida

pelos neutrons. Esta energia térmica é então transformada em

energia elétrica por processos termodinâmicos convencionais.

Para que as reações de fusão ocorram num plasma é necessário

aquecê-lo a altas temperaturas (acima de 6 keV ou 66 x 10 °C).

O plasma perde energia principalmente por difusão e por ra-

diação de bremsstrahlung. A condição de "viabilidade cienti-

fica" de um reator a fusão, quase equivalente ã condição de

criticalidade nos reatores a fissão, ê que a energia produ-

zida pelas reações de fusão no plasma seja igual a energia gas-

ta para aquecê-lo mais a energia perdida. Pode ser mostrado

que esta condição, para a reação deutério-tritio, é equiva-

lente a que o produto da densidade n do plasma pelo tempo de

14 -3confinamento de energia T do mesmo seja nt > 10 cm . seg.

Esta condição é o chamado Critério de Lawson (Ref. 7). Caso

o critério de Lawson seja alcançado e a temperatura do plasma

seja superior a 6 keV, o plasma será subseqüentemente aqueci-
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do a temperaturas mais altas pelas partículas a que são l ibe-

radas com grande energia na reação de fusão.

A pesquisa em Física de Plasmas relativa â Fusão Ter-

monuclear Controlada começou há cerca de 25 anos em diversos

países do mundo. Os países "mais ativos" no início da pesqui-

sa eram a Inglaterra, os Estados Unidos, a França e União So-

viética. No entanto alguns países de menor poderio econômico

também começaram a fazer pesquisas relevantes no final da dé-

cada de 50. Entre eles podemos citar a Argentina e a Austrá-

l ia . Na Tabela I ê mostrado um quadro aproximado do esforço

mundial nesta área. Para se ter uma idéia da ordem de grande-

za dos gastos envolvidos nesta pesquisa, podemos citar que os

maiores aparatos experimentais atuais custam da ordem de 400

milhões de dólares. Vários esquemos de confinamento inercial

e magnético têm sido propostos e pesquisados para a realiza-

ção de um reator ã fusão. No entanto os resultados mais pro-

missores têm sido obtidos num aparelho de conf jnanento magné-

tico denominado tokaínak (uma boa descrição do aparelho é a-

presentada na Ref. 8) . Este tipo de aparelho foi inventado na

União Soviética pelo grupo do Acadêmico L. Artsimovich. Em 1969

os russos apresentaram resultados experimentais alcançados em

tokamaks muito superiores aos que estavam sendo obtidos nos

"stellerators" e espelhos magnéticos ocidentais. Por volta

desta época o Dr. Arts i movi ch ministrou uma série de aulas no

Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre o funciona-

mento básico dos tokamaks. Logo após vários tokamaks foram

construídos nos Estados Unidos. Atualmente os melhores resul-

tados experimentais têm sido obtidos em tokamaks americanos.
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Tabela I Resumo do Esforço Mundial na Pesquisa em Fusão Terno-

PA S

Argentina

Austrália

Canadá

Checoslovãquia

Egito

México

Polônia

Africa do Sul

Austria

Bélgica

Dinamarca

França

Rep.Ffed. Alemã

I tál ia

Holanda

Portugal

Suécia

Suiça

Japão

Inglaterra

Est. Unidos

Rússia

nuclear Controlada (Refs.

N9 IABORATÕRIOS (1976)

Oonf.Magnet

1

5

3

1

2

1

2

3

1

2

1

2

+•• 3

' VA/" 3

2

1

1

19

1

28

7

10 e 11)

N9 PESQÜI-

. Conf. lnercial SADORES *

-

1

4

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

2

1

14

2

(1976)

12

35

50

29

25

9

32

13

14

30

10

160

270

80

50

8

12

26

325

180

1530

580

GASTO ANUAL

1971

4 0

6

8

40

60

(U$ MHHÕES)

1977

140

40

18

450

675

(*) Nesta qualificação estão incluídos somente os pesquisadores com

nível de Doutor; engenheiros e técnicos não estão incluídos.
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O maior produto nt foi obtido no tokamak Alcator do MIT, isto

é, m = 4 x 10 cm .seg.; a maior temperatura foi obtida no

PLT de Princeton, T * 5.5 keV. Estes dois resultados nos dão

confiança de que a viabilidade cientifica da Fusão Termonuclear

Controlada está próxima de ser alcançada. £ interessante tam-

bém observar como o produto m tem evoluído ao longo dos anos

ã medida que melhores conhecimentos teóricos e experimentais

são desenvolvidos. Isto é mostrado na Fig. 1 obtida da Ref.2.

Naturalmente este gráfico só tem validade estatística; no en-

tanto o comportamento do desenvolvimento científico nele mos-

trado é pelo menos promissor.

O alto custo dos grandes aparatos mundiais tem sido

usado pelos criticos da pesquisa em Fusão Nuclear Controlada

para argumentar que sõ os países de maior poderio econômico po-

dem manter pesquisas nesta área. Esta critica não é no entanto

apropriada. Os grandes aparatos são construídos com objetivo

quase exclusivo de se obter plasmas mais quentes e com maior

produto m . Vários problemas de Física de Plasmas básica, tam-

bém relevantes ã obtenção da viabilidade cientifica da fusão,

são na realidade estudados em aparatos de menor porte, Exis-

tem, por exemplo, cerca de 40 tokamaks espalhados pelos labo-

ratórios mundiais; deles só dois ou três são de tamanho equi-

valente ao PLT de Princeton. A Ref. 9, por exemplo apresenta

uma lista de problemas interessantes que são atualmente estu-

dados em tokamaks que custam menos que 100 mil dólares. Além

disso, embora os tokamaka tenham apresentados bons resultados,

sua geometria e sua forma de funcionamento pulsado não são mui-

to convenientes para a realização de um reator de fusão, do pan-
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to de vista tecnológico. Por isso sistemas alternativos, como

espelhos magnéticos e theta-pinches lineares com vedação, con-

tinuam sendo pesquisados em aparatos de menor porte. Para en-

cerrar esta seção, gostaríamos de citar que os solitons ion-

-acústicos, mencionados anteriormente, foram observados pela

primeira vez numa máquina que custou menos que mil dólares

(Ref. 5).

IV. FlSICA DE PLASMAS NO BRASIL - SITUAÇÃO ATUAL

Conforme mencionado na segunda seção, existem atual-

mente seis grupos trabalhando em Física de Plasmas e Fusão Con-

trolada no Brasil. Nesta seção são descritas as atividades a-

tuais e os programas de pesquisa destes grupos. Os dados gerais

de todos os grupos são mostrados na Tabela II. Estes dados cor-

respondem ã situação existente em novembro/78. Na segunda co-

luna desta tabela estão relacionados os pesquisadores, com pe-

lo menos o grau de mestres, contratados pela Instituição corres-

pondente, que trabalham como membros de um grupo organizado.

Na coluna de estudantes graduados (estudantes de pós-graduação)

não são computados os pesquisadores com grau de mestre incluí-

dos na segunda coluna e que participam de um programa de dou-

torado. Na coluna correspondente ã infraestrutura estão compu-

tados os gastos aproximados das diferentes instituições com os

seus respectivos grupos, incluindo salários, oficinas de apoio,

etc... Na coluna de projetos estão computados os orçamentos ob-

tidos de diferentes instituições financiadoras ai través de con-

tratos de pesquisa. Estas instituições incluem essencialmente

a FINEP, a FAPESP e o CNPq. Considerando os dados mostrados na
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Tabela II, vf»mr>c que num curto prazo de dois ou três anos po-

deremos chegar a ter da ordem de quarenta doutores trabalhando

em Física de Plasmas no Brasil. A seguir daremos um descrição

mais detalhada das atividades atuais e dos programas de pes-

quisa de cada grupo. Os trabalhos realizados por cada grupo,

incluindo teses, relatórios e publicações estão relacionados

no apêndice VI.

i) UNICAMP

0 grupo da-UNICAMP* coordenado pelo Prof. Paulo H.

Sakanaka foi formado em 1975.[Além dos dados fornecidos na Ta-

bela II , é importante citar que fazem parte ainda ; do grupo

três técnicos de laboratório, uma secretária e uma contadora.

Foi também contratado um engenheiro eletrônico. O grupo faz

parte do Instituto de Física da UNICAMP. Como serviços de a-

poio o Instituto possui uma boa biblioteca, com mais de 290 pe-

riódicos assinados, vários terminais para acesso remoto ao com-

putador PDP-10 central da UNICAMP com 128 mil palavras, boas

oficinas mecânica, de vácuo, eletrônica e de vidro. As at iv i -

dades do grupo incluem pesquisas teóricas e experimentais. A

área do laboratório experimental atual é de 100m . No entanto

um segundo laboratório deverá ter sua construção iniciada num

futuro próximo, com financiamento da FINEP. Quatro mestres já

foram formados pelo grupo e pelo menos outros dois serão gra-

duados ainda em 1978.

! A linha de pesquisa experimental principal do grupo

é o estudo da dinâmica de 6-pinches lineares. Dois e-pinches

àe. 2kJ. a fhV-foram construídos inteiramente pelo grupo./ Nes-

tes e-pinches são estudadas a dinâmica de compressão magnéti-



Tabela II

Institui

ção

MICAMP

USP

UFRS

UFF

INPE

ITA

Corpo de P e s q u i s a d o

res

Paulo H.Sakanaka
Shuko Alhara
Helmut K.Bflckelraann
Josi Busnardo Neto
Masanobu Ntlmura
Ricardo N.O.Galvão

Ivan C.Nascimento
Stephen W.Simpson
Iberê L.Caldas(llc.)
Eduardo Wilmer
Alulsio N.Fagundes
R.M.O.Galvão(parc.)

Darcy Dillenburg
Bernard Libermandlc.)
John D.Gaffey
Alvln Elbern

Michael P.Reusch
Abraham C.L.Chi an
King H.Tsui
Asaharu Tomlmura
K. Jayaram
Herman C.Kettlun

Gerson O.Ludwlg
Mário Ueda
Dots Dout.Contrat.

J. Pantuso-Sudano
L.C.S. Goes
OctSvio M. de Andrade

studantes

Graduados

10 Mest.

6 Dout.

6 Mest.

1 Dout.

4 Mest.

4 Dout.

12 Mest.

1 Mest.

3 Mest.

1 Dout.

nfra Estrutura

10* Cr$/ano)

4

1 . 7

0 .8

2 . 1

1.44

i 0.5

Projetos

(106 Cr$/ano)

3

1.75

1 . 3

0126

Linhas de Pesquisa

Experimental

2 e-plnches, 2kJ, 6kV
Plasma producldo por Ia
ser
Maq.plasma quiescent*
9-pinch Tupi, SSkV, 100
kV (1979)

Tokamak TBR
R-0.3», a-0, 08M,
B-5kG, Z-lSkA
(1979)

Em estudo a possibi-
dade de realIlação de
projetos experimentais

Jato de plasma
Laser de nitrogênio
Diagnósticos
Máquina de Plasma
Magne 11cado(progamado)

2.05 Mãq. plasma duplo
(1979)

0.04

Teórica

Simulação de Fluidos
Equil. • Es tab. MHD
Perdas e vedação de
extremidades de s i s t .
lineares

Equll. e Estab. MHD
Processos atômicos.
Processos de Transpor
te

interações feixe-ondas
Absorção • emissão d*
rádio freqüências

E q u l l . e S l m u l . MHD

Ondas não-llneares
Aque c. r âd lo- f req.
Processos de trans-
porte

Equil. e Est. de Vlasov
Ondas em plasmas

Equil. MHD
Cálculo Reat.
Cone. de Fusão
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ca do plasma, estudo de processos de perdas pelas extreminda-

des do plasma, diagnósticos por sondas magnéticas, espectros-

copia, interferometria por laser e espalhamento Thomson. Além

disso foram projetadas diferentes chaves para descargas rápi-

das de alta tensão e estudado o desempenho de cada tipo. Além

os e-pinches, foi construído um aparato para estudo de plas-

mas produzidos por laser. A evolução temporal e a expansão do

plasma são estudadas por meio de interferometria com um se-

gundo laser. Finalmente foi também construída uma máquina de

plasma guiescente, própria para o estudo de propagação de on-

das em plasmas não magnetizados. Nesta máquina foram excita-

dos solitons ion-acústicos e estudada a sua distorção não-li-

near durante a propagação. Um grande 6-pinch linear de lm de

comprimento, 55 kj e 100 kv foi recentemente adquirido pelo

grupo, da Maxwell Laboratories, EUA, com verba fornecida pe-

la FINEP. Este 6-pinch, denominado Tupã, jã se encontra no

Instituto de Física da UNI CAMP; no entanto ele só será mon-

tado após a construção do novo laboratório.

No aspecto teórico, as pesquisas do grupo de concen-

tram no estudo do equilíbrio e estabilidade magnotohidrodi-

nâmica ideal e resistiva de plasmas cilíndricos e toroidais

física de implosões processos de aquecimentos de plasmas, ins-

tabilidades rotacionais, processos de perdas pelas extremi-

dades em 6-pinches lineares e simulação de partículas e de

fluidos de plasmas.
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ii) ÜSP

O grupo da USP começou a ser formado em fins de 1974.

As atividades se iniciaram em fins de 1976, no Instituto de

Física, sob a coordenação do Prof. Ivan Cunha Nascimento. O

pessoal técnico que colabora na pesquisa experimental do gru-

po pertence ao Departamento de Física Experimental do Insti-

tuto de Física da USP. Fazem parte deste pessoal 15 técnicos

e um engenheiro eletrônico. Como serviços de apoio o Institu-

to possui uma ótima biblioteca com mais de 323 periódicos as-

sinados, um computador IBM 360/44, um computador PDP 11/45,

boas oficinas mecânicas, de vácuo e eletrônica. Além disso

os membros do grupo utilizam a oficina de vidro do Instituto

de Química da USP e o computador Bourroughs 6500 da USP. As

atividades do grupo incluem pesquisas teóricas e experimen-

2

tais. A area do laboratório experimental e de 110 m . O pri-

meiro mestre formado pelo grupo deverá se graduar ainda este

ano.

i A linha de pesquisa experimental do grupo ê o estudo

de plasmas confinados em sistemas toroidais do tipo tokamak.

Um tokamak de pequeno porte (raio maior 30 cm; raio menor 8

cm; corrente de plasmas 18 kA; aampo magnético toroidal 5 kG)

foi projetado e está sendo construído pelo grupo com equipa-

mento totalmente nacional. Io vaso de vácuo já foi concluído.

Acredita-se que o aparelho deverá entrar em funcionamento no

primeiro semestre de 1979. No tokamak deverão ser estudadas

instabilidades MHD, relação entre instabilidades resistivas

e a penetração anômala de correntes na descarga, microinsta-

bilidades em regimes de elétrons fugitivos e de "slide-away",

processos atômicos, etc...



- 21 -

As pesquisas Teóricas do grupo envolvem o estudo de

"princípios de energia" para instabilidades resistivas, equi-

líbrio MHD e simulação numérica de descargas em tokamaks.

iii) UFRS

O grupo d? UFRS á^-eoeidanado palO~Kgo£—.Daxc

lenbuxg-«• iniciou suas atividades em 1974. Até o presente o

grupo tem desenvolvido somente trabalhos teóricos. O grupo

faz parte do Instituto de Física da UFRS que possui uma biblio-

teca com 258 periódicos assinados e um computador Burroughs

6700. As instalações experimentais do Instituto não são natu-

ralmente utilizadas. Alguns doutores deverão ser formados pe-

lo grupo num futuro próximo.

^ Os estudos teóricos do grupo incluem aquecimento de

plasmas por radiofreqüência, radiação de plasmas, ondas e ins-

tabilidades em plasmas e interações feixe-onda em plasmas.

iv) UFF

O grupo da UFF começou a s e r formado em meados de

1977 sob a-coordenação do Prof-; Michael ~g^~Jteusch. O pessoal

de apoio técnico do grupo inclue um mestre de mecânica e seis

artífices de mecânica e eletricidade. 0 grupo faz parte do

Instituto de Física da UFF que possui as seguintes facilida-

des: oficina mecânica e elétrica, quatro unidade de ímãs DC

até 10 kG, um proton sincro-ciclotron de 6 MeV, um espectó-

grafo v i s í v e l de 0,5 m e um bom depósito de equipamento de a-

poio. Existe uma bib l io teca central da Universidade com 300

periódicos assinados, um computador central IBM 360/71 coro 200

mil palavras. A área do laboratório é de 300 m . O grupo u t i -
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l i za ainda o computador da Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro e a bibl ioteca do Centro Brasi le iro de Pesquisas F í s i -

cas.

O programa de pesquisa experimental inclue_u»- j9*K>

de plasma para uso industrial , um laser de nitrogênio e ou-

tro de CO-, descargas magnetizadas, centr i fugado» de p las -

mas e desenvolvimento de métodos de disgnõst icos . Além disso

o grupo está procurando obter uma máquina l inear de plasma

magne t i 2a do de grande porte doada pelo Max-Planck-Institut fQr

Plasmaphysik, em Garching.

As pesquisas teóricas do grupo incluem o estudo de

equi l íbrio , estabilidade e simulação magnetohiârodinâmica,

ondas não l ineares , aquecimento ciclotron e processos de trans-

porte.

Está programada a contratação de mais três pesqui-

sadores experimentais e um teórico no próximo ano.

v) INPE

O grupo do INPE começou a ser formado em 1977.pelo

Dr- G*r«on~e<. Ludwig. 0 grupo tem um engenheiro contratado. O

grupo possui um laboratório com uma área experimental de 80

in e pode utilizar todas as facilidades do INPE que Incluem

uma biblioteca com 400 periódicos, um computador Bourroughs

6500 com uma memória de 400 mil palavras (um novo sistema de-

verá entrar em operação dentro de dois anos com uma capacida-

de de 1,5 milhões de palavras). Como suporte tecnológico o

INPE possui excelentes oficinas mecânica, de eletrônica e de

vácuo.
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A pesquisa experimental do grupo está relacionada

com o estudo de propagação e interação de ondas em plasmas

de laboratório com relevância tanto para o estudo de plasmas

espaciais como de plasmas termonucleares. Para a realização

de tais experimentos, o grupo pretende inicialmente colocar

em operação uma máquina de plasma duplo que está sendo de-

senvolvida no INPE. Para 1979 pretende-se também colocar em

operação um sistema para pesquisa em plasmas magnetizados. Os

experimentos planejados que, operando com descargas a cato-

do frio, permitem a produção de feixes intensos de partícu-

las. O aquecimento do plasma e a observação da emissão ele-

tromagnética, resultante da interação dos feixes intensos

coro plasmas magnetizados, será o objetivo desta linha de pes-

quisa.

O trabalho teórico do grupo tem se concentrado no

estudo do equilíbrio e estabilidade de feixes relativístioas.

_vi) ITA

O grupo do ITA é^coordan ado -pelo Prof. José Pantu-

so-Suriann & faz parte do Departamento âe Pxslca do ITA que

possui uma excelente biblioteca e boas oficinas domo servi-

ços de apoio. 0 grupo preocupa-se essencialmente com enge-

nharia de reatores a fusão, Física Teórica de Plasmas, for-
«*»

inação de infraestrutura, preparo de pessoal.1 Já formou dois

mestres, produziu mais de 10 trabalhos de iniciação cienti-

fica, publicou artigos em revistas internacionais e apresen-

tou artigos em Conferências Internacionais.

A linha de pesquisa principal é o projeto concei-

tuai de um reator a fusão nuclear realista com uma potên-
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cia de 2000 MW elétricos. Os cálculos são baseados na extra-

polação dos resultados experimentais de máquinas atuais com

alguns MA de corrente de plasma, para prever teoricamente o

comportamento de plasmas em condições de regime exigido em re-

atores e para dirigir futuras pesquisas em aparelhos de gran-

de porte. Os combustíveis básicos seriam deutério e tritio e

as partes principais da máquina seriam o sistema de confina-

mento magnético, sistemas de aquecimento do plasma e sistemas

de conversão de energia.

Conforme a descrição acima dos diferentes grupos de

plasmas pesquisando no Brasil, é claro que esta pesquisa ain-

da está se iniciando no nosso pais. Não se pode ainda afirmar

que qualquer dos grupos esteja plenamente estabelecido can in-

dependência e estabilidade cientifica. No entanto o trabalho

realizado tem sido extremamente profícuo e perseverante. As

dificuldades maioree encontradas tem sido de apoio experimen-

tal. Existe dificuldade de contratação de técnicos e engenhei-

ros devido aos salários oferecidos dentro do sistema univer-

sitário para este pessoal de apoio. Além disso as dificulda-

des de obtenção de equipamentos e material de qualidade pa-

ra a pesquisa científica no mercado nacional tem sido um cons-

tante entrave ao trabalho experimental. Por issso todos os

grupos envolvidos em pesquisas experimentais têm tido uma

constante preocupação de desenvolvimento tecnológico, procu-

rando determinar as possibilidades do mercado nacional para

o apoio das pesquisas em plasmas. Existem também dificulda-

des para a contratação de pesquisadores na USP. Como os gru-

pos de plasma são considerados pelas suas respectivas insti-

tuições simplesmente como um de seus muitos grupos pesquisando
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numa determinda área da física, eles não podem se expandir,

com a contratação de mais pesquisadores, muito além de seus

tamanhos atuais. No entanto nenhum destes grupos de plasma

tem suficiente pessoal cientifico para desenvolver um pro-

grama de pesquisas em fusão controlada de grande envergadura

(ao nível dos laboratórios médios internacionais).

V. PROGRAMA NACIONAL DE FlSICA DE PLASMAS E FUSÃO TERMONU-

CLEAR CONTROLADA

O programa a ser descrito a seguir foi elaborado

baseado em duas condições básicas. Inicialmente se reconhe-

ce que os grupos nacionais de física de plasmas ainda estão

em fase de implantação. Por isso se deve esperar que estes

grupos se desenvolvam suficientemente, adquirindo experiên-

cia de trabalho e estabilidade, antes que projetos mais ela-

borados e custosos sejam propostos. £ necessário que se adqui-

ra um conhecimento pleno das possibilidades do mercado na-

cional para o apoio de pesquisas nesta área. Este conhecimen-

to é fator essencial para se decidir que tipos de aparelhos

poderiam ser desenvolvidos localmente ou importados. Em se-

gundo lugar se reconhece também que as pesquisas em física

de plasmas com relação a fusão termonuclear já estão come-

çando no país um pouco tardiamente.

Devido a este fato e a grande importância da fusão

termonuclear controlada para a solução futura do problema e-

nergético, se faz necessário um planejamento nacional ade-

quado para o desenvolvimento desta área no Brasil. Um dado

básico para este planejamento é que evidentemente não exis-
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tem condições financeiras e de pessoal suficientes para um

programa nacional do nível dos desenvolvidos nos países mais

adiantados. Portanto o programa nacional não deve ter como

objetivo a realização de experimentos de grande porte para

a obtenção da fusão controlada num prazo curto, mas sim ex-

perimentos de porte médio que permitam a efetivação dos se-

guintes objetivos:

i) realização de pesquisas em Física de Plasmas básica e em

problemas relevantes â Fusão Termonuclear Controlada;

ii) formação de pessoal e desenvolvimento tecnológico nacio-

nal necessários para a realização dos reatores a fusão;

iii) participação no esforço internacional de pesquisa nes<-

ta área.

A participação no esforço internacional poderia ser

realizada de um programa de colaboração com um ou mais labo-

ratórios mais avançados do exterior. No entanto para uma co-

laboração efetiva deste tipo seria necessário que antes cri-

ássemos um grupo sólido, respeitado internacionalmente, que

contasse com suficiente apoio tecnológico e logístico. Só

desta forma poderíamos participar de uma colaboração com gru-

pos mais desenvolvidos com proveito.

0 programa aqui proposto consiste essencialmente an

manter as pesquisas que estão sendo realizadas nas universi-

dades por pelo menos durante os próximas três anos. Estas

pesquisas devem ser no entanto coordenadas entre ps vários

grupos para se evitar uma duplicação de esforços. £ também

proposto que seja planejado, a partir de 1981, um Centro Na-

cional de Física de Plasmas onde um experimento de médio por-
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te, que está além das possibilidades dos grupos universitá-

rios atuais, pudesse ser realizado a partir de meados da pró-

xima década.

0 esquema básico do programa é apresentado no dia-

grama de blocos da Figura 2. Neste diagrama são mostrados os

seis grupos atuais na coluna da esquerda. Nos blocos da co-

luna do meio são mostrados os principais experimentos e ati-

vidades de pesquisa que estão sendo realizadas ou já inicia-

dos. As linhas cheias que ligam os blocos de cada grupo com

um dos blocos da coluna do meio indicam a atividade princi-

pal de cada um dos grupos; os números indicam as atividades

ou interesses científicos secundários de cada grupo. Conform

me mostrado no diagrama, se propõe que os grupos continuem

suas atividades atuais até o ano de 1981, pelo menos. Na Ta-

bela III é apresentada uma estimativa dos recursos exta-or-

çamentários necessários para a manutenção dos programas a-

tuais até 1981. Deverá haver um período de discussões entre

os vários grupos durante o ano de 1980 para avaliar o pro-

gresso alcançado nas pesquisas e decidir que tipos de ativi-

dades futuras deveriam ser realizadas, incluindo a implanta-

ção do Centro Nacional de Física de Plasmas. Deverá ser de-

cidido neste período qual o tipo de experimento de grande

pote (em termoB nacionais, ou seja, da ordem de USÍ 2 a 3 mi-

lhões) seria realizado no Centro, se seria necessário oonprar

um computador de alta capacidade de memória para o mesmo e

onde ele seria localizado. Caso se decida criar o Centro, um

grupo de trabalho deverá ser designado para elaborar o ante-

projeto do Centro e o projeto e especificação do aparato ex-
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Fig. 2: Diagrama em Blocos do Programa Nacional de Física de
Plasmas e Fusão Termonuclear Controlada.
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Tabela III Previsão de orçamento e de contratação de pessoal

para os diferentes grupos de plasmas nos próximos

três anos. (valores em cruzeiros de 1978)

GRUPOS

UNKAMP

ÜSP

ÜFRS

ÜFF

INPE

ITA

TOTAIS

ORÇAMENTO (*)
(milhões de cruzeiros

9-°(l)

0.8

3"2(2)
0.2

°'8(1)

8(2,

2(1)

^V)

25.0

5-°(l]

1.8

l+'2(2)

1.5

7(2)

2(D

19.8

8.0

4.0
•

1.5

6 (2)

2

1.5

23

PESSML (**)
uitarrLrxuj
(pesq. nível
doutor)

2

4

1

5

5

1

18

PESSOAL (**)
TEOÍIOD
(E-engenheiio,
T-técnico)

1 E

3 T
I E

1 T

1 E
4 T

1 E

4 E

(1) já aprovado - FINEP/CNPq/FAPESP

(2) já solicitado - FDJEP

(*) excluindo os recursos institucionais

(**) essas despesas não estão incluídas no orçamento.
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perimental. o Centro funcionaria a partir de 1983/84 e o ex-

perimento entraria em operação em 1985 ou 86.

Somente um dos experimentos, sistema linear, toroi-

de de alto beta ou toroide de baixo beta deverá ser de gran-

de porte. O sistema linear seria provavelmente um theta-pinch

longo (£ 5m) que possibilitasse o teste de sistemas de. veda-

ção pelas extremidades como vedação de rádio freqüência, es-

pelhos múltiplos etc..*. O toroide de alto beta seria um sis-

tema do tipo "belt-pinch", "screw-pinch", tokamak de alto be-

ta ou pinch de campo reverso. O tokamak de baixo beta deve-

ria ser um sistema do tipo tokamak de dimensões equivalentes

aos tokamaks médios atuais; a possibilidade de um sistema do

tipo s te Hera tor ou híbrido tokamak/s tellera tor deverá ser

também investigada. Este aparato de grande porte poderá ser

desenvolvido totalmente no Brasil ou em colaboração com al-

gum laboratório do exterior. No entanto, deve-se evitar a im-

portação de um equipamento totalmente pronto com a justifica-

tiva de que é necessário se concentrar nos problemas "de fí-

sica". Nesta área de pesquisa o desenvolvimento tecnológico

é importante e quase sempre envolve problemas de pesquisa bá-

sica de grande relevância. Ê necessário também, para o desen-

volvimento posterior da pesquisa, que se adquira a maior in-

dependência possível de equipamentos importados. Desta forma

a escolha e o projeto do experimento de grande porte deverão

ser feitos procurando-se explorar ao máximo as possibilida-

des da industria nacional. Deverão ser criados mecanismos que

permitam a contratação de serviços da indústria para proje-

tos tecnológicos de suporte sob o controle direto do grupo de
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pesquisa encarregado do experimento de grande porte. O proje-

to e construção do experimento deverá envolver engenheiros me-

cânicos, eletricistas, técnicos especializados, além dos físi-

cos encarregados da orientaçlo científica do experimento. Des-

ta forma o quadro atual em que só grupos de físicos estão en-

volvidos na pesquisa deverá ser alterado. Será necessário

atrair profissionais de engenharia para esta* área de apoio â

pesquisa científica.

A escolha de um experimento de grande porte de um de-

terminado tipo entre os sistemas propostos não deverá impli-

car na descontinuidade de outros sistemas promissores; a pes-

quisa sobre estes sistemas poderá e deverá ser continuada em

experimentos de pequeno porte nos laboratórios das Universi-

dades. Além disso os grupos das Universidades deverão conti-

nuar as experiências básicas em plasma, mesmo sem relação di-

reta imediata com as pesquisas em fusão controlada, desenvol-

ver métodos de diagnósticos que poderão ser utilizados no ex-

perimento de grande porte e continuar suas pesquisas teóricas.

Os grupos das Universidades deverão também ser representados

na direção do experimento de grande porte, contribuindo na de-

cisão de que experiências serão realizadas e de qual será a

orientação cientifica adotada. Professores universitários dos

diferentes grupos de pesquisa poderão ser destacados para tra-

balhar durante um certo período no experimento de grande por-

te no Centro Nacional de Física de Plasmas. Da mesma formaes-

tudantes graduados poderiam realizar seus trabalhos de tese

no Centro; no entanto as teses deriam defendidas nas Universi-

dades porque o Centro não devera ter a seu encargo a formação

acadêmica de pesquisadores.
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No período de 1980 a 1981 deverá também ser decidi-

do sobre a conveniência de se iniciar no Brasil experiências

de confinamento inercial que incluem fusão por laser e fusão

por feixes eletrônicos ou iônicos. Atualmente não existem gru-

pos trabalhando neste aspecto da Fusão Termonuclear Contro-

lada. Existe na UNICAMP um pequeno experimento de plasma pro-

duzido por laser sem, no entanto, relação direta com confina-

mento inercial. Não cxistem no Brasil laboratórios envolvidos

na produção de feixes elétrons relativísticos ou feixes de

ions de alta corrente; o grupo do INPE pretende desenvolver

esta linha de pesquisa só a partir de 1981. Portanto a deci-

são no período 1980/81 sobre a possibilidade de se iniciar ou

não uma linha de pesquisa em confinamento inercial poderá ser

prematura; dependendo do desenvolvimento internacional nesta

área, esta decisão talvez tenha que ser feita naquele perío-

do.

VI. CENTRO NACIONAL DE FlSICA DE PLASMAS

Conforme mencionado na seção anterior, um experimen-

to de grande porte, onde pesquisas em plasmas com relevância

ã Fusão Termonuclear Controlada sejam realizadas, necessitará

de uma infraestrutura que dificilmente poderia ser oferecida

dentro de uma universidade. Para conduzir um programa de pes-

quisas com um objetivo bem definido como esse, é necessário

que os pesquisadores disponham de um ambiente onde possam se

dedicar integralmente ã pesquisa/ sem cargas didática» ou bu-

rocráticas. Além disso, como este tipo de pesquisa envolve

grande quantidade de desenvolvimento tecnológico, é necessá-
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rio que os pesquisadores envolvidos no aspecto tecnológico do

problema tais como técnicos, engenheiros e físicos aplicados,

possam ser remunerados e promovidos de acordo com as suas ca-

pacidades técnicas, sem a necessidade de títulos acadêmicos

de pós-graduação e publicações como no regime universitário.

Finalmente, a concentração de esforços num Centro Nacional

evitará uma possível multiplicidade de pesquisas dispendio-

sas em Física de Plasmas no futuro, sem que cada uma' •delas

possa ser realmente suficientemente elaborada como a pesqui-

sa em Fusão Termonuclear Controlada requer. Por esses moti-

vos se propõe aqui que seja criado um Centro Nacional de Fí-

sica de Plasmas conforme descrito a seguir.

O Centro Nacional de Física de Plasmas no Brasil te-

ria o objetivo de concentrar as pesquisas mais dispendiosas

em Física de Plasmas no Brasil com relação ã Fusão Termonu-

clear Controlada. Os grupos das universidades seriam encarre-

gados de pesquisas mais básicas que viessem a dar apoio ãs

pesquisas desenvolvidas no Centro, e teriam a liberdade de es-

tudar problemas relevantes em Física de Plasmas mesmo que não

diretamente relacionados ãs pesquisas desenvolvidas no Centra

As industrias nacionais interessadas em participar das pes-

quisas neste ramo, desenvolvendo equipamentos de apoio e/ou

projetamdo e construindo parte dos aparatos experimentais, te-

riam seus serviços diretamente sub-contratados pelo Centro,

o que é quase impossível dentro da atual estrutura universi-

tária. 0 esquema administrativo proposto para o Centro é mos-

trado sucintamente no diagrama de blocos da Fig. 3.

0 organismo responsável pela formulação das linhas

de pesquisa e escolha dos experimentos a serem conduzidos no
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CENTRO NACIONAL DE FlSICA DE PLASMAS

DIRETOR

1
REUNIÃO DE

PESQUISADORES

PESQ.INTERNOS

•

r
i
i
1
•

COMITÊ

DIRETOR

1
SUB-COMITÊS

1

COLABORADORES

EXTERNOS

ORGANISMOS

GOVERNAMENAIS

Fig. 3: Diagrama de, blocos da estrutura organizacional proposta

para o Centro Nacional de Física de Plasmas.
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Centro seria o Comitê Diretor. O Comitê seria formado por re-

presentantes dos grupos de física de plasmas das universida-

des, representantes dos organismos governamentais responsá-

veis pela manutenção do Centro e pesquisadores permanentes

do próprio Centro. 0 Comitê Diretor seria presidido pelo Di-

retor seria apontado pela autoridade governamental apropria-

da, dependendo de quem seriam os organismos manutendores do

Centro, a partir de uma lista tríplice preparada pêlos mem-

bros do Comitê Diretor. O Comitê Diretor poderia determinar

a formação de Sub-Comitês, temporários ou permanentes, para

acessorã-lo em questões técnicas e científicas. Destes Sub-

-Comitês participariam pesquisadores do próprio Centro e co-

laboradores externos, tais como membros de indústrias envol-

vidas na pesquisa, por exemplo. As decisões internas de como

seriam conduzidas as pesquisas seriam feitas em reuniões de

pesquisadores coordenadas pelo Diretor do Centro.

O Centro teria uma estrutura sdministrativa dife-

rente da estrutura das Universidades de modo que engenheiros

e técnicos qualificados pudessem ser contratados e promovi-

dos sem a necessidade de graus universitários além dos pro-

fissionais. O Centro poderia em casos de necessidade, minis-

trar cursos; no entanto não teria o encargo na formação aca-

dêmica de alunos e de conferir graus. Estudantes regularmen-

te matriculados em cursos de pós-graduação nas Universidades

poderiam, no entanto, participar das pesquisas do Centro pa-

ra o trabalho de tese que seria defendida nas respectivas U-

niversidades. Alam da área experimental e parte adminstrati-

va, o Centro deveria ter oficinas mecênica, eletrônica, de vá-

cuo e de vidro, una boa biblioteca e um computador de grande
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capacidade de «temória (da ordem de 1 MB para simulação de par-

tículas) . Num primeiro estágio de implantação do Centro, a bi-

blioteca e/ou computador não seriam necessários caso o Cen~

tro se localizasse junto a uma Universidade ou instituto de

pesquisas que possuísse tais facilidades; as mesmas- poderiam

então ser utilizadaspelos pesquisadores do Centro mediante

convênios adequados. Portanto a característica essencial do*

Centro deveria ser sua estreita vinculaçao aos grupos das U-
m

niversidades aumentando a eficiência do programa e asseguran-

do o nivel é a qualidade das pesquisas científicas e tecnoló-

gicas a serem executadas.

Conforme mencionado na seção anterior, a decisão so-

bre a criação e localização de Centro deverá ser feita no pe-

ríodo de 1980/81. Caso a criação do Centro seja aprovada, de-

verá ser constituído um Grupo de Trabalho, de quatro ou cinco

pesquisadores, para organização do Centro e especificação do

experimento. 0 Centro teria sua implantação iniciada a partir

de 1983. A implantação do aparato experimental começaria em

1984 e o experimento deveria entrar em operação em finais de

1985 ou em 1986.
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