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SEÇÃO: PEQUENAS E 
GRANDES QUESTÕES - 

O QUE É FUSÃO NUCLEAR 
E QUAIS SÃO SUAS 
POSSÍVEIS APLICAÇÕES?
Por que há tanto interesse em torno da possibilidade de 

geração de energia elétrica por meio da fusão nuclear? 

Quais são as difi culdades enfrentadas para que isso se 

torne possível? Qual a física envolvida nesse processo? 

Quais as diferenças e semelhanças com o processo de 

fi ssão nuclear? Essas questões, no contexto da busca por 

uma fonte de energia ecologicamente limpa e segura, 

podem funcionar como elemento motivador para despertar 

a curiosidade dos estudantes e levá-los a investigar os 

princípios de física moderna envolvidos.
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POSSIBILIDADES DE ABORDAGEM

Tratar de forma interdisciplinar questões posicionadas num 
contexto ciência-tecnologia-sociedade (CTS), envolvendo questões 
ecológicas e de segurança social.

Utilizar a motivação produzida pelas questões técnicas e 
ecológicas ligadas ao uso do processo de fusão nuclear para 
geração de energia elétrica e contextualizar temas de física, tais 
como:

• Discussão das transformações de energia e os motivos pelos 
quais se busca fontes renováveis e seguras para geração de 
energia elétrica;

• Apresentação de um dos resultados mais notáveis da Teoria da 
Relatividade, a equivalência entre massa e energia;

• Exposição da maneira pela qual os processos nucleares 
produzem a energia gerada nas estrelas e são responsáveis por 
sua estabilidade;

• Exploração, com cálculos numéricos simples, das 
possibilidades de geração de energia através de processos 
nucleares.

 

CRÉDITO: ADOBE STOCK
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PROPOSTA DE ATIVIDADE

Inicialmente, indica-se a leitura do texto em questão da Revista Ciência Hoje
como tarefa a ser realizada em casa, com posterior abordagem em aula. Re-
comenda-se a consulta a sites ligados à área energética brasileira (ver ‘Explo-
re +’) que divulgam dados a respeito da matriz energética brasileira, destacan-
do a participação de processos ecologicamente mais satisfatórios e compa-
rando-a com dados internacionais. O início da aula pode ser usado para uma 
troca de informações e impressões dos estudantes a respeito de uma análise 
desta matriz sob uma perspectiva ecológica, comparando, por exemplo, a par-
ticipação de processos que envolvem combustíveis fósseis, que geram po-
luentes em maior quantidade, com hidrelétricas e centrais nucleares – sendo 
importante destacar que estes dois últimos não são desprovidos de problemas 
(alagamento de grandes áreas por represas, manejo de rejeitos nucleares...).

Os temas de física podem ser abordados em seguida. Pode-se começar 
com uma investigação dos princípios físicos envolvidos na geração de energia 
elétrica numa usina hidrelétrica – em particular o uso da transformação de 
energia potencial gravitacional em energia cinética da água em queda para 
movimentar as hélices de uma turbina; e a transformação de energia rotacio-
nal das hélices da turbina em energia elétrica. Esta última conexão envolve 
um conhecimento prévio da física da Lei de Faraday, que pode ser omitida se 
este pré-requisito não for satisfeito. 

O tema central sugerido pelo texto da Ciência Hoje envolve as transforma-
ções de energia em processos nucleares. Como suporte da discussão deste 
processo, sugere-se uma exposição a respeito da estrutura de um núcleo atô-
mico e sua composição em termos de prótons e nêutrons. Apresenta-se a 
seguir uma descrição dos dois processos principais, a fi ssão nuclear – típica 
em núcleos radioativos instáveis, tais como o produzido quando um núcleo de 
urânio 235 absorve um nêutron – e a fusão nuclear, que ocorre quando nú-
cleos leves, como o hidrogênio, se fundem para formar um núcleo mais pe-
sado, como o hélio. Nos dois processos ocorre liberação de energia, que pode 
ser associada à diferença de massas entre os núcleos iniciais e os produzidos 
pelo processo. Esta energia pode ser calculada pela famosa fórmula E=mc2, 
onde c é a velocidade da luz no vácuo. Em unidades do Sistema Internacional 
(SI), c é aproximadamente 3 x 108 m/s, e sugere-se uma atividade de manipu-
lação desta fórmula com números simples, para mostrar a enorme quantidade 
de energia associada a diferenças de massas relativamente pequenas. Neste 
ponto, convém destacar uma diferença central entre os dois processos: a fi s-
são gera como subproduto núcleos de elementos radioativos nocivos à saúde; 
a fusão gera subprodutos inócuos, daí a importância de se dominar esta téc-
nica para possibilitar a geração de energia elétrica sem contaminar o ambien-
te em que vivemos. Uma fi nalização lúdica para a atividade pode usar o jogo 
“Helios”, produzido pela NASA, no qual o estudante segue regras simples, e 
que representam uma imitação do que ocorre em processos reais, para fundir 
núcleos de hidrogênio em hélio. g
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RECURSOS UTILIZADOS

  Versão impressa ou digital da seção em questão;

  Jogo virtual Helios, disponível no site da NASA, disponível em: https://
spaceplace.nasa.gov/helios-game/en/

EXPLORE+

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Disponível em:  

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica 

Ministério das Minas e Energia.  

Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br

Impactos ambientais das usinas hidrelétricas. Disponível em:  

https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2018/11/07/

custos-sociais-e-ambientais-de-usinas-hidreletricas-sao-subestimados-

aponta




