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Apresentação 

Parece existir consenso hoje, em 1úvel internacional, quanto à necessidade de introduzir con

teúdos de Física Contemporânea nos currículos de Física das escolas de nível médio (por Física 

Contemporânea entende-se aqui, aproximadamente, os desenvolvimentos ocorridos na Física 

desde a década de quarenta até este fmal de século). Físicos, pesquisadores em ensino e pro

fessores de ensino médio estão participando desse movimento . Uma visão contemporânea ao 

ensino da Física pode sig1úficar não só a inclusão de tópicos recentes no currículo mas também 

a abordagem de tópicos clássicos sob o ponto de vista moderno. Inserir Física Contemporânea 

nos currículos das escolas secundáiias implica uma completa revisão dos programas, uma vez 

que a Física ensinada praticamente não contempla nenhum tópico contemporâneo, proporcio

nando aos alunos conhecimentos científicos que avançam, no máximo, até o início do nosso 

século. Tal tendência justifica-se, entre outras razões, pela influência crescente da Física Con

temporânea para o entendimento da impressionante revolução tecnológica que presenciamos 

neste final de século. Além disso, é de extrema importância atrair jovens para a carreira cientí

fica. São eles os futuros pesquisadores e professores de Física. Mas acima de tudo, é funda

mental despertar a curiosidade dos estudantes e ajudá-los a reconhecer a Física como um em

preendimento humano e, portanto, mais próxima a eles. Assim, pode ser desfeita a idéia de que 

a Física só é acessível a alguns poucos. Além disso, uma boa formação científica faz parte de 

um pleno exercício da cidadania . 

Nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, está cm andamento um intenso 

movimento de revisão do currículo de. Física para o ensino médio, de modo a inserir nele a Fí

sica Contemporânea. Novos livros e outros mateiiais estão sendo produzidos dentro de um 

enfoque contemporâneo. 

No Brasil, apesar de as iniciativas serem bem mais discretas, também observa-se uma certa 

tendência em se pensar a atualização dos programas de Física no ensino médio_ Mas, na práti

ca., muito pouco tem sido feito nessa linha em nosso país. E para evitar-se a adaptação, muitas 
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vezes sem êxito, de propostas curriculares. vindas de outro contexto, este texto procura contri 

buir para a atualização do currículo de Físíca em nossas escolas, explorando um tema de ponta 

pesquisado por importantes instituições brasileiras: o fenômeno da supercondutividade. 

Além de sua relevância científica, este tema possibilita o aprofundamento de conteúdos tra

balhados na escola média (por exemplo, termodinâmica e eletromagnetismo) e a introdução de 

temas não abordados nesse nível de ensino, tais como conceitos básicos de Mecânica Quântica, 

Mecânica Estatística e Física do Estado Sólido. 

Acreditamos que o te:>..io aqui apresentado é um primeiro passo para a implementação de um 

tema atual de pesquisa em Física no ensino médio, uma vez que está dirigido a professores. 

Posteri01mente, é preciso pensar sua inserção na escola secundária, trabalho este que deve ser 

feito conjuntamente entre universidades e escolas . De qualquer forma; esta etapa é crucial já 

que qualquer proposta de inovação deve contemplar a fonnação inicial e continuada de profes

sores. São eles quem implementam as mudanças curriculares. 

Os autores agradecem ao Prof Dr. Paulo Pureur Neto pelo brilhante curso de pós-graduação 

ministrado na área de supercondutividade e pelo íncentivo à realização deste trabalho, e ao 

Prof. Dr Marco Antonio Moreira pelas valiosas sugestões que em muito contribuíram para en

riquecer este texto. 

As figuras adaptadas ou cujas fontes nào são citadas foram criadas especialmente para este 

texio por Cláudio Cavalcanti. 

Os Autores 



1 - Introdução 

Neste texto, introduzimos o fenômeno da supercondutividade a partir de sua evolução histó

rica e de suas propriedades fundamentais (resistividade nula e efeito Meissner). A seguir, dis

cutimos os aspectos gerais da transição supercondutora e as principais teorias que descrevem o 

estado supercondutor. Ao final, apresentamos alguns aspectos da fenomenologia dos super

condutores do tipo II e algumas noções sobre aplicações tecnológicas. A proposta é desenvol

ver os temas de forma mais qualitativa e conceituai, evitando-se, sempre que possível, um tra

tamento matemático extenso e rigoroso. Este trabalho constitui apenas uma introdução ao as

sunto. O leitor interessado em aprofundar seus conhecimentos poderá consultar a bibliografia 

indicada ao final do texto. 





II - Evolução Histórica da Supercondutividade 

F igura 1: H. Kamerlingh Onnes (1853-1926), à di

reita , com seu assistente (Gilles Holst) no Labornlório 

de Criogenia da Uni\'ersidade de Leiden, Hoinnda (fi

gura retirada de Nobel , l 996). 

1911 - descoberto o fenômeno pelo físico 

holandês Heike Kamerlingh Onnes (figura 1) 

(o que foi possível com a liquefação do hélio 

em 1908). Pesquisando a resistividade elét1ica 

do mercúrio, percebeu que este material per

dia de forma completa e abrupta a sua resisti

vidade ao ser resfriado abaixo de -269ºC 

(41<). Ele denominou de " supercondutivida

de" esse estado de resistividade zero (figura 

2). Em 1913, recebe o Prêmio Nobel de Físi-

ca. 

----º cr--
: 
1 
1 
1 
1 
1 

: 
1 

: 
: 
' ' : 

o.o l_ ___ JJ.l./.Ol'. ________ • 

4.2K Temperatura 

Figura 2: A resistividade do mercíuio cai abmptamente a 

zero em T=4 ,2K (figura adaptada de Dalsciro e Cruz, 1988) . 



12 

1933 - Os fisicos alemães W. Meissner e R. Ochenfeld descobrem o fenômeno hoje conhecido 

como Efeito Meissner. A supercondutividade passa então a ser encarada como um novo estado 

da matéria. 

1934 - O físico inglês F. London formula uma teoria sobre as propriedades eletrodinâmicas 

dos supercondutores; as equações de London são condições que complementam as equações 

de Maxwell. O modelo proposto é de dois fluidos (elétrons normais - superelétrons). A teoria 

descreve o fenômeno mas não explica a ocorrência da supercondutividade. 

1950 - Os físicos soviéticos V.L. Ginzburg e L.D. Landau desenvolvem a chamada teoria fe

nomenológica (às vezes chamada macroscópica) para explicar as propriedades tem1odinâmicas 

da transição do estado normal para o supercondutor. Embora originalmente fenomenológica, a 

teoria provou ser exata e muito poderosa. Ainda hoje, a descrição de algumas propriedades 

dos supercondutores de alta temperatura crítica é desenvolvida a partir deste formalismo. 

Tanto a teoria de London como esta última serviram para estabelecer'relações entre diferen

tes fenômenos. No entanto, ambas são descrições matemáticas dos efeitos observados em labo

ratório, isto é, teorias fenomenológicas, incapazes de explicar o fenômeno como conseqüência 

das leis fundamentais da Física. 

1957 - A teoria microscópica da supercondutividade é fonnulada por Bardeen, Cooper e 

Schrieffer (teoria BCS) É uma teoria elegante mas matematicamente complexa e não pode ser 

adequadamente apresentada em um nível elementar. A teoria BCS explica a origem da super

condutividade, dando fundamento às teorias de London, Ginzburg e Landau. Em 1972, seus 

formuladores receberam o Prêmio Nobel de Física. A teoria mostrou explicar os fatos observa

dos à época. Atualmente, os supercondutores a altas temperaturas criticas ainda esperam por 

uma teoria que explique a natureza de sua origem microscópica. 

1962 - O fisico inglês B.D. Josephson prediz, baseado na teoria BCS, que dois materiais su

percondutores em contato Uunção) devem apresentar propriedades particulares. Tais fenôme

nos, hoje conhecidos como efeito Josephson, foram comprovados posteriom1ente em laborató

rio e permitiran1 mostrar conseqüências da física quântica em escala macroscópica. Em 1973, 

recebe o Prêmio Nobel de Física. Intensifica-se a busca por materiais supercondutores dotados 

de alta temperatura crítica. 
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1973 - O fisico norte-americano B. Matthias descobre o composto Nb3Ge, com uma tempe

ratura crítica de 23K. 

1986 - Os fisicos alemães K.A. Muller e J.G. Bednorz demonstram que o material constituído 

por La-Ba-Cu-0 se torna supercondutor a 30K. 

1987 - Os físicos americanos Paul Chu e Maw-Kuen Wu descobrem o sistema composto por 

Y-Ba-Cu-0 com temperatura crítica de 93K. 

1988 - Supercondutividade a l IOK no sistema Bi-Ca-Sr-Cu-0. Supercondutividade a 125K 

no composto de Tl-Ca-Ba-Cu-0. 

1993 - Descoberta a supercondutividade num composto de Hg-Ba-Ca-Cu-0 , com Te "' 

135K. 

1998 - Não há aceitação pela comunidade científica de uma única teoria que explique o fenô

meno da supercondutividade em altas temperaturas. Mas a busca da supercondutividade a 

temperaturas ainda maiores continua. 





III - Propriedades Básicas de um Supercondutor 

ill.1 - Um Modelo de Metal 

Um modelo simplificado de metal consiste de uma rede cristalina de íons positivos envolta 

por elétrons que podem mover-se livremente, os chamados elétrons livres, como mostra a figu

ra 3. 

F igura 3: Um mmlelo de metal (figura adaptada de GREF , 

199:\) 

Figura 4: Movimento desordenado de um elétron li>re (figu

ra ndnptndn de GREf, 1993). 
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A uma temperatura diferente de zero absoluto, os íons positivos estão em movimento osci

lando em torno de suas posições de equilíbrio devido à sua agitação tém1ica. Os elétrons livres, 

por sua vez, apresentam um movimento desordenado ou aleatório, tal como o de moléculas 

gasosas em recipientes fechados. A "dança" de um elétron está representada na figura 4. 

ill.2 - A Conente Elétrica 

Em um fio metálico desconectado de uma fonte de energia elétrica, os elétrons livTes movem

se desordenadamente no interior da rede cristal ina. Tal movimento não constitui a corrente 

elétrica. Ao ser submetido o fio a uma diferença de potencial elétrico, surge uma força de ori

gem elét1ica que atua sobre cada um dos elétrons livres, dando origem a um movimento orde

nado com uma direção preferencial. Este movimento ordenado de cargas constitui a chamada 

corrente elétrica (ou corrente de h-a11sporte ). 

ill.3 - A Resistividade Elétrica 

O movimento dos elétrons livres (a corrente elétrica) sofre oposição devido à presença de 

impurezas ou imperfeições na rede cristalina e a vibrações térmicas que deslocam os íons de 

suas posições de equilíbrio. Estes dois efeitos que destroem a perfeita periodicidade da rede 

cristalina causam espalhamento dos elétrons de condução (livres) em outras direções diferentes 

daquela da corrente elétrica. Esta oposição à corrente elétrica é <.:onhecida como resistividade 

e/d/rica. 

ill.4 - Condução em um Metal 

A resistividade elétrica de um metal diminui à medida em que o material é resfriado. Quando 

a temperatura é diminuída, as vibrações térmicas dos íons diminuem e os elétrons de condução 

sofrem menor número de espalhamentos. Assim, a resistividade elétrica decresce conforme a 

temperatura diminui e sua variação com a temperatma é ilustrada na figura 5. A figura mostra 

o comportamento de um metal perfeitamente puro (sem impurezas e defeitos na rede cristalina) 

e de um metal com impurezas. Observa-se que a resistividade de um metal perfeitamente puro 

vai a zero quando a temperatura aproxima-se do zero absoluto, uma vez que a única contribui-
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ção à resistividade seria aquela devido a vibrações ténnicas que, no entanto, são inexistentes a 

T = OK. Mas, normalmente, os metais apresen tam impurezas e imperfeições intrínsecas que 

impedem que sua resistividade caia a zero em T = OK, assumindo um valor Po diferente de 

zero, o qual designamos de resistividade residual. 

i 
l\ lct.n l Uupuro 

lâll l pafoitanteut.a pu1-..> 

T eruperatura 

Figura 5: Vvriaçào da resislividadt! de metais com a tempe~ 

rotura (figura a<lapta<la de Rosc-llmes e Rhoderick., 1988). 

Uma das curvas da figura 5 representa o comportamento de um condutor ideal - resistividade 

nula em T = OK. Mais adiante, será visto que tal curva não caracteriza o fenômeno da super

condutividade. 

ill.5 - A Supercondutividade 

i 

Temperatura ___ _,.,~ 

Figura 6: Perda de resistividade de um supercondutor cm 

temperaturas baL~as (figura adaptada de Rose-lrn1cs e Rhode

rick, 1988). 



18 

Certos materiais apresentam um comportamento bastante surpreendente que difere significa

tivamente do comportamento usualmente observado em metais . Quando resfriados, sua resisti

vidade decresce da maneira usual, mas cai abruptamente a zero (figura 6) a uma temperatura 

poucos graus acima do zero absoluto. Diz-se, então, que o material passou ao estado super

condutor. A perda da resisti\~dade elétrica é uma das propriedades característ icas do estado 

supercondutor, mas não a única. Posteriormente, será discutida outra propriedade fundamental 

deste estado: o efeito Meissner, ou seja, o estado diamagnético perfeito. 

ID.6 - Resistividade Nula 

A temperatura na qual um supercondutor perde a sua resistividade elétrica é chamada de 

temperatura de transição ou temperatura critica (7~ ). Esta temperatura é caracteristica de cada 

material. A tabela abaixo fornece alguns valores típicos de temperatura crítica de alguns ele

mentos metálicos. 

Nb 

T,, (K) 9.3 

Pb Ta Sn Zr 

7.2 4.5 3.7 0.8 

Tnbela 1: Va lores de temperatura critica para aJgw1s ele
mentos metálicos. Os elementos Bi e Ge não apresentam su
percondutividade. 

Bi Ge 

Um fato interessante observado é que nem todos os bons condutores à temperatura ambiente 

(cobre e ouro, por exemplo) são supercondutores, mesmo nas mais baixas temperaturas obti

das até os dias de hoje. A supercondutividade não é um fenômeno raro: aproximadamente 

metade dos elementos metálicos apresenta tal propriedade. Além disso, um grande número de 

ligas são supercondutoras. 

m. 7 - Efeito Meissner 

Os fis icos alemães W. Meissner e R. Ochsenfeld constataram que os supercondutores são na 

verdade diamagnetos quase pe1feitos. Quando um material é submetido a um campo magnéti

co, este penetra no mesmo, ainda que o va lor em seu interior seja, de um modo geral, diferente 
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do valor do campo aplicado . Nos supercondutores, em campos suficientemente pequenos, o 

valor do campo magnético no interior do materia l é zero, ou seja, os superconduton~s expelem 

o campo magnético. Este fenômeno é conhecido por efeito Meissner, em homenagem a um de 

seus descobridores. Em um p1imeiro momento, ta l descoberta desorientou os pesquisadores, 

mas levou a duas conclusões importantes. Em primeiro lugar, ficou demonstrado que um su

percondutor não é simplesmente um metal com resistividade zero, pois a resistividade nula não 

implica diamagnetismo perfeito. A supercondutividade deveria ser concebida como um novo 

estado da matéria, com propriedades muito particulares. Em segundo lugar, o efeito Meissner 

pemiitiu estabelecer que a transição do estado normal para o supercondutor é uma transição 

termodinâmica reversível. Este aspecto do fenômeno será discutido mais adiante. 

Para se entender por que os supercondutores são diamagnetos perfeitos é interessante com

parar seu comportamento com o de um condutor ideal (perfeito) quando estão em jogo duas 

variáveis que determinam o comportamento da supercondutividade no material: o campo mag-

nético aplicado (ff) e a temperatura (7). 

Deve-se distinguir, de um lado, um campo magnético aplicado externo (por exemplo, gerado 

por um ímã) e, de outro, um campo magnético presente dentro de uma amostra. fixada a 

temperatura e o campo do ímã, o campo interior se ajusta automaticamente 

(B = ,u0 (H + M)). O campo no interior da amostra é cha

. .,. mado indução magnética (B) e diferencia-se do campo do 

ímã (H). A gran<lezaM é chamada magnetização do corpo, 

e Jlo é a permeabilidade magnética do vácuo. 

Figura 7: Dislribuição de fluxo nrngnétic.:o 

em um corpo c..litmrngnélico (figura adaptado 

de Rose-Innes e RJ1ode1ick, 1988). 
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III. 7.a: Prom'iedades Magnéticas@ um Condutor Perfeito 

Seja um condutor ideal a baixa temperatura que não apresenta resistividade na ausência de 

campo magnético aplicado. Quando um campo é aplicado, de acordo com a Lei de Faraday

Lenz ( campc variável no tempo gera corrente elétrica que se opõe a esta variação), aparecerão 

correntes induzidas sem resistividade que circularão na superficie da amostra de tal maneira a 

criar um campo magnético dentro do material que seja exatamente igual e oposto ao campo 

magnético aplicado. Como essas correntes são persistentes (não há resistividade), o fluxo total 

dentro do material pem1anece nulo. 

A figura 7 ilustra esta situação: as correntes de superficie i geram uma densidade de fluxo B, 

que exatamente cancela o campo magnético e:>."temo B
0 

em qualquer ponto dentro do metal. 

Estas correntes superficiais são freqüentemente chamadas de correntes de blindagem. 

Figura 8: Distribu ição resultante de.:: fluxo em torno de um 

corpo diamagnético (figura adaptada de Rosc-lnnes e Rhodc

rick, 1988). 

A densidade ele fluxo criada pelas correntes superficiais persistentes não desaparece na fron

teira da amostra, mas as Linhas de fluxo fonnam curvas contínuas fechadas as quais voltam 

através do espaço exterior. Embora a densidade deste fluxo em qualquer parte interna da 
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amostra seja igual e oposta ao fluxo do campo aplicado, isto não é assim fora da amostra. A fi

gura 8 mostra a distribuição de fluxo resullante da superposição do fluxo dentro e fora da 

amostra com o fluxo do campo aplicado. A configuração que surge é como se a amostra tives

se impedido que o fluxo do campo aplicado entrasse em seu interior. Um material no qual não 

há densidade de fluxo resultante em seu interior quando um campo magnético é apLicado cha-

ma-se dia.magneto perfeito. 

(e) 
(a) 

!Ml ÊJ" =o 1 T enipern1uni 
jja 7' O ambiente 

Hesfriado n n \/ 

1 1: 
1 1 Resfriado 

l' 
(b) \J 

B., 7o o !(~)! Baixa !Ml B
0 

7' o 
ten1pcralura 

(c) (f) 

B0 =o 1 00" B" =0 
/ 

(d) (g) 

Figur:1 9: Comµorum1en10 mugnélico Ue um condutor per

teito ( fi gura adaptada de Rose-lnnes e Rhockrick, 1988). 

Considere, agora, a seguinte seqüência de eventos, mostrada no lado esquerdo da fi!,TUra 9: 

(a) Um condutor perfeito encontra-se à temperatura ambiente em campo nulo. 

(b) Resfria-se o condutor até que ele atinja uma resistividade desprezível. 
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(c) A seguir, a uma baixa temperatura (na qual a resistividade é desprezível), aplica-se um 

campo magnético. 

(d) Finalmente, o campo é retirado. 

Vê-se que, ao final do processo, o material não fica magnetizado. Para compensar a nova va

riação de fluxo, desaparecem as correntes de blindagem e Ê; é, então, nulo. 

Considere, agora, uma outra seqüência de eventos, como mostra o lado direito da figura 9: 

(e) Um campo magnético é aplicado à amostra enquanto ela está à temperatura ambiente. A 

maioria dos metais (exceto ferromagnéticos, ferro, cobalto e níquel) tem seu valor de den

sidade de fluxo interno praticamente igual ao do campo aplicado. 

(f) A amostra é agora resfriada a uma baixa temperatura na qual sua resistividade elétrica vai a 

zero. Este desaparecimento da resistividade não tem efeito sobre a magnetização e, por

tanto, a distribuição de fluxo permanece inalterada. 

(g) Reduz-se, então, o campo magnético a zero. Confom1e a Lei de Faraday-Lenz, correntes 

persistentes são induzidas na amostra, de fonna a manter o fluxo no seu interior, resultando 

em uma magnetização permanente do material. 

É importante observar que, em (c) e (f) da figura 9, a amostra está sob as mesmas condições 

de temperatura e campo magnético aplicado, mas mesmo assim seu estado de magnetização é 

muito diferente nos dois casos. Da mesma maneira, (d) e (g) mostram diferentes estados de 

magnetização sob condições externas idênticas. Vê-se, então, que o estado de magnetização de 

um condu to r perfeito não está unicamente determinado pelas condições externas mas depende 

da seqüência com que estas condições foram obtidas. 

IIl .7.b: Comportamento Magnético Especial~ um Supercondutor 

Até 22 anos após a descoberta da supercondutividade, acreditava-se que o efeito de um cam

po magnético sobre um supercondutor seria como o mostrado na figura 9 do condutor perfei

to. Entretanto, em 1933, Meissner e Ochsenfeld submeteram amostras de estanho e chumbo ao 

processo de resfriamento na presença de campo. Ao contrário do que ocorre com o condutor 
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perfeito (figura 9f), observaram que o fluxo total dentro das amostras cancelava-se, isto é, elas 

espontaneamente transformavam-se em diamagnetos perfeitos (figura 9c). 

Este expe1imento demonstrou que os supercondutores têm uma propriedade adicional em re

lação aos condutores perfeitos: além de possuírem resistividade nula, os materiais supercon-

dutores expulsam as linhas de fluxo do seu interior. 

(e) 
(a) 

1,1 B,, =0 ' 
Temperaluru 

B" *º :imhiallc 

Resfiiado H n V 

' J ; Rdriado 
.1 

' ~ (b) \ i 
'! 

fJª *o ](~)[ Bai xa ](~)[ fJ. *o temperatura 

(c) (f) 

e, =o ' ' 8,, =O 
, 

(d) (g) 

Figura 10: Comportamento magnético de um supercondutor 

(figura adaptada de Rose-l!Ules e Rl1oderick, 1988). 

Dentro de um material no estado supercondutor temos sempre fJ = O . Este efeito, no qual um 

supercondutor em presença de campo magnético expulsa de seu interior as linhas de fluxo, é 

chamado efeito Meissner, como dito anteriom1ente. A fi gura l O ilustra o comportamento de 

um supercondutor submetido aos dois processos anterionnente discutidos. 
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Ao contrário do condutor perfeito, o estado final do supercondutor depende somente dos 

valores de campo aplicado e temperatura e não da seqüência na qual estes valores foram obti

dos. Em síntese, pode se dizer que um condutor perfeito reage somente a variações de campo 

magnético, enquanto que o supercondutor responde à simples presença estática do mesmo . 



IV - Termodinâmica da Transição Supercondutora 

A seguir, será analisado como a supercondutividade se manifesta e sua semelhança com ou

tros fenômenos fisicos. Em particular, será verificado se ela cumpre os requisitos que caracte

rizam a chamada "transição de fase" . 

Uma transição de fase ocorre quando há uma singularidade na energia livre ou em uma de su

as derivadas e é caracterizada por uma mudança abrupta nas propriedades de uma substância. 

As passagens gás-líquido e líquido-sólido são transições de fase usualmente observadas sem 

dificuldades no dia-a-dia. Exemplo disto é a passagem do vapor d'água para a água líquida e 

desta última para o gelo. A fase gasosa é obtida mantendo-se a substância em alta temperatura 

(por exemplo, 400 K, ou seja, 127ºC); se esta for diminuída, o gás é condensado na fase líqui

da; se o material permanece sendo resfiiado, ele se solidifica. 

gasoso 

kmpemtura 

Figura li: Diagrama de fase do sisterno sólido-líquido-

gasoso. 

A temperatura pode ser controlada em laboratório de modo a induzir a.s transições de fase. 

No entanto, manipulando essa única variável, não é possível prever quando ocon·erá a transi

ção. A temperatura de ebulição da água diminui com a distância acima do nível do mar, já que 

a transição líquido-gás depende da pressão (a pressão atmosférica varia com a altura em rela

ção ao nível do mar). Fixando-se a pressão P e a temperatura T, a transição de fase de um 
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dado número de átomos fica determinada: a cada valor de pressão P corresponde uma única 

temperatura T na qual se produz a transição. Em um determinado experimento, a pressão e a 

temperatura podem ser variadas de forma controlada, o que permite denominá-las de "variá

veis termodinâmicas". O diagrama de fase do sistema sólido-líquido-gasoso está mostrado na 

figura 11. 

Conforme a pressão e temperatura são variadas, a água pode e>dstir no estado sólido, liquido 

ou gasoso. Fronteiras de fase bem definidas separam as regiões nas quais cada estado é estável. 

Ao cruzar as fronteiras de fa se, observa-se um salto na densidade e calor latente, que são assi

naturas da ocorrência de uma transição de fase. Considernndo o movimento ao longo da linha 

j 
p ,(T) 

Padmetro de ordem 

de coexistência líquido-gás, conforme a 

temperatura aumenta, a diferença das densi

dades nos estados líquido e gasoso decresce 

continuamente atingindo o valor zero no 

ponto critico, como pode ser visto na figu ra 

12. A diferença das densidades, que torna-se 

não nula abaixo da temperatura crítica, é 

chamada de paràmetro de ordem da transi

ção líquido-gás. 

Figura 12: Densidade dos estados líquido t! gasoso ao 

longo da linha de coexistência das duns fases 

Considerando as características do estado gasoso, percebe-se que este se trata de um sistema 

muito desordenado . A temperatura induz a desordem, seja qual for a substância em análise. Em 

linguagem técnica, o nome para desordem é entropia . Diminuindo a temperatura , diminui a de

sordem, isto é, a entropia: o líquido é um estado mais ordenado do que o gasoso, e o sólido é 

tão ordenado que é possível saber onde se situam todos os átomos que o constituem. N o esta

do gasoso, graças à energia interna disponível (que provoca o movimento dos átomos), cada 

átomo permanece muito pouco tempo ao lado de seu vizinho, de forma que é impossível reco

nhecê-lo. Para uma molécula de gás, todas as outras moléculas são iguais. Porém, com o de-
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créscimo da temperatura, a energia interna também diminui e as moléculas ou átomos dispõem 

de um tempo maior para se reconhecerem. Na linguagem da Física, reconhecer é interagir. A 

competição entre entropia e energia de interação dete1mina o comportamento das substâncias. 

Assim, quando a temperatura é reduzida, o conjunto de átomos se organiza, aproveitando as 

interações: um gás constitui-se primeiro em líquido para depois passar ao estado sólido. 

Para o caso da transição supercondutora, deve-se primeiramente identificar quais são as par

tícu las nela envolvidas. Uma das duas principais características da supercondutividade é a per

da da resistividade elétrica (a outra é o diamagnetismo perfeito) e, considerando que a condu

ção elétrica existe graças às cargas (elétrons) que se movimentam ao longo do material , pode

se associar a transição supercondutora ao conjunto de elétrons. Se for uma transição de fase , a 

supercondutividade deve se manifestar sob a forma de um estado eletrônico mais ordenado. A 

passagem a um estado de menor entropia deve-se à existência de interações entre elétrons, ob

servadas quando o material atinge a temperatura crítica. A natureza atrativa desta interação 

será discutida mais adiante. Por enquanto cabe lembrar que, em termos de fisica clássica, tal 

interação é repulsiva. 

i 
o 

" ·ª g. 
8 
:~ 
ili g 
o 
o. 
E 
3 
u 

" o 
:§ 
§ 
.s 

Estado Superconduior 

Esl.Jdo NonnJI 

Curva <k campo 
m;1gnitico critico. 

Teinper.1t11ra __. 

Figura 13: Diagrama de fosc de um supercondutor (figurn 

adaptada de Rosc-Innes e R11oderick, 1988). 

A temperatura continua sendo -uma variável termodinâmica determinante para a ocorrência da 

transição supercondutora. A segunda variável que determina o comportamento da fase super-
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condutora é o campo magnético ii,, . A supercondutividade é destrnída pela aplicação de um 

campo magnético suficientemente elevado. A intensidade deste campo, acima do qual a super

condutividade é destruída, é denominado de campo critico ii,. O valor do campo crítico de-

pende da temperatura do material : tende a zero quando se está próximo da temperatura critica 

e é máximo no zero absoluto. A figura 13 constitui o diagrama de fase do sistema metal nor

mal-metal supercondutor, onde está indicado a linha H e (T) que separa as duas fases. Associa-

da a este campo crítico existe uma densidade de corrente critica } , (corrente / área) acima da 

qual a supercondutividade do material é destruída. Como o campo magnético é gerado por 

cargas em movimento (corrente), existe uma restrição sobre o valor de densidade de corrente 

que circula através do material supercondutor. Se esta densidade de corrente gerar um campo 

cujo módulo é igual ou superior ao campo crítico, ocorrerá a supressão do estado supercon

dutor. 

É possível obter alguma informação a respeito do campo crítico ao considerar o efeito da 

aplicação de um campo magnético sobre a energia livre de um supercondutor. O interesse em 

investigar a energia livre reside no fato de que, em qualquer sistema, o estado estável é aquele 

com a menor energia livre. É interessante considerar a energia livre de Gibbs 1 uma vez que esta 

inclui a contribuição magnética. Assim, é possível comparar a diferença na contribuição mag

nética à energia livre das duas fa ses, supercondutora e normal, quando submetidas a um mes

mo campo magnético . 

Considere, então, uma amostra de material supercondutor na forma de um cilindro longo e 

fino . Quando a amostra é resfriada abaixo da sua temperatura de transição, ela se toma super

condutora . Logo, aba ixo da temperatura de transição, a energia livre do estado supercondutor 

deve ser menor que a energia li vre do estado nomia l. Caso contrário, o material permaneceria 

normal. Suponha que a uma temperatura T, e na ausência de um campo magnético (H,. = O) , a 

energia livre de Gibbs por unidade de volume do estado supercondutor seja g ,(T,O) e a do 

1 A energia livre de Gibbs de 1una dado sistema é definida como w1ia soma de sua energia interna, mais trocas de energia 
com o meio: calor e trabalho (mecânico, magnético). Matemat icamente, G ~ U - 7S + W 



29 

estado normal seja g,, (T,O). Quando um campo magnético de intensidade H ª é aplicado pa-

ralelarnente ao comprimento do cilindro, a amostra, no estado supercondutor, adquire uma 

magnetização negativa, Ü = -H , ou seja, se magnetiza na direção contrária a do campo apli 

cado de forma a cancelar exatamente o fluxo no seu interior. Nessa situação, a energia livre 

por unidade de volume é aumentada de 

1 ' g,(T , H) = g ,(T.0) + ?_ fi oH; (1) 

O estado norma!, porém, é não magnético e adquire magnetização desprezível quando um 

campo magnético é aplicado. Conseqüentemente, a aplicação de um campo magnético não va

ria a energia livre do estado nonnal, ou seja, g ,, (T, H) =constante. 

A figura 14 ilustra o efeito do campo magnético sobre a energia livre de Gibbs dos estados 

normal e supercondutor. 

i 
D 
.r. 

g ,, (T,O) 
6 
o 

" o 

~ 
>li 
;, 
.§ 

g,(T,O) 

Estndo nomrnl i/ g , (T,H) 

8.tado sup~conduror 

Campo mag11éti co 2plica do _.. 

Figura 1-l: Efeito do campo mng.nético sobre a energia livre 

de Gibbs nas fases nonnal e supercondutora (ligura adaptada 

de Rose-Innes e Rhoderick, 1988 j. 
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Se a intensidade do campo magnético for aumentada suficientemente, a energia livre do esta

do supercondutor se tornará maior que a do estado normal e, nesse caso, o material deixará de 

ser supercondutor e se tornará normal. Ou seja, isso ocorre quando 

g,('t,H) > g,, (T,O) 

que, pela equação ( l ), fornece 

g,(T,0)+±110H; > g,,(T,O) 

~µ0H?, >g,,(T,0)-g,(T,o) 

(2) 

(3) 

Conclui -se, então, que há um valor máximo de campo magnético que pode ser aplicado sobre 

o material para que este pe1maneça no estado supercondutor. Este valor de campo ciítico é 

dado por 

[ 

? Jy, H,(T) = ;
0 

(g ,. (T,0)-g, (T,O)) (4) 

A expressão (4) foi derivada a partir de um argumento termodinâmico. Valores de campo 

crítico podem ser determinados experimentalmente aplicando-se um campo magnético parale

lamente a um fio de material supercondutor e observando a intensidade na qual a resistividade 

aparece. 



V - A Teoria de London 

As primeiras idéias que contribuíram para a descrição da supercondutividade foram as relaci

onadas ao modelo de dois fluidos proposto por F. London, em 1934. Algumas propriedades 

podem ser entendidas com o simples pressuposto de que alguns elétrons do material compor

tam-se de maneira nomrnl, aproximadamente como elétrons livres (elétrons normais), enquanto 

outros exibem comportamento "anômalo" (os superelétrons). Desenvolvendo esta idéia, Lon

don foi capaz de descrever a eletrodinâmica dos supercondutores a partir das Leis de Maxwell 

e com uma solução complementar que dá conta do efeito Meissner. Assim, partiu do princípio 

de que teria de modificar as equações usuais da eletrodinâmica a fim de descrever o efeito 

Meissner. (é claro que as equações de Maxwell sempre pemianecem válidas). Os elétrons nor

mais continuam a obedecer à lei de Obm J(r) = O"Ê(r), onde ](i') é a densidade de corrente, 

Ê(i') é o campo elétrico e O" é a condutividade elétrica. Mas bá, agora, os elétrons responsá

veis pela supercondutividade (os superelétrons), para os quais esta lei deve ser modificada. Da 

densidade total /1 de elétrons, bá uma fração n, que se comporta de uma maneira "anormal" e 

representa os superelétrons. Eles não são espalhados nem por impurezas ou vibrações da rede, 

portanto, não contribuem com resistividade. Eles são acelerados livremente por L1m campo 

elétrico. Sua equação de movimento, então, é dada pela 2ª lei de Newton: 

·(dli ) . -111 -' =e E 
dr 

(5) 

Obse1ve-se que e' Ê é a força resultante sobre os supere!étrons (é só força elétrica; não há 

forças resistivas) e v, sua velocidade. Sabe-se, hoje, que estas superpartículas são pares de 

Coo per (elétrons pareados), para os quais 

rm · = '2m,. 

le' = 2e 

As quantidades 111, e e são respectivamente a massa e a carga do elétron. 
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Se há 11, superelétrons por unidade de volume se movendo com velocidade \i, , há, então, 

uma densidade de corrente associada: 

(6) 

Esta expressão pode ser entendida considerando-se um fio de comprimento I e seção reta A, 

através do qual passa uma carga total Ne • durante um tempo 1. 

Derivando no tempo a equação (6), temos: 

d], • <fli, 
-=11 .e -
dt ' dt 

(8) 

Comparando as equações ( 5) e (8), chega-se à 1 ª equação de London: 

d} n e •i -· 
-'=-'-E 
dt 111 ' 

1 ª equação de London (9) 

Esta equação descreve a propriedade de resistividade nula de um supercondutor. Observe 

que não há necessidade da aplicação de um campo elétrico no supercondutor para manter uma 

corrente constante no tempo, ao contrário do que ocorre em um condutor normal. De fato, se 

o campo elétrico for nulo na equação (9), teremos que a derivada temporal da densidade de 

corrente também será nula, implicando que a densidade de corrente deve ser uma constante, 
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mesmo que o campo elétrico seja nulo. A expressão (9) foi obtida sem o uso de forças dissipa

tivas. 

Tomando o rotacional nos dois lados da equação (9): 

d( -) 11 e'2 ( -' - \l x j , =- '- ,- 'V x E) 
dt /li 

(10) 

Mas pela Lei de Faraday-Lenz: \1 x Ê = - iJB (campo magnético va.iiável gera corrente). En
Õ/ 

tão, substituindo em ( 1 O) e com a Lei de Ampere \1 x B = ,u0 ] , (corrente gera campo magnéti

co) tem-se: 

a( - ne'2 _\ 
- (-!'-)('V x V x B) +-'-,- Bj = O rJt \_ l o 111 

( 11) 

Para obtenção do efeito Meissner, chega-se a uma condição complementar que é a 2' equa

ção de London: 

\1 x \l x B + µº11',e'2 B = O 
1/1 

Utilizando a seguinte identidade vetorial 

2' equação de London (1 2) 

\l x \l x B = - \7 2Ê + \1(\1.B) (13) 

e fazendo uso da lei de Gauss (não há monopolos magnéticos) 

'VÊ = o (14) ' 

a equação (12) se reduz a 
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V'B-J__B=O 
À' 

L 
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( 

• ~112 111 
}Lo ,= ---.-, 

.. 11,µ 0e - J 

(1 5) , 

(16) 

Considerando o caso unidimensional, a equação (15) se reduz a 

cuja solução é do iipo 

B(O) 

ô'B l 
- = -B 
& ' À~ 

(17) 

( 18) 

F igurn 15: Penetração do fluxo magnético no interior de um 

supcrcoudmor (figura adaptada de Rose-lm1es e Rhoderick, 

1988). 

A solução acima indica que o campo magnético é atenuado numa fina camada de espessura 

ÀL na superlicie do material, caindo a zero no interior do mesmo. A quantidade ÀL. conhecida 
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nético no interior do supercondutor. Logo, a 2' equação de London prevê a ocorrência do 

Efeito Meissner, pois sua solução indica que o campo tende a zero no interior da amostra. A 

figura 15 ilustra este fenômeno. 





VI - A Teoria Ginzburg-Landau 

Em 1950, os físicos soviéticos L.D. Landau e V.L. Ginzburg fo1mularam uma nova teoria, 

desta vez para explicar as propriedades termodinâmicas da transição do estado normal para o 

estado supercondutor. Assim como a teoria de London, esta também é fenomenológica, isto é, 

faz uso de suposições ad-hoc, cuja justificativa é que elas descrevem corretamente a transição 

de fase em campo nulo. No entanto, pode-se dizer que esta formulação representa um avanço 

em relação às idéias de London, na medida em que usa fundamentos de mecânica quântica para 

descrever o efeito de um campo magnético (ao contrário da teoria de London, que é pura

mente clássica). A teoria Ginzburg-Landau envolve um tratamento matemático trabalhoso o 

qual aqui não será abordado em favor de uma discussão mais qualitativa. 

A primeira suposição da teoria Ginzburg-Landau refere-se à idéia de que um supercondutor 

contém uma densidade de superelétrons 11, e uma densidade de elétrons normais /1 - 11,, onde /1 

é a densidade total de elétrons no metal. O comportamento dos superelétrons pode ser descrito 

por uma "função de onda efet iva 'l'" que tem a seguinte interpretação fisica: 

l'±'I' = li, (1 9) 

Além disso, 'l' -to O no estado supercondutor, mas zero no estado normal. Assim, 'P é o J2ª: 

râmetro de ordem da transição, existindo abaixo da temperatura crítica J'.. e indo a zero acima 

de 7;. Ou seja, 

{
'l' =O, T > T,.. 

'l' * O, T < 7; . 

É, então, assumido que a descrição termodinâmica do sistema pode ser feita expandindo a 

energia livre do estado supercondutor em potências de 'l' e que próximo a Te é suficiente reter 

somente os primeiros termos desta expansão (esta abordagem está inspirada na teoria gera l de 

Landau de transição de fase de 2' ordem). Esta expansão no caso em que o campo magnético é 

nulo assume a seguinte forma: 
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.tJP/,T)= J,, (T) +a(T~'t1 / ' + f/lf' /
4 

+y/V '11i' (20) 
'-----...____J ~ 2 

Encf!!i,. livr~ Ene~ia Ji\1ç 

do ;s1ado do ... s t~do 
supc1condu 101 normal 

O problema central da abordagem de Ginzburg-Landau é encontrar funções 'P (x, y, z) e 

,4 (x, .J', z) (,4 é o potencial vetor, ta l que B =V x li ) que fazem com que a energia livre total 

da amostra seja mínima (p1incípio fís ico de minimização de energia). Assim, Ginzburg e Lan

dau minimizaram a energia livre com respeito a \l' e Ã . Através destas duas minimizações, 

chega-se às chamadas equações de Ginzburg-Landau. que não serão aqui apresentadas por en

volverem considerável trabalho matemático. 

Conseqüências das equações de Ginzburg-Landau : 

l) Campo crítico termodinâmico ( H e) 

A teoria prevê a existência de um campo crítico termodinâmico como função da temperatura 

(Hc(T)) acima do qual o material passa do estado supercondutor para o estado normal (um 

campo magnético capaz de destruir a supercondutividade). A figura 13 representa a função 

HJT). 

2) Comprimento de penetração (J,) 

A expressão do comprimento de penetração dentro da descrição Ginzburg-Landau é obt ida a 

partir da minimização da energia livre em relação ao potencial vetor no caso de campo não 

nu lo e assumindo que o parâmetro de ordem '!1 não varia com a posição, ou seja, V'P = O A 

expressão obtida é a seguinte: 

( 
. l); 

À= Ili 

1'1'12 
e" ' µ o / 

(2 1) 

Observa-se que a expressão acima é semelhante à expressão de London para },L (equação 

16), uma vez que dentro do formalismo Ginzburg-Landau j'f'j2 
= 11,. Sempre que tivermos 

T ~ '(. teremos que À. -> co . 
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3) Comprimento de Coerência (Ç) 

A teoria Ginzburg-Landau prevê a existência de uma outra grandeza fundamental relacionada 

à supercondutividade (juntamente com À e H") - o comprimento de coerência Ç. Á minimiza-

ção da expressão de energia livre sem campo aplicado em relação ao parâmetro de ordem con

duz à seguinte expressão para o comprimento de coerência: 

e (T) = __!!!___ (22) 
· 2mia i 

O comprimento de coerência Ç representa o comprimento ao longo do qual o parâmetro de 

ordem 'f' varia (mede a escala de variação espacial de 'f'). Ç também vai a infi nito quando T -0 

A seguir, será aprofundada a interpretação física de Ç no contexto da teoria BCS. 





VII - A Teoria BCS 

Até o momento, abordou-se urna vi são puramente macroscópica da supercondutividade. As

sumiu-se que alguns elétrons no material comportam-se como superelétrons com a misteriosa 

propriedade de poderem se mover alravés do metal sem sofrer nenhum tipo de resistência , ao 

contrário dos elétrons normais. Foi discutido o comportamento coletivo dos superelétrons pe

las leis do eletromagnetismo e da termodinâmica. Neste momento, será aprofundado o tema a 

partir de uma visão microscópica do fenômeno, lentando explicar por princípios físicos como 

aparece esta propriedade dos superelétrons. Uma completa teoria microscópica da supercon

dutividade é extremamente complicada e requer conhecimento avançado de mecânica quântica . 

O objetivo desta seção será apenas apresentar as idéias básicas envolvidas na teoria BCS. 

VII.1 - Resumo das Propriedades do Estado Supercondutor 

Para entender-se a origem da supercondutividade, é interessante resumir as mais importantes 

propriedades dos supercondutores: 

l . Resistividade zero e efeito Meissner: o efeito Meissner é a propriedade mais fundamental dos 

supercondutores. Ele incorpora a propriedade de resisti vidade zero na medida em que as cor

rentes de blindagem diamagnéticas são constantes no tempo e não vão a zero enquanto o cam

po magnético aplicado permanece inalterado. 

2. Estrutura cristalina : estudos sobre a estrutura cristali na de supercondutores por cristalografia 

de ra ios X quando o metal é resfriado abaixo de sua temperatura crítica revelaram que não há 

mudança na estrutura da rede. Também foi encontrado que propriedades que dependem das 

vibrações de rede cristalina (como a contribuição da rede para o calor específico) são as mes

mas na fa se normal e supercondutora . É claro, então, que a supercondutividade não está asso

ciada com qualquer mudança nas propriedades da rede cristalina. 
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3. Calor específico eletrôruco: quando um supercondutor é levado ao estado normal pela aplica

ção de um campo magnético, vê-se que a contribuição da rede cristalina para o calor específico 

não se modifica, mas a contribuição dos elétrons de conduçao é bem diferente. Pode-se supor, 

então, que o estado supercondutor envolve alguma mudança muito drástica no comportamento 

dos elétrons de condução. 

4. Ordem de longo alcance: há considerável evidência de diferentes fontes que os elétrons super

condutores possuem algum tipo de ordem de longo alcance. Em termos da teoria de London 

(modelo de dois fluidos), pode-se di zer que a concentração de superelétrons não pode ir a zero 

abruptamente na fronteira entre as regiões normais e supercondutoras, mas decresce gradual

mente ao longo de uma distância Ç (comprimento de coerência) , que em metais puros é da or

dem de 10-4 cm. Falando figurativamente, pode-se dizer que os superelétrons estão, de alguma 

forma, conscientes da existência de outros elétrons dentro de um intervalo de 10·4 cm e, de 

acordo com isso, modificam seu comportamento . Por esta razão, a supercondutividade é refe

rida, freqüentemente, como um fenômeno cooperativo. Esta ordem de longo alcance impl ica 

que os elétrons devem interagir uns com os outros. A expressão "ordem'" refere-se ao com

portamento coletivo dos elétrons supercondutores. 

5. Efeito de isótopo: um resultado experimental que significou um forte impacto positivo sobre a 

teoria microscópica da supercondutividade foi descoberto em 1950 por Maxwell e, indepen

dentemente, por Reynolds, Serin, Wright e Nesbitt. Medidas realizadas em amostras feitas com 

diferentes isótopos de um dado elemento revelaram uma dependência ela massa isotópica (nú

mero de nêutrons mais número de prótons) com a temperatura crítica . Em geral, a temperatura 

crítica é inversamente proporcional ao quadrado da massa isotópica ( .JM I; = cte ). Assim, 

embora a rede cristalina não exiba nenhuma mudança em suas propriedades entre os estados 

normal e supercondutor, ela deve desempenhar um papel muito importante na determinação da 

mudança no comportamento dos elétrons de condução, poi s alterações na rede conduzem a 

mudanças no valor da temperatura crítica. 
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VII.2 - A Interação Elétron-Rede 

Viu-se que os elétrons li vres, que form~.m um gás em tomo da rede de íons, são espalhados 

quando se deparam com desvios da periodicidade perfeita: vibrações térmicas, impurezas e im

perfeições. Diz-se que os elétrons interagem com a rede e fa la-se em interação elétron-rede. 

Esta interação é que determina a resistividade dos materiais. Já que tanto o momentum quanto 

a energia devem ser conservados quando um elétron é espalhado, um modo de vibração da 

rede deve ser excitado no processo de espalhamento. Este movimento de vibração é quantiza

do e fala-se, então, em emissão (ou absorção) de um jv11011 . Assim como um fú1011 é uma par

tícu la resultante da quantização de uma onda e!etro111ag11ética, umfó11011 pode ser considerado 

uma part ícula resultante da quantização de uma unda sonom oriunda das vibrações de uma 

rede cristalina. A interação elétron-rede é, então, chamada interação elétro11fó11u11. 

O primeiro passo para o estudo microscópico da supercondutividade foi dado por Frõhlich, 

em 1950. Ele demonstrou que a interação elétron-fónon poderia ocasionar uma ligação entre 

dois elétrons. Logo depois da hipótese pioneira rle Frõhlich, Bardeen desenvolveu uma teoria 

semelhante, mostrando que o elétron muda seu comportamento em decorrência da sua intera

ção com os fónons da rede cristalina. Antes da hipótese de Frõhlich e de Bardeen, se imagina

va que a interação ent re dois elétrons deveria ser sempre repulsiva (em vi1tude da repulsão 

coulombiana). Uma atração parece comradizer conceitos fündamentais da eletricidade já que 

duas cargas de sinais iguais se repelem. Mas isso só se verifica para duas cargas no vácuo, e o 

estudo da interação clétron-fónon mostrou que tal interação pode resultar em uma interação 

atrativa entre dois elétrons no interior de uma rede crist al ina. 

O passo seguinte para a elaboração da teoria BCS foi dado por Cooper ao demonstrar que, 

sob certas condições, o gás de Fermi (formado pelos elétrons normais) torna-se instável possi

bilitando a formação de pares de elétrons ligados (hoje conhecidos como pares de Cooper) . A 

teoria BCS recebeu um impulso final com o famoso trabalho de seus três autores: Bardeen, 

Cooper c Schriclfer. É possível entender qualitativamente como pode ocorrer atraçcio entre 

dois elétrons. 
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Sejam dois elétrons viajando pela rede cristalina const ituída por íons positivos. Como estes 

íons não são rigidamente ligados à rede, pode ocorrer uma ligeira distorção da mesma (os íons 

se deslocam de sua posição de equilíbrio) provocada pela atração coulombiana entre os elé

trons e os íons situados nas suas vizinhanças imediatas. Sendo assim, a densidade de cargas 

positivas próximas aos elétrons torna-se maior do que a densidade de cargas positivas mais 

afastadas. Esta variação de densidade é instável e a rede cristalina deverá sofrer um processo 

de relaxação emitindo um .fóno11 com uma freqüência característica deste processo de relaxa

ção. Se os elétrons se "cruzarem" num intervalo de tempo menor do que o intervalo de tempo 

deste processo de relaxação (por serem partículas pesadas, os ions possuem uma inércia maior 

que os elétrons, demorando um certo tempo pare retomar à posição original) eles "verão" uma 

rede distorcida . Deste modo, eies serão atraídos para a região onde existe um excesso de pola

rização das cargas positivas; esta atração poderá superar a repulsão coulombiana entre os elé

trons, produzindo, portanto, uma atraçào efetiva entre eles (figura 16). 

Trata-se, portanto, de uma inlcração mediada pelo deslocamento da rede cristalina e retarda

da no tempo, mas suficiente para formar pares de elétrons (pares de Cooper) . Quando tais for

ças dominam a cinética dos elétrons, o material é supercondutor. A "distância" entre os dois 

elétrons que formam o par de Cooper é da ordem do comprimento de coerência ,;. Seu valor é 

de 16000 Â para o alumínio puro e 380 Â para o nióbio puro, por exemplo. Através da Mecâ

nica Quântica, pode-se mostrar que os elétrons que formam o par têm momenta opostos (e 

spins opostos) de tal forma que o momemum total do par é zero . Pela relação de de Broglie 

(p = h / /, ),como pé nulo, a onda associada tem comprimento de onda infinito (fisicamente, o 

comprimento de onda é da ordem do tamanho da amostra) . Isto indica que a s11perco11d11tivi

Jade é 11111 fe11ôme110 q11â111ico em escala macroscópica. 

A interação elétron-fónon é capaz de acoplar dois elétrons de tal maneira que eles podem 

efetivamente atrair um ao outro. Na interação postulada por Frõhlich, um elétron emite um fó

non o qual então é imediatamente absorvido por outro elétron. Em certas circunstâncias, esta 

emissão e subseqüente absorção de um fónon podem proporcionar uma interação fraca entre 
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os elétrons. Pode-se pensar esta interação entre os elétrons como sendo "transmitida" por um 

fónon . Uma visão esquemática desta interpretação é dada pela figura 17. 

G&--~---® ----·----·-Ef) -- -~ - ~ ---- ~ - --Ef) 
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F igura 16: Atração entre dois elétrons pela distorção da rede 

( fi gura adaptada de Pureur, 1996). 
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Figura 17: Interação entre os elétrons se da por troca de fó

non (figura retirada de Rosc-~mes e Rhoderick, 1988). 

VTI.3 - Resistividade Nula e Pares de Cooper 

Sabe-se da possibilidade de existência de forças atrativas entre elétrons e que, em baixas tem

peraturas, o efei to desta interação é significativo fazendo com que os elétrons organizem-se 

aos pares (os pares de Cooper). Em um metal comum, os elétrons formam um gás (gás de 

Fermi); já nos supercondutores os elétrons formam um conjunto de pares. O caráter quântico 

dos elétrons (são fémlions, ou seja, segundo o Princípio de Exclusão de Pauli, não podem 

ocupar o mesmo estado quântico) faz com que o estado supercondutor não seja constituído 

simplesmente por um gás de pares. As leis fundamentais da mecânica quântica exigem que es

tes pares sejam incapazes de se movimentar de forma independente. Estes pares, na verdade, se 

movem coerentemente com a mesma velocidade (os pares de Cooper podem ser considerados 

bósons e, portanto, podem ocupar o mesmo estado quântico). Em um metal normal, a corrente 

elétrica se estabelece quando o movimento dos elétrons de condução ocoITe em uma direção 

preferencial. Um elétron pode ser espalhado por qualquer imperfeição da periodicidade da 

rede, como visto anterionnente. Isto faz com que ele mude sua direção e velocidade do movi

mento com a restrição imposta pelo princípio de exclusão de Pauli. Devido a esses espalha-
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mentos, a corrente mantém-se constante somente se é mantido um campo elétrico aplicado; 

caso contrário, a resistividade faz com que a corrente elétrica decaia. 

Em um supercondutor, os pares de Cooper podem ocupar o mesmo estado quântico (como já 

foi dito, podem ser considerados bósons), não estando sujeitos, portanto, ao Princípio de Ex

clusão (válido para elétrons isolados). Para deter uma corrente formada por pares de Cooper 

deve-se então deter simultaneamente todos os pares de Cooper que se movimentam com uma 

dada velocidade. É natural pensar que uma impureza ou pequenas vibrações da rede não pos

sam deter o movimento de milhares de tri lhões de pares de Cooper que se movem com esta 

velocidade. Se a energia térmica não for suficiente para destruir os pares, a corrente flui indefi

nidamente. O material apresenta então resistividade nula. 

VIl.4 - Analogias para o Entendimento da Interação Elétron-Fónon 

( 
( " ·, 

A. l' 
,;/ .,& 

~ 

Figurn 18: Lançamento de tun bumerangue_ As setas mos

tram os recuos do individuo que lanço (a esquerda) e do que~ 

atingido (à direita) pelo bumerangue. O resultado é uma atm

ção efetiva entre os dois, via "troca:• do bw11erangue. 
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1) Um processo macroscópico no qual há uma interação entre duas partículas resu ltante da 

troca de uma terceira partícula pode ser visualizado da seguinte maneira. Um jogador ati 

ra uma bola a um segundo jogador. Então, devido à conservação de momentum na ação 

de atirar e pegar a bola, cada jogador receberá um impulso que tende a retrocedê-lo em 

relação ao seu parceiro. Haverá uma aparente repulsão entre os jogadores embora não 

haja uma interação direta entre eles. Pode-se converter esta situação a uma atração, subs

tituindo a bola por um bumerangue, mas agora os jogadores estão de costas um para o 

outro. Um deles atira o bumerangue que, inicialmente, se afasta do outro. Em seguida, o 

bumerangue faz uma curva (como mostra a figura 18) atingindo o segundo. Levando-se 

em conta os recuos de cada um (tanto o que lançou o bumerangue quanto o que o agar

rou) o resultado efetivo é uma atração entre os dois jogadores devido à "troca" do bume-

rangue. 

Figura 19: Efoito "Colchão". À esquerda vemos a interação 

repulsiva entre as esferas. À direita vemos que a defonnação 

do co1chão provocada pelas esferas pode proporcionar uma 

atração efetiva entre elas, podendo superar a repulsão. 
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2) Efeito "Colchão": esta analogia compara a rede cristalina a um colchão e os dois elétrons 

como duas esferas pesadas e canegadas negativamenl e. 

Considere a situação na qual o colchão não se defonna pela presença das duas esferas. Neste 

caso, as duas esferas experimentam apenas a repulsão coulombiana, como ilustra o lado es

querdo da figura 19. Porém, quando existe uma deformação apreciável (lado direito da figura 

19), existirá uma atração entre as duas esferas que pode inclusive superar a repulsão coulom

biana. 

VJI.5 - Analogia para a Ausência de Resistividade Devido ao Movimento Ordenado dos 
Pares de Cooper 

Pode-se comparar a supercondutividade ao ato de derrnbar tijolinhos enfileirados. Esse jogo 

funciona apenas se a fila est iver muito bem arrumada: assim, quando o primeiro tijolinho é der

rubado, os demais caem inevitavelmente um após o outro, em um movimento de cascata. A fi

gura 20 ilustra esta situação. 

Figuru 20: Movimento ordenado que ocorre na supercondu

tividade (figura adap1aW.1 da revista Superinteressante, 1987). 
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A figura 21 mostra o arranjo dos tijolinhos na condução comum de energia elétrica pelos fios. 

Nesse caso, não há uma ordem adequada na fila de tijolinhos: eles caem ao acaso, se chocando 

de raspão com as peças seguintes ou mesmo tombando no vazio . O movimento se interrompe 

e é preciso fazê-lo recomeçar com outro empurrão. 

Figurn 21 : tvfovimento desordenado na condução nomial (fi~ 

gurn adaptada da revista Superinteressante, 1987). 

A supercondutividade, de fato, é uma forma de movimento ordenado das partículas existentes 

no interior de um fio que conduz eletricidade. O movimento dos elétrons e dos íons se toma 

perfeitamente harmonioso . Os elétrons não se chocam com os íons ou entre si, e nem a energia 

elétrica se transforma em calor. 

No caso da condução normal, os elétrons são empurrndos pela força dos geradores de energia 

- o que equivale ao empurrão nos dominós, avançando aos trambolhões. Acabam, assim, 

transformando parte de sua energia em calor. 



VIII - LeYitação Magnética 

Uma manifestação do efeito Meissner é a levitação de um magneto (ímã) acima de um mate

rial supercondutor. Isto acontece porque o supercondutor não permite a entrada do fluxo 

magnético em seu interior. A figura 22 ilustra uma demonstração deste fenômeno. 

Figurn 22: Levit.nyão de um únfi sobre o supercondutor (figu

ra retirada da Enciclopédia Encarta, !VLicroson, l 996). 

Quando uma amostra supercondutora no estado normal ( T > T, ) se encontra nas proximida

des de um imã, as linhas de indução magnética passam através do material conforme ilustra a 

figura 23. Lembre que no estado normal a magnetização do material é desprezível quando um 

campo magnético é aplicado. Resfiiando-se uma amostra supercondutora abaixo de sua tempe

ratura crítica ( T < T, ), ela passa ao estado supercondutor. 

A presença de um ímã nas proximidades de um supercondutor induz supercorrentes ( corren

tes sem resistividade) na superficie do material. Estas supercorrentes geram seu próprio campo 

magnético de tal forma que o campo magnético total dentro do supercondutor vai a zero. Os 

dois campos opostos, o do ímã e o outro induzido pelo supercondutor, fazem com que o ímã 

seja repelido pelo supercondutor, exatamente como dois pólos magnéticos iguais repelem-se 

um ao outro. 
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Figura 23: Linhas de indução do ímã próximo a uma amos

tra no estudo nonnal 

Se a força repulsiva na superficie do supercondutor é maior que a força gravitacional (peso) 

sobre o ímã, este irá levitar a uma distância do material supercondutor de tal forma que a força 

resultante sobre ele será nula - a força repulsiva será igual e contrária ao seu peso. A figura 24 

mostra o diagrama de forças para o imã. 

Portanto, ao aproximar o ímã da pastilha, por efeito Meissner, a configuração resultante das 

linhas é tal como mostra a figura 25. 

.;. 

• 
p (peso) 

Figurn 24: Diagrama de forças para o imã 
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Figurn 25: Configuração rl.!sultante das li

nhas de t1uxo no aproximar um únã de umn 

pastilha supercondutora 





IX - Supercondutores do tipo II 

Conforme discutido anteriormente (seção VI), a teoria Ginzburg-Landau fornece duas quan

tidades caracteristicas do estado supercondutor: o comprimento de penetração ( Â ) e o com

primento de coerência ( Ç ). Na realidade, a razão entre estes comprimentos define o chamado 

parâmetro de Ginzburg-Landau ( K = À/ Ç ), o qual permite distinguir dois tipos de supercon

dutores. O valor de K que separa os dois sistemas é: 

K < 0,71 => supercondutor do tipo I 

K > O, 71 => supercondutor do tipo II 

Vê-se, então, que o supercondutor do tipo I tem seu comprimento de coerência ( Ç) maior 

que o comprimento de penetração ( Ã ). Valores típicos para a maioria dos elementos metálicos 

puros são: .; = 10-• me À := 10-s m. 

O diagrama de fase (campo magnético versus temperatura) para o supercondutor do tipo I 

está mostrado na figura 13 . Já o supercondutor do tipo Il tem seu comprimento de coerência 

( Ç) menor que o comprimento de penetração ( ;, ). Ligas e sistemas impuros e, mais recente

mente, os supercondutores óxidos são usualmente supercondutores deste tipo. 

Como resultado da existência de um comprimento de coerência ( Ç) e um comprimento de 

penetração (À), há uma energia de superficie associada a qualquer fronteira entre uma região 

normal e uma supercondutora que se forma dentro de um dado material. 

No caso de um supercondutor do tipo II, esta energia de superfície é negativa, pois Ç < J,. 

Esta idéia pode ser melhor entendida a partir da figura 26, na qual está representada uma in

terface norn1al-supercondutora. E m três etapas, pode-se verificar o que ocorre com a densida

de de energia livre na fronteira entre as duas fases . 
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1. Sabe-se que Ê tende a zero na região supercondutora em uma escala de comprimento igual 

a ,?,, . Por outro lado, o número de pares de Cooper (superpartícu las) aumenta em uma es

cala de comprimento Ç . (Lembre que Ç mede a escala de variação espacial de 'I:', onde 

l'l'I' =11s·) 

2. Em termos de energia livre, temos que esta aumenta devido à contribuição magnética (ao 

longo de J_) e diminui em função do ordenamento de elétrons (ao longo de 4 ). Lembre 

que o supercondutor ao se magnetizar aumenta sua energia livre, conforme equação 1. Por 

outro lado, o estado supercondutor é um estado de equilíbrio termodinâmico, ou um míni

mo de energia provocado pelo pareamenlo de elétrons. 

3. Como resultado temos uma energia de superfície ~tiva na fronteira que separa as regi

ões normal-supercondutora. 

Os círculos que aparecem na figura mostram um "zoom" da região referente ao aumento do 

número de superelétrons e à diminuição da energia livre de Gibbs. Ambos variam em uma es

cala de comprimento igual a Ç . 

Pode-se esperar, então, que para um material com energia de superficie suficientemente ne

gativa, a fim de produzir uma energia livre mínima, um grande número de regiões non11ais se 

formariam no material supercondutor quando um campo magnético é aplicado. A intensidade 

H deste campo deve ser tal que H ,, < H < H ,1 , onde I-1 ,, é o campo critico inferior (abaixo 

do qual o material expulsa totalmente as linhas de fluxo - estado Meissner) e H ,., é o campo 

critico superior (acima elo qual a amostra passa ao estado nolll1al). 



Regiiio normal 

Densidade de 
energia livre 

' ' ' 

e~' 
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À, >é, 

}. 

Região supercondutora 

·········· ···-· nº de superelétrons 

densidade de fl uxo magnético 

-------contribuição magnética 

contribuição de ordenamento 
dos elétrons 

~------- energia livre total 

energia de superfície negativa 

Figura 26: A energia de supertlcie ncgati\·a na interface 

nonual-supercondutorn (figura adaptada de Rose-Innes e 

Rhoderick, 1988). 
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Para H > H ,, , o material passa ao estado misto, cuja configuração favorável é aquela na qual 

o supercondutor é "embebido" por cilindros de mate1ial normal paralelos ao campo magnético 

aplicado. Este é o chamado estado de vórt ices de Abrikosov. 

Cada vórtice é formado por cilindros ou caroços normais (através dos quais passa o campo 

magnético aplicado externamente) circundados por supercorrentes que blindam a entrada do 

campo no interior da amostra supercondutora. A figura 27 ilustra o estado misto . 

~ c4J @ 

@k® ~ 
~ J;~ ~ J; 

4 ~ ~ 
1 1 1 1 1 1 

u 
<.iY 8 '° 1 

Figura 27: O estado de vórtices de Abrikosov (figura retira

da de Rose-lnnes e RJ1o<lcrick, 1988) 

fJ ª 

O volume do material é diamagnético; co1Tentes superficiais diamagnéticas circulam ao longo 

do perímetro da amostra para cancelar o campo magnético aplicado. As supercorrentes de 

vórtices que circulam em torno de um caroço normal interagem com o campo magnético que 

passa por outro caroço e, como resultado, quaisquer dois caroços repelem-se mutuamente 

(isto é similar à repulsão de dois fios através dos quais passam correntes no mesmo sentido). 

Devido a essa interação mútua, os caroços não se alinham arbitrariamente mas se arranjam em 
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uma rede periódica triangular. As regiões normais se subdividem até que seja alcançado um li

mite quântico, no qual apenas um quantum de fluxo ( <I> = e I h) atravessa o caroço. 

IX.1 - Detalhes do Estado Misto 

, 
i Rª 

1 (a) 

1 1 
1 1 1 

1 

: 1 : 

"·trr 
o 1 1 

1 1 1 X 

B l ,: 1 ! 
L!f\ A\_)]\ 

o 

(b) 

(c) 

X 

Figura 28: Variação da indução magnética e da concentração 

de pares de Cooper no estado misto (figurn ret irada de Rose

Innes e Rhoderick, 1988) 

Uma análise e.la estrutura de um vórtice isolado mostra que este tem um raio }. e seu caroço 

normal é de raio Ç . 

As propriedades do material variam periodicamente com a posição. A concentração 11, de pa-

res de Cooper diminui ao longo de uma distância 2 Ç indo a zero no centro de cada vórtice. Ou 

seja, o centro de cada vórtice consiste de um caroço muito fino de material no1ma1 (atravessa

do por um quantum de fluxo) . A indução magnética (B) devida ao campo magnético aplicado 

não é cancelada nos caroços normais e vai a zero ao longo de uma distância A. do centro dos 

caroços. A figura 28 mostra as variações de n, e 1B1 no estado misto . 
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Logo, com base nas considerações acima, podemos concluir que o diagrama de fase de um 

supercondutor do tipo II é constituído por três regiões, como ilustra a figura 29: os estados 

Meissner, misto e normal. 

H 

T 

Figura 29: Diagrama de fase para o supercondutor do tipo II 

Ou seja, quando: 

H < H e1 , o material está no estado Meissner; 

H ,, < H < H ,,2 , o material está no estado misto; 

H > H ,2 , o material está no estado normal. 

IX.2 - Aprisionamento da Rede de Vórtices 

Se através de um supercondutor do tipo II na presença de campo magnético aplicado fi 

(onde H" < H < H ,2 ) passar uma densidade de corrente de transporte ] (fornecida por uma 

fonte externa), verifica-se o surgimento de uma força de Lorentz ( F;,) sobre cada vó1iice. A 

figura 30 ilustra esta situação. 
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Figura 30: Força de Lorcntz sobre os vórtices de,·ida à cor

rente de transporte (figura retirado de Rose-Innes e Rl1ode

rick, 1988). 

Em um condutor de comprimento !_, que carrega uma corrente !__ em campo magnético apli

cado, a força de Lorentz é dada por: 

FL = if x Ê (23 ) 

Como cada vórtice é atravessado por um quantum de fluxo ( <!> 0 ) , B = n<f> 0 , onde 11 é o nú

mero de vórtices por unidade de área perpendicular a Ê . Logo, a força de Lorentz total sobre 

a amostra é: 

FL = nif X cP 0 (24) 
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Já a força de Lorentz por unidade de comprimento de cada vórtice é: 

onde J é a densidade de corrente de transporte. 

Em um sistema ideal (uma amostra sem imperfeições ou impurezas), ocorre um movimento 

de deriva da rede de vórtices provocado pela força de Lorentz, tal como representa a figura 

31 

/: 
1 /< 

[---~~~~~~~~~~~ 1 

1 

1 

J, 

Figura 31: Movimento de deriva da rede de vórtices (figura 

adaptada de Purcur, 1 996 ). 

Se os vórtices se moverem com uma velocidade de deriva VJ, há uma força eletromotriz in-

duzida, ou equivalentemente, um campo elétrico induzido: 

- dcI> 
li "° ---º OU ÊIND = jj X J/d 

dt 
(26) 
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O campo elétrico induzido pela deriva de vórtices gera uma voltagem resistiva no sistema, o 

que provoca dissipação de energia. Pmianto, um supercondutor do tipo II ideal no estado 

misto não apresenta a mais característica das propriedades supercondutoras: a resistividade 

nula. Assim, os sistemas de tipo II não teriam maior interesse tecnológico não fosse o fenôme

no de l!Q.risionamento de vórtices QOr inomogeneidades no material. 

Variações locais de Ç e À devidas, por exemplo, a imperfeições (impurezas, fronteiras de 

grão, precipitados, poros), fazem com que algumas locações para os vórtices sejam favoreci

das, causando aprisionamento da rede de vórtices. Se este aprisionamento é suficientemente 

forte, o supercondutor passa a exibir a propriedade de resistividade nula. 

Assim, os supercondutores de maior interesse para aplicações tecnológicas (algumas das 

quais serão discutidas a seguir) são, em geral, sistemas de tipo II extremos, com elevados valo

res de campo crítico superior ( H ci ) e que contenham centros de aprisionamento eficazes. Em 

geral, estes centros de aprisionamento de vórtices são produzidos artificialmente, por proces

sos quimicos ou mecânicos. É importante notar que não é necessário produzir um centro de 

aprisionamento por linha de fluxo. Devido à interação intervórtices, em geral, uns poucos cen

tros de aprisionamento bastam para imobilizar a rede como um todo. 





X - Aplicações da Supercondutividade 

Nesta seção busca-se apresentar ao leitor algumas noções acerca dos enormes avanços tec

nológicos que o fenômeno da supercondutividade pode proporcionar. 

Do ponto de vista das aplicações tecnológicas, um dado material supercondutor é caracteri

zado por três importantes parâmetros críticos: Te (temperatura crítica), H 02 (campo crítico 

superior) e ) .. (máximo valor de densidade de con-ente abaixo do qual o material apresenta re

sistividade nula). A fim de viabilizar economicamente as inúmeras aplicações usualmente asso

ciadas à supercondutividade, é conveniente utilizar materiais supercondutores que apresentem 

valores elevados para os três parâmetros mencionados. Em termos de temperatura crítica, o 

ideal dos pesquisadores é sintetizar um supercondutor com T
0 

igual ou mais elevada que a 

temperatura ambiente. O limite máximo atingido até o momento é da ordem de T
0

E"135 K (em 

pressão ambiente). No caso do campo críti co superior, o limite prático obtido por uma bobina 

supercondutora é da ordem de 17 a 20 T. Já para a densidade de corrente crítica, espera-se 

atingir valores muito superiores a 107 A/m2
. 

Até o início da década de 60, a supercondutividade interessava aos cientistas como uma notá

vel manífestação de princípios quânticos numa escala macroscópica. Uma importante desco

berta nessa época, o Efeito Josephsun, acabou por conduzir a dois tipos de aplicações: as ap li

cações em pequena e grande escalas. Contudo, as aplicações têm sido limitadas na prática pe

las dificuldades e custos do resfriamento até a temperatura do hélio líquido. 

X.l - Aplicações em Grande Escala 

As aplicações em grande escala são aquelas que fazem uso da resistência nula. Talvez a mais 

óbvia seja o transporte de energia elétrica de um ponto a outro. A energia gerada nas grandes 

centrais elétricas é levada aos centros consumidores por meio de linhas de transmissão que, 

normalmente, têm extensão de vários quilômetros. Quando a corrente elét1ica percorre essas 

linhas, uma parte considerável da energia gerada é dissipada por efeito Joule, transformando-se 

em energia tém1íca. Como essa energia não é aproveitada, os centros consumidores recebem 

apenas uma fração da energia eléuica gerada nas usinas. A construção de linhas de transmissão 
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de energia elétrica com material supercondutor evitaria a perda de energia por aquecimento 

dos fios. Contudo, os materiais supercondutores ainda não se revelam realmente apropriados 

para esse propósito devido às dificuldades na obtenção de cabos supercondutores de grande 

extensão, principalmente no caso dos atuais supercondutores de alta temperatura critica. 

Apesar desses problemas, os supercondutores já são empregados na prática, especialmente no 

caso de aplicações de custos menos significativos. Como uma de suas aplicações mais fre

qüentes podemos citar os magnetos supercondutores. Neste caso, o fio de material supercon

dutor é enrolado na fonna de um solenóide. Portanto, os materiais usados em magnetos super

condutores devem ser apropriados para a confecção de fios e fitas e serem capazes de suportar 

altas densidades de corrente elétrica na presença de elevados campos magnéticos. Até o mo

mento, somente alguns poucos materiais convencionais, tais como o :Nb-Ti, Nb3Sn e V3Ga, 

têm sido usados comercialmente. Pios de óxidos supercondutores de alta temperatura ainda 

estão em desenvolvimento. O Nb-Ti (Te= 9.2 K) foi uma das primeiras ligas usadas na fabri

cação de bobinas supercondutoras. Trata-se de um material bastante flexível, sendo facilmente 

confeccionado na forma de fio. É nomJalmente usado para aplicações em campos magnéticos 

de até - LO T. A uma temperatura de 4.2 K e na presença de um campo de 5 T, a liga de Nb-Ti 

pode transportar densidades de corrente da ordem de l 05 A/cm2
. Outros materiais para aplica

ções em altos campos são o Nb3Sn e o V3Ga. Estes apresentam temperaturas críticas leve

mente superiores que o Nb-Ti (Te= 18.0 K e 14.8 K, respectivamente) e valores mais elevados 

de campo crítico superior (H,,, =24 Te 23 T, respectivamente). Contudo, o Nb3Sn é relativa

mente quebradiço e, portanto, pouco apropriado para a confecção de fios . A 4.2 K e na pre

sença de um campo magnético de 10 T, o Nb3Sn pode suportar densidades de corrente de 

2xlO' A/cm2
. 

Além da produção de campos magnéticos extremamente elevados, outra vantagem das bobi

nas supercondutoras consiste na obtenção de campos magnéticos extremamente unifomJes 

num volume relativamente grande. Esta característica é aproveitada nos equipamentos mais 

sofisticados de RMN (Ressonãncia Magnética Nuclear), permitindo revelar detalhes do interior 

do corpo do paciente sem a necessidade de cirurgia ou de radiação nociva, tal como os raios-X 

e raios gama. 
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Os magnetos supercondutores são também uti lizados nos mais modernos aceleradores de 

partículas para pesquisa em fisica de altas energias. Por exemplo, nos Estados Unidos está em 

andamento o projeto de um acelerador chamado "Superconducting Supercollider" (SSC). 

Neste acelerador, magnetos supercondutores podem gerar campos muito fortes (milhares de 

vezes a intensidade do campo magnétie-0 terrestre), fazendo com que dois feixes de prótons em 

órbita circular sejam acelerados e sofram colisões frontais a energias em torno de 20 trilhões de 

elétrons-volt. Com esta tecnologia, espera-se aprofundar o conhecimento dos fisicos a respeito 

dos constituintes fundamentais da matéria. 

Os solenóides supercondutores são também usados para levitar um dos trens mais rápidos do 

mundo, o trem Maglev. O termo Maglev deriva das palavras "Magnetic Levitation" (levitação 

magnética). Na realidade, esta sigla serve para designar todos os trens que utilizam o fenôme

no da levitação magnética, seja com ou sem o uso de supercondutores. Contudo, as bobinas 

supercondutoras são mais leves e potentes do que as bobinas normais. A levitação do trem 

/ 

Trilhos de aluminio Bobinas supercondutoras 

Figura 32: Desenho esquemático da levitação do 

trem Maglev por repulsão magoética. (Figura retirada 

de Ko~n e Thornlon, 1973). 

evita a fricção entre o trem e os tri

lhos, que é o principal fator limitante 

da velocidade. No momento, há dois 

tipos distintos de sistemas de levita

ção sendo investigados: a levitação 

por atração magnética (também co-

nhecida por levitação eletromagnéti

ca), e a levitação por repulsão mag-

nética (levitação eletrodinâmica). 



68 

A Figura 32 ilustra o sistema básico para a levitação de um trem Maglev por repulsão mag

nética. Neste caso, bobinas supercondutoras existentes no interior do trem geram fortes cam

pos magnéticos. Os trilhos, por sua vez, podem ser de material condutor (alumínio ou cobre) 

ou constituídos por bobinas supercondutoras. Logo, a levitação ocorre devido à repulsão mag

nética entre a bobina supercondutora e o condutor. 

O leitor interessado em obter maiores detalhes sobre os dois sistemas de levitação pode con

sultar o artigo de Kolm e Thornton (1973). Ambas as técnicas estão sendo desenvolvidas na 

Alemanha e Japão, onde já existem protótipos destes trens em pleno funcionamento . 

X.2 - Aplicações em Pequena Escala 

As aplicações em pequena escala são baseadas nos aspectos quânticos da supercondutividade, 

tais como a quantização do fluxo magnético e o efeito Josephson. Em 1962, Brian Josephson 

previu a capacidade de supercorrentes (correntes sem resistência) tunelarem quanto

mccanicamente através de barreiras resistivas. Assim, no caso de dois supercondutores separa·· 

dos por uma barreira isolante (formando a chamada junção Josephson - Figura :l3), existe a 

possibilidade de dois elétrons que formam um par de Cooper tunelarem como um par, ou seja, 

eles mantêm seus momenla pareados após atravessarem a barreira. Este tipo de tunelamento é 

conhecido como t1111e/ame11to Josephson, e somente ocorre sob circunstâncias muito especiaís, 

tais como em camadas isolantes e>.iremamente finas ( < 10'7cm). 

A 

fase B, fase B2 

B 

Corrente i 

Camada isolante de apro

ximadamente l 0-1 cm 

Figura 33: Dois supercondutores A e B separados por uma 

fina camada isolante, constituindo a charnada junção Jose

phson. 
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Josephson mostrou que a supercorrente que flui entre os dois supercondutores separados por 

uma barreira de tunelamento está relacionada à diferença de fase LJB=Bi-fh entre as fünções de 

onda dos dois supercondutores. Se a corrente excede um certo valor critico, a junção passa 

para um estado de alta resistência e a corrente é interrompida. Desta forma, a junção Jose

phson atua como uma chave eletrônica, podendo "chavear" muito rapidamente - aproxin1ada

mente 10·12 s. Tal dispositivo poderia substituir o transistor na construção de supercomputado

res mais compactos e velozes que os atuais. 

As junções Josephson também são utilizadas em outra apl icação eletrônica - o SQUID (Su

perconducting Quantum Interference Device). O elemento básico de um SQUID consiste de 

uma espira de material supercondutor contendo uma ou mais junções Josephson, como indica

do na Figura 34. 

Diferença de fase 
M 

i/J, - Fluxo magnético 
externo 

i --+ Supercorrente 

flgura 34: Representação de um SQUTD contendo tuna imi

ca jtmção Joscphson. 

Quando um fluxo magnético externo !fie passa através do SQUID, surge uma corrente induzi

da que circula pela espira. Variações extremamente pequenas do campo magnético externo 

produzem variações mensuráveis na corrente e, portanto, o SQUID pode ser utilizado como 

um dispositivo extremamente sensível para a detecção e medida de campos magnéticos. Para 

se ter uma idéia da sua sensibilidade, basta dizer que o SQUID é capaz de detectar variações 

um bilhão de vezes menores que a intensidade do campo magnético da Terra. Devido a esta 
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impressionante característica, o SQUID é usualmente empregado nas pesquisas em diferentes 

áreas. Os geólogos, por exemplo, o uti lizam no estudo das anomalias do campo magnético ter

restre e na prospecção de minerais. Os químicos, por sua vez, costumam utilizá-lo no monito

ramento dos processos de corrosão. No campo da Medicina, é possível investigar os pequenos 

campos magnéticos (da ordem de 10·10 a !0·12 T ) gerados pelas correntes elétricas associadas 

à atividade cerebral. 

As aplicações em pequena escala, que incluem basicamente dispositivos eletrônicos de mate

riais supercondutores, revelam-se um campo bastante amplo e promissor. A pesquisa nes~a 

área é muito intensa e os avanços ocorrem rap idamente. 



XI - Considerações finais 

Neste texto, dirigido a professores de Física do ensino médio, procurou-se apresentar de ma

neira mais qualitativa e conceituai possível o fenômeno da supercondutividade. Em alguns 

momentos, a apresentação tornou-se um pouco formal mas em outros tantos, sua adaptação à 

escola secundária parece quase imediata. 

Este trabalho busca contribuir para a atualização do curriculo de Física no ensino médio, mas 

evidentemente outros tópicos contemporâneos poderiam ser abordados. Porém, a supercondu

tividade mostra muitos aspectos de Física Contemporânea sem que se necessite de uma mate

mática extremamente rebuscada, como no caso de outros tópicos. Além disso, existe a possibi

lidade de serem realizadas atividades experimentais de forma relativamente simples. Por exem

plo, com uma pastiUia supercondutora, um pequeno ímã e um pouco de nitrogênio líquido, é 

possível demonstrar o fenômeno de levitação magnética. Isto colocaria os alunos em contato 

direto com o mundo fascinante da ciência que, para eles, muitas vezes, só é acessível às mentes 

geniais dos cientistas. 
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