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The 1958 Atoms for Peace conference in Geneva, where the United States, Soviet Union, and United Kingdom 
declassified their fusion research and made it available to all nations. Here, the top officials of the conference 
(from left): Sir John Cockcroft (U.K.), Dr. Homi Bhabha (India), Dr. V.S. Emelyanov (USSR), Professor S. Eklund
(Sweden), Professor F. Perrin (France), Dr. Homi M. Sethma (India), Contreadmiral Otacilio Cunha (Brazil), Dr. 
W.B. Lewis (Canada), and Dr. I.I. Rabi (U.S.)



Colaboração Brasileira no Esforço Internacional



Participação Brasileira no Esforço Internacional

➢ Prospecções diplomáticas sobre interesse do Brasil participar do Projeto ITER – início da 

década de 2000.

➢ Visita do Sir David King ao Brasil (2005) 



Participação Brasileira no Esforço Internacional

➢ Visita do Sir David King ao Brasil (2005). 

• Sugere a participação brasileira principalmente por meio do fornecimento de bobinas 
supercondutoras.

• Proposta de empreendimento conjunto para fabricação de bobinas no Brasil (98% 
das reservas mundiais de nióbio e 92% do mercado internacional).

➢ Visita do Ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil ao JET (2006). Três possibilidades
para participação brasileira no ITER foram discutidas.

• Adesão como membro pleno do consórcio (assumindo 10% doorçamento).

• Contrato de associação especial (a ser definido posteriormente pelo ITER).

• Participação através de outro membro europeu.

➢ Decisão de não fazer parte do Projeto ITER – 2007

• Incerteza sobre relação custo/benefício (utilização de fusão em futuro próximo).

• Falta de definição do modelo de associação especial pela Organização ITER.

• Inexistência de um programa nacional integrado em pesquisa de fusão



Brazil-EURATOM Agreement on Fusion REsearch

]One of the priorities agreed upon in the last summit meeting
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Dois Projetos de Colaboração Acordados

• Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

Desenvolvimento de Algoritmos de Processamento de Imagens 
de alta velocidade para detecção em tempo real de MARFEs no 
JET

• Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Aprimoramento do sistema de diagnóstico ativo de auto modos 
toroidais de Alfvén



Resultados

• algoritmo desenvolvido e instalado;

• três trabalhos científicos publicados;

• duas dissertações de mestrado concluídas.



Resultados

• sistemas de amplificadores de alta potência e 
filtros desenvolvidos e instalados no JET;

• cerca de dez trabalhos científicos publicados;

• duas dissertações de doutorado concluídas;

• efetiva participação da indústria brasileira



TAU Enhancement Project

4kW; Solid-State; 50kHz≤ f ≤ 1Mhz



Meeting to discuss the internationalization of JET

July 2016


