
SUPERCONDUTORES

Sônia Frota-Pessôa , I n s t i t u t o de F í s i c a da USP

0 impacto criado pela descoberta de supe. ^adutores

cerâmicos de alta temperatura crítica, anunciada em novembro

de 1986 por Bednorz e Müller, ultrapassou os meios acadêmicos,

atingindo os jornais, afetando o mercado de ações e despertar^

do a curiosidade do público em geral.

A potencialidade do ponto de vista tecnológico é i-

negável, embora os meios de comunicação tenham por vezes exa-

gerado, prevendo a curto prazo soluções que no momento têm aiti

da sabor de ficção científica.

E; Por outro lado, a descoberta dos supercondutores C£

I râíüicos toca em questões fundamentais, do ponto de vista aca-

£ õêmico, pois existe a possibilidade de estar em ação um novo

I mecanismo nesses materiais diferente do aceito para ps super-
%

f condutores metálicos tradicionais.

* Nessa palestra abordarei de forma breve a evolução

I da área, desde a descoberta do3 supercondutores até o advento

i
dos supercondutores cerâmicos. Faremos uma breve introdução à

teoria BCS, de importância para o desenvolvimento teórico da

•írea e discutiremos algumas propriedades que tornam os materjL_

'lis supercondutores interessantes do ponto de vista tecnológjl^

co. Finalmente abordaremos os supercondutores cerâmicos, sua

potencialidade tecnológica e principalmente as questões que

foram levantadas com o advento desses novos materiais, mobilj^

z-")ndo a comunidade científica em busca de respostas adequadas.
9. Efeito Meissner

0 fato mais notável na supercondutivídade é a passa_

9--m de corrente sem dissipaçâo e foi a observação de K. Onnes
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de que a resistência do Hg caía a zero abaixo de 4K que, ei

1911, levou à descoberta da supercondutividade. Hoje em dia

sabe-se que a grande maioria dos metais torna-se supercondu

tor abaixe de uma certa temperatura crítica T , que varia cerr

o material. No entanto, o supercondutor não é apenas um

tor perfeito, mas também um diamagneto perfeito expulsando o

campo magnético do seu interior.

tara analisar a diferença entre um condutor perfei-

to e um supercondutor vamos analisar o comportamento do cond^

tor perfeito em presença de campo. Usaremos a definição de co£

rente j, a força sobre um portador de carga q e as equações

de Maxwell para obter o valor da indução magnética num condu-

tor perfeito.

í.qí.m-g- Vx2=-ÍM (1)

onde n é a densidade de portadores.

Usando as equações acima obtemos:

í(jl} =_LJl onde x.._J»£l_ (2)

4S»
at

dt 3 X* dt 4ifnq'

Para uma interface plana localizada em x= 0 temos:

x
dH (x) dH (0) ~ T ~

2 - z - e (3)
dt dt

Fig. 1

Como conseqüência, desprezando a camada de espessura \ (algtj

mas centenas de A), o campo no interior de um condutor per-

feito não varia. Na figura 2a, consideramos duas situações ,

onde um material hipotético se torna um condutor perfeito na

presença (situação i) ou na ausência (ii) de um campo aplica



do. Vemos que o fato de existir ou não campo no interior de

um condutor perfeito depende da história pregressa, ou seja,

de como o estado foi preparado.

O comportamei to do supercondutor é diferente e está

ilustrado na Figura 2b. O supercondutor é um diarnagneto per-

feito, isto é, sempre expulsa o campo do seu interior. Esse

comportamento, denominado efeito Meissner foi verificado pe-

la primeira vez por Meissner e Oschfeld em 1933.

í)

i)

Fig. 2a - Condutor Perfeito

T>TC T<TC T<TC

H-0

T<TC

Fig. 2b- Supercondutor

(diamagneto perfeito)

T>TC T<Tr

T<TC r<rc
H/0

r<rc

Em 1935, London sugeriu que o efeito Meissner seria

compatível com um tratamento semelhante ao que usamos para o

condutor perfeito, de3de que, no resultado final (eqs 2e 3) fos

sem omitidas as derivadas temporais. Teríamos então:
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72H H

=Hz(0)

(4)

Fig. 3

A distância XL, conhecida como distância de penetração, é um

parâmetro importante em supercondutores. Em metais purosesim
o

pies, ela é da ordem de 200 - 500 A, mas em sistemas mais com-

-4

plexos e metais impuros pode chegar a 10 cm.

London mostrou que as equações acima (sem derivadas

temporais) só sâo satisfeitas se V x p = 0, onde p - m^+qX é o

momento canônico, ^ o potencial vetor tomado de forma a ter

V • % = 0 e v a velocidade v do portador.

Numa região simplesmente conexa (ou seja num super-

condutor maciço) a condição se torna p = 0 , sugerindo que to-

dos os portadores estão uo mesmo estado (rigidez da função de

onda). Como é aceito que os portadores sâo elétrons, o resul-

tado é surpreendente, pois elétrons sâo Fe'rmions e não podem

ocupar o mesmo estado. Este impasse só seria resolvido 1957

com a teoria BCS da supercondutividade.

É interessante notar que o supercondutor se torna um

metal normal não só para temperaturas acima de temperatura cr£

tica T , mas também para campos acima do campo crítico H e

correntes acima da corrente crítica j . Esses 3 parâmetros sâo

de extrema importância para aplicações tecnológicas da super-

condutividade.

Para entender a existência de um campo crítico H ,

é preciso notar que uma certa energia é gasta para distorcer as
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[' Ii*::i<* de- fluxc P impedir que o ca;f«r<; pene t re vr> ' n t ^ n o r do su

[ pc: CVT.C j ' . o r . Pode-se mostrar que e s s . <?periia ipcr in idade d»>

[ vol :~e) é dada por , onde H é o v i l o i dvj casnpo *°> t e r n o . Co
[ 8tt

t y.o ~ estido suptrcondutor é energética nente '*avoráv»l com rela

í çúo ao estado normal para 'f < T , vale * pena expulsar o campo

se .•- energia de coesão ganha ao se tornar supercondutor compeli

sar a energia gasta em expelir o fluxo. A energia de coesão é

dada por 3,, - G_ (0) , onde GN é a energia do estada normal e

G,(ü) a energia do estado supercondutor a campo nulo. Em pre-

sença de um campo H, a energia do supercondutor é dada por

G_(H) = Gç(0) + -3— (5)

b b 8it

onde a energia gasta por expulsar o campo foi acrescentada. À

medida que o campo cresce, a energia Gg(H) cresce. Uma transi-

ção do estado supercondutor para o estado normal acontece em

presença de um campo crítico H tal que a energia Ge(H ) seja
c o c

igual à GN. Para H > H o estado normal tem energia mais baixa

e é favorecidr.
H2

G J B 1 = G_(0) + — — = GM (6)

É fácil ver que a energia de coesão pode ser expressa em ter-

mos do campo crítico na forma:

HcGN - Gs(0> =- — — (7)

Como já frizamos, altos valores de T,, H e j são

importantes em (jrande parte das aplicações tecnológicas. Além

4isso, os materiais devem ser resistentes, dúteís, não degra-

tfar com tempo e reciclagem, etc. Entre os melhores materiais

tradicionais temos: NbTi, Nb^Sn e Nb^Ge. Graças a uma sofist^

técnica de fabricação desenvolvida nos anos 60, eles po-

ser obtidos em forma de fios com as propriedades desejadas,

todos supércondutores do tipo II que como veremos cr iam re
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giões normais em seu interior, deixando penetrar parte do flia

xo. Os melhores valores de T . H e i para supercondutorestra
c c ~ c —

dicionais são dados abaixo:

T - 23K

Hc - 400kG

j c - IO
7 A/cm»

As aplicações tecnológicas da supercor.dutividade são

muitas e variadas. Uma das mais importantes, já amplamente u-

sada hoje em dia, é a construção de bobinas supercondutoras pa

ra geração de altos campos magnéticos. Essas bobinas são usa-

das co.n oc mais variados fins; confinarr.ento de plasmas em fu-

são, separação magnética em indústrias e ecologia, física de

altas energias, etc.

Outras aplicações:

— transmissão sem perdas (ex: para reduzir o tamanho de com-

putadores).

— Medição de pequenas variações de campo (SQUIDS)- (ex: estu

do de atividade cerebral através do campo H).

— Computadores usando o efeito Josephson (desenvolvido pela

IBM, não foi considerado economicamente viável na época).

Os superconducores podem ainda ser usados em gera-

dores, linhas de transmissão, levitaçáj magnética em trens e

inúmeras aplicações de pequena escala baseadas no afeito

Josephson. Esse efeito,que nâo será discutido nessa palestra,

é uma das áreas importantes da supercondutividade, sendo tam

béra extremamente útil do ponto de vista prático.

Teoria BCS da Supeicondutividade

Embora a supercondutividade tenha sido descoberta em

1911, só em 1957, com a teoria de Bardeen, Cooper e Schrief-

fer (BCS) ficou claro, qual c mecanismo microscópico respon-

sável pela supercondutividade usual em metais. Para que se



rO«s* apreciar a polêmica gerada coro o advento dos supercon-

jatores cerâmicos é importante introduzir, ainda que de for-

ma simples, os conceitos básicos da teoria BCS.

Antes de mais nada, vamos introduzir aqui um modelo

simples para o metal normal (isto é, para o metal quando não

se encontra no estado supercondutor). O metal normal pode, em

primeira aproximação, ser visto como um gás de elétrons li-

vres, não interagentes confinados numa caixa que representa

os limites da amostra. A solução para uma partícula é dada

por:

= e
í K . r

com (8)

2m

onde 6. é a energia e p o momento do elétron. Se temos N e-

létrons no estado fundamental, preenchemos os -j- estados de

mais baixa energia com dois elétrons de spin opostos. Assim,
"h*k*

o último elétron tem energia £„=
2m

, onde 6p é a chamada

energia de Fermi.

Portanto para o metal normal a T = OK temos:

- Todos os estados com |1c|<k_ estão ocupados.

- Os estados com |»?|>kp estão vazios.

- Se acrescentarmos dois elétrons ao sistema a enejr

nergia aumenta de 2€p.

A situação quanto à distribuição de energia 6. e o

momerto hlc é resumida ria figura abaixo:

Fig. 4
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Queremos agora descrever o estado fundamental do es

tado supercondutor. Para simplificar o problema Cooper resoj.

veu tomar o estado fundamental normal como dado e adicionar

dois elétrons fracamente interagentes entre si, ao sistema .

Ele verificou que nessa situação, os elétrons adicionais po-

dem formar um par de Cooper, que tem energia menor que 2€p ,

para qualquer interação atrativa por mais fraca que seja.

Cooper supôs que o par de elétrons adicional de

spin opostos tinha momento total nulo (o par de Cooper seria

o portador de carga da teoria de London) e que portanto pode

ria ser descrito por uma função de onda da forma:

To(r,, r2) = Z g^ e
lk'r1 e~lk'v2 x (parte de spin)

onde r. e r- indicam as coordenadas de cada um dos elétrons com mo

mento nit e -níc respectivamente. O coeficiente g^ é por enquanto ar

bitrário e está relacionado com a probabilidade de achar o par de

elétrons num dado estado (Íct,-lc+). Os demais elétrons, nesse mode-

lo, apenas impedem que os elétrons adicionais ocupem estados com

|!c|<kp, já* ocupados por Férmions.

Como os estados de spin opostos são antissimetricos na

troca de spin e a função de onda do par deve ser antissimétrica na

troca de spin e coordenada, a parte orbital deve ser simétrica na

troca de coordendas, Lembrando que estados com )1t|<kp estão proib^

dos, a função de onda do par de Cooper toma a forma:

V ' i - V -1 n cos £ - < W (oiB2-i
íi°2I í9>

|k|>kp simétrica antissimétrica

onde a indica spin t e 8 spin *.

Substitutíndo na equação de Schrõedinger de duas partículas em pre-

sença de um potencial atrativo V.. , da forma dada abaixo, temos (a

pós um tratamento não trivial!) a energia do par.

2
, " NTITTV

B - 2 6 p - 2iiw e F " ( 1 0 )



Fará obter essa expressão foi tomada uma interação da

v

o

6F<6k<6F + nu>c

se k ou k1 estiverem fora dessa re-
gião

Nesse caso, a energia do par é menor que 2€p se a

função de onda que descreve o par de Cooper for descrita por

uma amplitude gk(k>kp) da forma dada na figura 5.

—to.

Fig. 5

No estado normal, os dois elétrons ocupariam esta-

dos com k=k_ e teriam energia 26p. No par de Cooper', os elé-

trons ocupam estados k com k>kp em torno da energia de Fermi.

A probabilidade de encontrar os elétrons com um dado k é da-

da por g. , sendo grande se k>kp e pequena se k>>k_,.

Se os dois últimos elétrons podem abaixar sua enejr

Çia formando um par de Cooper é de se esperar que os dois pe

"últimos, antepenúltimos, etc, também procurem alterar seus

estados em presença de uma interação atrativa, baixando a e-

°ergia total do sistema.

A função de onda de muitos elétrons que abaixa a

energia total do sistema com relação ao estado normal é const

à T = OK por uma distribuição de pares (Jct,-i«*). Note

o par de Cooper tem o momento total nulo, resolvendo o

F^radoxo proposto por London.

A probabilidade de um par ^ estar ocupado é dado

distribuição da figura6.
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Fig. 6

A linha pontilhada indica a ocupação para o estado normal .

Há um forte desvio na ocupação do estado supercondutor com

relaçâc ao normal numa região da ordem de kTc em torno da e

nergia de Fermi £„. A distribuição do supercondutor a T = 0K

é bastante parecida com a do snetal normal a uma temperatura

T~T . Para T>T a agitação térmica quebra a energia de liga_

ção dos pares e ocasiona um retorno ao estado normal. Na te

oria BCS, a temperatura crítica é dada por:

1
1 " N(6 )V

Tc 2 "wc e lU)

onde N(€p) é a densidade de estados eletrônicos na energia

de Fermi. Nesse modelo, a temperatura crítica é alta se u>

é alto, N(€F) é alto e V é grande. Como vsremos, uc é nor-

malmente associada com u- (freqüência de Debye) para fônons

acústicos.

Vimos que em presença de uma interação atrativa,

os dois últimos elétrons abaixam sua energia com relação à

do estado normal/ formando um par de Cooper. Mas como pode

haver uma interação atrativa entre elétrons?! A sugestão BCS

é de que essa atração é mediada pelos íons da rede que vi-

bram com freqüência característica da ordem de Wp (Freqüên-

cia de Debye).

Podemos entender com um modelo bastante simplifica,

do a origem da interação atrativa elétron-elétron via rede .

Suponhamos que um elétron se encontre numa região do espaço.
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Conv? o elétron possui carga negativa, ele atrai os íons que

começam a se mover em sua direção. 0 elétron deixa a região

e seaue seu caminho, mas os íons, devido à sua inércia (têm

ro.issa bastante grande comparada com a dos elétrons) não re-

tornam imediatamente, deixando a regiáo por onde o elétron

passou com um ligeiro excesso de carga positiva. Essa carga

pode atrair elétrons gerando uma interação efetiva atrativa

elétron-elétron mediada pela rede como ilustrado na figura7.

(a) (b)

<
0

O O

íons são afastados

da posição de equ£

líbrio pela presen

ça do elétron»

atração elétron-elétron via

íons da red?.

Fig. 7

A participação dos íons na supercondutividade tra-

dicional era conhecida através do efeito isotópico, medido

experimentalmente. Numa grande quantidade de materiais, quan

do se substituía um elemento por seu isótop > a temperatura

crítica Tc mudava obedecendo aproximadamente a lei T a M~
? .

Como (î  a M " 3 , esta proporcionalidade é confirmada pela teo-

ria BCS.

0 argumento final em favor do BCS, onde os portado

r'?s sào pares de Cooper, veio em 1961, com a experiência de

qiantizaçâo de fluxo.

A quantizaçâo de fluxo havia sido sugerida, há muji_

tQs anos por London através de argumentos simples. Como já

V
 n* teoria de London, temos para o momento canônico do
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portador em presença do campo magnético:

p = m v, + q

Para uma região simplesmente conexa p =0, mas isso não é

verdade em geral. Tomemos um anel com um campo Ü penetrando

através do orifício como mostra a figura. Apliquemos agora u_

ma regra de quantização tipo Bohr-Sommerfeld ao longo do pejr

curso pontilhado. Isso pode

ser feito, uma vez que o su-

percondutor pode ser visto

como um estado quântico ma-

croscópico, pois todos os

portadores tem o mesmo p .

Fig. 8

p .Si = nh = m

desprezível^

No supercondutor tipo I em equilíbrio em presença de campo

magnético, as corrente e, portanto, v são não nulas apenas na

superfície (a distâncias da ordem da distância de penetração).

Se o circuito pontilhado for tomado no interior do anel, o

primeiro termo é desprezível. Portanto, temos:

s

nh - -f- • í 1 4 )

Assim, o fluxo • através do anel é quantizado em unidades de

• = nhc n*. (15)

Medidas de quantização de fluxo fornecem *„. Como h e c são

conhecidos, podemos obter a partir das medidas a carga 3 do

portador. Em 1961, foram feitas as primeiras medidas de quan-

tização de fluxo e jma carga q = 2e foi obtida para o portador,
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-afirmando Os resultados da teoria BCS (e = carga do elétron).

Finalmente, gostaríamos de introduzir outro concei-

to importante em supercondutividade; a distância de coerência

que representa o "tamanho" do par. Para avaliar a distan-
do

cia í i usaremos argumentos qualitativos baseados no princí-

pio de incerteza. Os resultados obtidos estão em boa concor-

dância com os obtidos de forma mais rigorosa dentro da teoria

BCS.
Do princípio de incerteza temos as relações;

i . .f P M P *
^ 2m ) m

Tomando para 6E a energia característica kaTr e para

velocidade do elétron no nível de Permi vp , temos:

(17)

onde ÇQ~ «p -
'F

kBTC

A distância de coo> c.icia nos dá também uma idéia da

distância necessária para destruir a supercondutividade. Por

exemplo, para criar uma região normal (sem pares) no interi-

or de uma amostra supercondutora, devemos garantir que os pa_

res gerados na região supercondutora não se propaguem atra-

vés da região normal. Assim, essa região deve ter pelo menos

« extensão de uma distância de coerência £. A distância de

coerência Ç juntamente cora a distância de penetração A,, de

terminam o tipo de comportamento apresentado pelo material su

percondutor em presença de campo magnético.

Supercondutores tipo II; campos críticos e vórtices

Como vimos, o campo magnético (a menos da distâncj.
ri* penetração *L) é excluído de regiões supercondutoras

para que o campo magnético penetre no interior da a-
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mostra, regiões normais devem ser forradas. Por outro laáo ,

para expulsar o campo é gasta uma enercia -5— cor unidade
Bit

de volumere para camp' 0 altos, pode ser energeticimente favo-

rável deixar que o campo penetre na adestra. No que diz res-

peito à penetração do campo, os supercondutores apresentam

dois tipos de comportamento. No caso de supercondutores tipo

I, as amostras expelem completamente o campo magnético de seu

interior até um certo campo H e sofrerr. uma transição para o

estado normal para valores do campo superiores a H , deixan-

do o campo penetrar em toda a extensão da amostra. 0 campo

H está relacionado com a energia de coesão e tem valores baî

xos da ordem de dezenas a centenas de gauss. As correntes c n

ticas também são baixas, pois a supercondutividade é destru_í

da quando o campo magnético por elas gerado na superfície do

fio, atinge algumas centenas de gauss.

Note que para grande parte das aplicações precisamos

de campos críticos da ordem de centenas de kgauss (mil vezes

maiores que os obtidos em amostras do tipo II) e altas corren-

tes críticas. Assim, a vasta maioria dos materiais supercondu-

tores utilizados para aplicações práticas são supercondutores

do tipo II. No caso de supercondutores tipo II, as amostras ex

pelem completamente o campo magnético do seu interior até um

certo valor H , quando é formada uma pequena região normal no

interior da amostra por onde o campo penetra. Em analogia ao

que acontece na superfície,esse campo é então blindado por cor

rentes e decai numa distância de penetração A., enquanto que o

restante da amostra permanece supercondutora. À medida que au-

mentamos o campo acima de H , um número cada vez maior de re-
1

giões normais são formadas até que para um campo crítico supe-

rior H , a amostra se torna totalmente normal. Na figura 9 ,
C2

ilustramos o comportamento de supercondutores do tipo I e do
tipo II em presença de campo magnético. A figura 9, apresenta
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--ÕO5 retas em uma amostra cilíndrica, perpendiculares ao cam

. . ;, reqião em xadrez indica regiões externas à amostra e re-

,.s.^ normais, onde o campo penetra.

. i figura 10 a e 10b, mostramos gráficos do campo magnético nuí

>íio B no interior da amostra e da magnetização média M gerada

pelas correntes nas interfaces como função do campo externo H

Lira supercondutores do tipo I (Ç>X-) e do tipo II (Ç<XL) res-

pectivamente. A área delimitada pela curva de magnetização só

kp<?nde da energia de coesão, isto é, de H e é a mesma nos do

. = casos. Assim como a magnetização é menor para superconduto-

res do tipo II, os campos críticos H nesses supercondutoresa
2

tingem valores bem mais elevados que os campos H usuais para

sjpercondutores do tipo I.

Tipo I

H<H H>H

expulsão total

(estado supercondutor)

penetração total

(estado normal)

H>H.

penetriçAo parcial

supercondutorI d; st.ido

fig. 9

tot-íl
(estado
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ií - Tip;) 1 i

B

H H H H H

s:
1=

s:
•J-

H
Tipo I- 0 campo é expulso

IH<H ) oj pcnotia total-

mente (H>HC).

Tipo II- 0 campe é expulso

(II-:t! ), penetra parcial-
cl

mente <H <H<H ) ou pene-
1 2

tra totalmente (H>H J.
C2

H

Para entender por que os materiais supercondutores tipo I e

tipo II apresentam comportamentos tão diferentes, devemos fa-

zer a seguinte pergunta. Em que circunstâncias é energetica-

mente favorável formar interfaces entre regiões normais e su-

percondutoras no interior da amostra?

Consideremos, portanto, o que se passa na interface

entre uma região normal e uma região supeveondutora. Nas figu

ras 11 e 12 representamos a densidade de pares n (x) e o cam-

po magnético H{x) como função da distância junto a uma inter-

face normal-supercondutor No ponto x = 0, o número de pares se

anula e o campo penetra totalmente de forma que H(ü) é igual

ao campo externo.

A densidade de pares decai numa distância característica Ç da

da pela distância de coerência, enquanto que o campo magnéti-
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-o decai numa distância de penetração \. .
L

Tomemos o estado supercondutor como referência para

^tudar a região perto da interface. A energia de coesão asso

ciada aos pares é perdida (numa região £) perto da interface,

3 medida que a densidade de pares n (x) diminui. Sabendo que
H *

a energia de coesão por unidade de volume é dada por c a
energia sobe de Ç por unidade de área da interface devi-

8w
do à falta de coesão.

Por outro lado, perto da in-

terface, o campo penetra no

supercondutor por uma exten-

são XT. Na ausência de inter

L H» "
face uma energia — — por u-

8v
nidade de volume seria neces_

sária para expulsar o campo.

Assim, em presença da inter-

de

-\ por unidade de área de

vido a penetração de fluxo.

Se a energia total

em presença da interface d i -

minuir com relação ao estado

totalmente supercondutor, a

interface será criada. Isso

face, a energia desce
Hc

Fig. 11

H

se dá quando

- S - Ç x < 0
8n 8 ir

°u se ja
2 F ->!l

(18)

Pig. 12

Mas se o fluxo não penetrar até um campo H<H , o ma

-29-



teria! é tipo I, pois vai <» normal quar.io H = H . Assim, a fo£

inação de regiões normais dentro do supercondutor só pode acon

tecer se o fluxo penetra para valores àe H<H . Mas H<H só é

condição favorável à criação de interfaces se —|—< 1, ou seja,

Ç<\. Assim, um dado supercondutor é tipo I se Ç<X e tipo II

se Ç<X.

Normalmente, em metais simples e puros X = X^ - 1O~

cm e Ç=Ç - 10~ cm (£>X) levando a um comportamento tipo I .

No entanto, em presença de impurezas X diminui, Ç cresce e a

situação se inverte. Nesse caso, (X>£) é vantajosa a criação

de interfaces normal-supercondutor e o material é do tipo II.

Os compostos mais complexos com vários átomos na cela unitá-

ria são, em geral, supercondutores tipo II. Este é o caso dos

vários materiais supercondutores de aplicação tecnológica co-

mo Nb^Sn, NbTi, etc. Tudo indica que os novos supercondutores

cerâmicos de alto T também se encaixam nessa categoria.

Já vimos que as correntes críticas em superconduto-

res tipo I são baixas, uma vez que são limitadas pelos campos

magnéticos por elas gerados. Nas situações geralmente encon-

tradas em aplicações práticas as correntes existem em presen-

ça de campos magnéticos bastante fortes, maiores que o campo

crítico H,, dos supercondutores tipo II. Para entender como

funcionam esses materiais e como aparecem na prática as limĵ

tações de corrente, devemos entender um pouco melhor o supejr

condutor tipo II no estado misto.

Quando o campo externo supera o campo crítico infe

rior Hc , uma região normal por onde o campo penetra é cria-

da no interior da amostra, Essa região tem a dimensão mínima

necessária â criação da interface para evitar perdas desne-

cessárias de energia de coesão. Essa região mínima é um ci-

lindro de raio Ç com eixo paralelo ao campo magnético,por on

de o campo penetra. Em torno dessa parte central circulam co£
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r«?ntes que blindam o campo numa região de dimensões X

pevido as correntes de blindagem, esse conjunto é denominado

vórtice em analogia com os vórtices usuais. Na figura 13b ,

um corte ao longo do eixo mostra o comportamento do campo e

da densidade de pares na região do vórtice. A estrutura tri-

dimensional do vórtice está esboçada na figura 13a, onde a

direção das correntes de blindagem é indicada. O vórtice é

totalmente rodeado por regiões supercondutoras por onde uma

corrente imposta ao fio pode circular sem dissipação. No en-

tanto, numa amostra homogênea, a presença de corrente no mate

rial faz com que os vórt.?es se movimentem causando dissipa-

ção. Na prática para se obter altas correntes críticas são

introduzidos "defeitos" ou imperfeições nas amostras.

«. 2 J-»

Pig. 13

Esses "defeitos" geram regiões preferenciais para a criação

do vórtice de forma que para se movimentar o vórtice tem que

vencer barreiras criadas pelas chamadas "forças de pinning".

Assim, os vórtices sâo aprisionados nos centros d.e "pinning1/
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são impedidos de se movimentar e não dissipam. A corrente po

de entào circular sem dissipação na região superconcutora e-

vitando os vórtices e a região normal, buscando sempre o ca-

minho de menor resistência. Dessa forma correntes críticas

bastante altas, da ordem de 10 -10 A/cm podem set atingi-

das no estado misto H_ <H<H
C1 c

2

Como já vimos, a grande maioria das aplicações tec

nológicas requer altos campos críticos H , altas correntes
C2

críticas T . Na figura 14, ilustramos as propriedades dos ma

teriais supercondutores tradicionais de maior importância em

aplicações tecnológicas. Lembramo, que a tecnologia de fabri-

cação desses materiais, descobertos na década de I960, vem

sendo aperfeiçoada desde então, atingindo hoje grande sofisti^

cação.

Jc(A/cm
2)

Niabium-fitonium

Kb 3 Sn

Nb,G9

T(K)

Fig, 14
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%? produtos finais são dúteis, maleaveis, recicláveis e po-

:.-x ser obtidos em forma de Cios.

Como veremos, os novos materiais cerâmicos de alto

possuem campos críticos H elevados e as correntes críti-
C2

eis jc, embora ainda um pouco baixas, vêm crescendo de forma

significativa com a melhoria das técnicas de fabricação.

No entanto, no estágio atual, os materiais cerami-

cs são quebradiços, suas propriedades deterioram com a rec^

-ligem e obtê-los em forma de fios nâo parece tarefa fácil .

Assim, apesar de sua potencialidade, vários anos de desenvoL

vtmento serão necessários para que possam vir a competir com

cs supercondutores tradicionais, na maioria das aplicações de

larga escala.

Supercondutores Cerâmicos de alto T

Como o material precisa ser resfriado para se tor-

nar supercondutor, a temperatura crítica T é de grande im-

portância para aplicações tecnológicas. O máximo T já obti-

do vem crescendo em função do tempo de forma gradual, desde

° começo do século quando o fenômeno da supèrcondutividade

'oi descoberto. Mesmo assim, até a descoberta dos supercondu

*-orçs cerâmicos para se obter as temperaturas necessárias pa

r;í aplicações tecnológicas da supèrcondutividade, era impres

o uso de He líquido, material raro e portanto caro.

Assim acomunidade estava ciente de que um grande a

viria quando T_ atingisse temperaturas da ordem de 80Kc

«''•froitindo que a refrigeração fosse feita usando nitrogênio

•ir4uirJo, abundante,seguro e barato. Mas uma extrapolação li-

•"'-'f da Fig. 15, que mostra o avanço de T com o tempo, dei-

1 l̂̂ iro que este evento nào era esperado para esse século ,

'•'ordade, vários cálculos teóricos baseados nas versões ma
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is simples da teoria BCS, indicavam um limite máximo da or-

dem de 50K, para as temperaturas críticas supercondutoras.

o

138?
100

30

80

GO

50

30

20

AO

0
4350

DE. Tc NO

1390

Fig. 15

Assim é fácil entender a agitação que tomou conta

da comunidade com a descoberta dos novos supercondutores ce

rámicos. Por um lado, esses supercondutoros podem ser obti'
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dos usando na refrigeração o nitrogênio líquido, tornando as

r ssíveis aplicações tecnológicas mais competitivas. Por ou-

tro lado, a teoria BCS usual, não parece oferecer uma expli-

cação satisfatória para os altos TQ dos supercondutores cera

micos, deixando aberta a possibilidade de um novo mecanismo

ser responsável pela supercondutividade nesses materiais.

Para entender melhor as dificuldades da teoria BC5»

onde o par de Cooper é mediado por fônons acústicos, chama-

mos a atenção para a expressão para a temperatura crítica T ,

dada na equação 11. Para obter alto T é bom ter w relativa

mente alto, mas devemos principalmente ter a densidade de es

tados n* energia de Fermi N(€p) e a interação elétron-fônon V

grandes, No BCS mediado por fônons, a freqüência u> é fixada

-35-



por (uD <3'
je caracteriza a freqüência dos modos de fõnons acôs

ticos no material depende da massa dos íons (efeito isotópi-

co).

Entre os supercondutores cerâmicos, os compostos

de La((La2_ SrCu). por exemplo) a substituição de 0 1 6 por-

isótopos leva a um efeito isotópico muito abaixo do esperada

Essa mesma substituição nos compostos de mais alto T , os

chamados compostos um, dois, três (YBa2Cu,O7 , ) , apesar das

fortes vibrações locais do O na rede, leva a um efeito isotó

pico nulo, dentro do erro experimental.

Os bons supercondutores tradicionais como o NbTi ,

Nò,Ge, etc. apresentam altos valores para N'€p) o que, seguji

do a teoria BCS, favorece valores elevados de T . No entanto,

os compostos cerâmicos possuem N(6p) bastante baixos, meno-

res que os encontrados nos metais usuais.

Portanto, apesar do mecanismo BCS usual, mediado

por fônons não estar descartado, é pouco provável que esse

mecansimo, sem nenhuma outra contribuição, forneça uma boa

explicação para os altos T c dos supercondutores cerâmicos.

No entanto, é interessante notar que experiências de quan-

tização de fluxo nos novos supercondutores cerâmicos conti^

nuam indicando um valor de _2£ (sendo e a carga do elétron)

para o portador. Esse fato deve ser levado em conta na ela

boraçâo de novas explicações teóricas para o fenômeno.
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a

Pig. 16

Na figura 16 ,

mostramos a es-

trutura do com-

posto URI, dois,

três (YBa2Cu3075)

que possui um

T da ordem dec

95K. É conheci-

da a importance

a das cadeias H.

neares envoi veil

do Cu e O (de-

.signados por Cu

e 0. na figura)

para a supercor»

dutividade, po-

is quando elas

são destruídas,

o composto dei-

xa de ser super

condutor. Há

também evidence

as de que os pia

nos com Cu e 0 (designados por Cu- e O. na figura) são impo£

tantes para o processo. Na verdade, pelo que se sabe até ho-

je o Cu e o 0 parecem ser os responsáveis pela superconduti-

vidade, qua é planar (altamente anisotrópica) nesses compos-

tos, enquanto que o Y e o Ba parecem ter apenas a função de

separar os planos e redistribuir os elétrons entre os átomos

do composto.
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Hoje em dia, existe a st qrande número de teorias su

geridas para a supercondutiviãíàe nos supercondutcres cerâmi

cos. Elas se dividem, em geral, em duas categorias principa-

is. U M boa parte delas retém a idéia de pares de Cooper ,mas

sugerem exitons, polarons e outras exitaçôes para substituir

os fônons do mecanismo BCS tradicional, na mediação da inte-

ração atrativa entre os elétrons. Por outro lado, algumas das

novas teorias sugerem soluções totalmente novas, abandonando

os pares de Cooper, como é o caso da RBV (rassonant valence

bonds) sugerida por P.W. Anderson. De qualquer forir.a é bem

possível que, como no caso dos Férmions pesados, efeitos de

muitos corpos tenham um papel importante nesse novo mecanis-

mo supercondutor, toinando difícil uma explicação simples ba

seada nos cálculos usuais de estrutura eletrônica.

Toda essa atividade teórica gera questões que só

podem ser resolvidas de forma definitiva através de experi-

mentos. Parte do problema é que no estágio atual, muitas das

propriedades dos novos supercondutores são difíceis de medir

devido à má qualidade das amostras, que normalmente não são

monocristais e apresentam várias outras fases misturadas à

fase supercondutora.

Na verdade, a má qualidade das amostras tornava ,

há até bem pouco tempo, difícil de avaliar a potencialidade

desses novos materiais para aplicações tecnológicas. Os no-

vos materiais, que são supercondutores tipo II, apresenta-

vam, além do alto T , excelentes campos críticos H_ . No en
c c2

tanto, os resultados para correntes críticas eram desanima-

dores, pois estas estavam muito abaixo do necessário para a

maioria das aplicações. No entanto, recentemente foram pro-
duzidos na IBM amostras bastante puras do composto um, dois,

» -4

tres em forma de filmes finos de 10 cm de espessura, depo-

sitados sobre um substrato. Essas amostras exibiram a 77K
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íu correntes críticas j da ordem de 10 A/ctn , comparáveis à

dos melhores supercondutores tradicionais. Cabe porém lem-

brar que apesar da boa densidade de corrente a geometria pia

1S nar do filme fino em presença do substrato, nàc pode compe-

,r tir em termos práticos com os cabos supercondutores tradic^

onais, que são dúteis, tridimensionais , e de fácil conexão

j 3 ao restante do sistema, podendo suportar ume corrente total

Io bem maior que o filme.

Naturalmente, a área de supercondutores cerâmicos

m é muito nova e o progresso deve ser acelerado nos próximos

anos. É possível que novos materiais sejam descobertos com

melhores características do ponto de vista prático ou que

ia novas técnicas de fabricação venham contornar os problemas

que impedem a utilização dos supercondutores cerâmicos para

uma grande variedade de aplicações.

De qualquer forma, as aplicações mais imediatas

s dos novos supercondutores cerâmicos deverão ser as de peque

r na escala, como componentes eletrônicos, SQUIDS e circuitos

o de computadores compactos. A meu ver, as aplicações de lar-

à ga escala como bobinas, etc. deverão ser ainda, na próxima dé

cada, dominadas pelos materiais supercondutores tradicionais,

cujas técnicas de fabricação vêm sendo aperfeiçoadas desde a

década de sessenta.
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