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Tópicos da aula

• Corrente elétrica em metais.


• Supercondutividade.
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Corrente elétrica em metais
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Corrente elétrica em metais
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• Elétrons em metais conduzem corrente elétrica ao serem 
submetidos a uma diferença de potencial.


• Ao conduzir esta corrente, os elétrons perdem energia 
(espalhamento entre partículas).


• Macroscopicamente medimos a resistência elétrica, dada pela 
lei de Ohm � .


• Teremos uma potência dissipada igual a 

R = V/I

Corrente elétrica em metais

P = VI =
V2
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• A resistência de cada material depende da geometria do 
mesmo.


• Já resistividade �  é uma propriedade intrínseca do 
material.


• Em geral, �  diminui com a temperatura.
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Supercondutividade
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• Em um material supercondutor, a resistividade é zero 
abaixo de uma dada temperatura crítica � .


• Para �  temos um condutor perfeito �  
e transmissão de energia sem perdas.

(TC)

T < Tc (I ≠ 0, V = 0)

Supercondutividade
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• O fenômeno da supercondutividade foi descoberto em 
1911 por Heike Kamerlingh Onnes.


• Essa descoberta lhe rendeu o prêmio Nobel em 1913.


• Ele percebeu que a resistividade do mercúrio vai zero 
para � .T < TC = 4.2 K

Supercondutividade
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• Em 1986 foram descobertas as cerâmicas 
supercondutoras, com temperaturas críticas mais 
elevadas.


• Seus descobridores, Bednorz e Muller ganharam o 
prêmio Nobel em 1987 pelo feito.

Supercondutividade
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Supercondutividade
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• Os elétrons efetivamente se atraem via deformações na 
rede cristalina (interação elétron-fônon).


• Um fônon é uma quase-partícula que quantifica um 
quantum de vibração em um retículo cristalino.

Teoria BCS: pares de Cooper
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• Se esta atração elétron-fônon for mais forte que a 
repulsão coulombiana, ocorre a formação de pares de 
Cooper.


• Estes pares são bósons e carregam a corrente elétrica.


• Em temperatura alta, a agitação térmica faz com que 
estes pares não sobrevivam por um longo período.

Teoria BCS: pares de Cooper
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• Os pares de Cooper têm energia ligeiramente inferior à 
energia dos elétrons individuais.


• A interação dos pares de Cooper com os átomos só 
ocorrerá se a energia trocada for maior ou igual ao gap.


• Em altas temperaturas, a energia está disponível na 
forma de energia térmica e é bem maior que o gap; 
assim a formação de pares de Cooper não é favorecida 
(aniquilação rápida).

Teoria BCS: pares de Cooper
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• Ao baixarmos a temperatura, a energia disponível para 
trocas térmicas será menor que a energia do gap; 


• Noutras palavras, o espectro de pares de Cooper 
apresenta um gap. Isso faz com que o espalhamento 
seja suprimido e a resistividade seja nula.

Teoria BCS: pares de Cooper
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• Em um condutor perfeito, o campo magnético externo é 
cancelado no interior do material devido à indução de 
Faraday. Temos um diamagnetismo perfeito.


• No supercondutor ocorre um fenômeno interessante: o 
campo magnético é “expulso” do interior do material na 
transição �  e correntes se foram na superfície. 


• Este fenômeno é chamado de efeito Meissner.

(T = TC)

Efeito Meissner
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• A deformação das linhas de campo fora da superfícies 
exerce uma força sobre o material.


• Se esta força for maior que o peso, temos a licitação 
magnética.

Efeito Meissner




