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RESUMO 
 
 

Associa-se, comumente, a palavra “energia” à sua forma elétrica, o que limita o seu conceito 
físico de exercício de trabalho e restringe a concepção química de “capacidade de transformar”. 
No entanto, a energia apresenta-se de forma muito mais diversificada, desde o movimento dos 
elétrons sobre o núcleo de um átomo até a força das águas dos oceanos. Provavelmente, a 
ideia de “energia” passou a ser entendida de forma genérica a partir da Revolução Industrial 
(séc. XVIII), já que esta teve como característica o uso da energia elétrica como fonte de 
produção. Essa visão ganhou força, ao longo do século XX, por conta da influência global das 
indústrias em todos os setores da sociedade. A energia está presente sob várias formas em 
nosso dia a dia, como na iluminação, locomoção e proteção térmica, buscando-se sempre o 
conforto do ser humano. Ou seja, de fato, a energia está vinculada à aquisição de bem-estar 
pelo Homem. E hoje a demanda energética apresenta um crescimento vertiginoso para atender 
a essas necessidades. O aumento da produtividade industrial, a expansão da internet e o 
desenvolvimento tecnológico são exemplos de razões para que a produção de energia tenha 
que acompanhar o ritmo de seu usufruto. Entretanto, o crescimento da geração de energia tem 
causado sérios danos ambientais: usinas hidrelétricas provocam a destruição de ecossistemas 
por meio do alagamento de grandes áreas; usinas termoelétricas poluem a atmosfera; usinas 
nucleares são suscetíveis de vazamentos de material radioativo; combustíveis fósseis 
intensificam o Efeito Estufa, por meio de sua queima e a consequente liberação de gases-
estufa. Identifica-se, então, uma situação paradoxal: se o local onde o Homem vive está sendo 
comprometido negativamente à medida que busca melhorar sua qualidade de vida, essa 
ambição se torna irracional e, portanto, perigosa e temerária. Haveria alternativa para prevenir 
tal ameaça à espécie humana? Sim. O âmago do projeto JET consiste na análise da criação de 
um sistema capaz de originar, de forma sustentável, a quantidade de energia elétrica 
necessária para suprir as necessidades da sociedade. A partir do estudo bibliográfico do tema 
(interpretação de artigos científicos já existentes sobre o assunto), verificou-se a possibilidade 
de a fusão nuclear atômica ser a forma de obtenção ideal de energia, visto que se apresenta 
como possível solução ao impasse. Esse processo de fusão nuclear é observado nas estrelas 
– é precisamente o que as mantém vívidas e brilhantes, o que gera a energia que as alimenta. 
Segundo a pesquisa, a união de dois isótopos de hidrogênio (deutério e trítio), ao se ligarem, 
liberam essa energia em quantidade absurda. O JET tem como finalidade, portanto, 
desenvolver uma espécie de estrela artificial na Terra, ou seja, reproduzir a fusão nuclear e 
utilizar a energia proveniente para produzir energia elétrica. Para tanto, é necessária a 
fabricação de reatores nucleares complexos que recriem as condições ambientais da superfície 
das estrelas. Tamanha é a envergadura dessa tarefa, que não é possível, ainda, estabelecer 
uma previsão para seu cumprimento. Além da complexidade, outro obstáculo são os testes de 
eficiência das etapas da pesquisa. Há, também, que se pensar no acesso à fonte de energia 
que os países menos desenvolvidos deverão ter. Atualmente, os poucos países que utilizam a 
forma de obtenção de energia já existente por meio do núcleo atômico (a fissão nuclear) são os 
mais desenvolvidos. Portanto, a fonte de energia ideal ainda é uma realidade distante, mas 
muito desejada. E o que mantém a esperança dos estudos da fusão nuclear é uma equação 
matemática: E = mc². Ou seja, onde há massa (no caso, do átomo), há energia. É esse fato 
que sustenta a continuidade dessa pesquisa. 


