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HÉLIO LÍQUIDO 

ESTE TEXTO CONSISTE, EM PARTE, DE UMA TRADUÇÃO RESUMIDA DE 

CAPÍTULOS DOS LIVROS DE J. WILKS “AN INTRODUCTION TO LIQUID 

HELUM” E DE M. McCLINTOCK, “CRYOGENICS”.  

 

1. O elemento hélio 

 Hélio ocorre naturalmente na terra e seu peso atômico é aproximadamente 4. 
Existe em duas formas isotópicas, He3 e He4, o primeiro com um nêutron em seu 
núcleo, e o segundo com dois. A proporção de ocorrência de He3 para He4 é de 1 
para 107. Existem duas fases para He4 denominadas de He I e He II com 
propriedades distintas, conforme será oportunamente discutido neste texto.  

 Hélio tem dois elétrons, e como no estado de menor energia esses elétrons 
preenchem a primeira camada orbital, hélio deve ser quimicamente inerte. (A 
expressão “deve ser”, é empregada porque fluoretos de xenônio, radônio e criptônio 
e também óxidos de xenônio já foram sintetizados a despeito desses elementos 
serem gases inertes. Não se tem conhecimento, entretanto, de nenhum composto 
em que hélio esteja quimicamente ligado).  

 Hélio foi inicialmente observado no espectro de emissão do sol, o que explica 
seu nome, e mais tarde sua presença foi identificado na terra e em alguns minérios 
de urânio. Em 1908, Kamerlingh Onnes foi o primeiro a liquefazer hélio e daí em 
diante as investigações mais interessantes com esse elemento são relacionadas 
com o liquido e não com o gás.  

 

2. Hélio em baixas temperaturas 

 O emprego de hélio como um líquido de refrigeração apresenta dificuldades. 
Seu baixo calor de vaporização necessita de técnicas de isolação sofisticadas. 
Entretanto, se refrigeração com um líquido se faz necessária, hélio é o único 
disponível em temperaturas abaixo de 14 K, o ponto triplo do hidrogênio.  

 Na pressão atmosférica, hélio ferve em 4,2 K e reduzindo-se a pressão sobre 
o líquido, temperaturas mais baixas são alcançadas. Além de usado para 
refrigeração, apresenta propriedades que não são encontradas em outros líquidos.  

 Hélio líquido é incolor, com índice de refração 1,2, muito próximo do ar. A luz 
atravessa o líquido com pouquíssima atenuação, o que é uma vantagem em muitos 
ensaios experimentais. Outras características interessantes podem ser observadas 
no seu diagrama de fases (superfície p-v-T) mostrado na Fig. 1. Essa substância 
exibe um comportamento único em baixas temperaturas, na vizinhança de 4 K. 
Quando hélio na fase vapor é comprimido isotermicamente numa temperatura entre 
5,25 e 2,18 K, ele condensa em uma fase líquida chamada de Hélio I. Se o vapor é 
comprimido numa temperatura abaixo de 2,18 K, uma fase chamada de Hélio II é 
formada. Pela observação do diagrama, vê-se que He I e He II podem coexistir em 
equilíbrio numa faixa de temperaturas e pressões e He I pode ser convertido em He 
II tanto pelo abaixamento da temperatura, desde que a pressão não seja muito alta, 
ou pela redução da pressão, desde que a temperatura fique abaixo de 2,18 K. He II 
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permanece líquido nas temperaturas mais baixas até então conseguidas e 
presumivelmente assim fica até o zero absoluto.  

 Hélio sólido não existe em pressões abaixo de 25 atm, e nem em equilíbrio 
com seu vapor em nenhuma temperatura e pressão. Hélio não tem ponto triplo – 
mais uma detalhe que o distingue das outras substâncias. Um pouco abaixo de 15 
K, e sob alta pressão, hélio cristaliza num sólido transparente e incolor com 
estrutura hexagonal close packed determinada por medidas de raios-X. A menor 
distância interatômica é de 0,33 nm. Acima de 15 K há evidência de formação de 
uma estrutura cúbica de face centrada. Uma outra forma de He4 é observada – a 
cúbica de corpo centrado – na estreita faixa de temperatura entre 1,4 e 1,78 K. 

 

 

 

Figura 1. Superfície p-v-T para hélio 

 

3. A energia de ponto zero 

 Uma das importantes razões que fundamentam as propriedades incomuns do 
hélio é que ele possui uma alta energia de ponto zero, explicada por mecânica 
quântica, em relação a sua energia térmica clássica. De acordo com a teoria 
clássica, na temperatura de zero absoluto, todos os átomos da matéria devem estar 
em mútuo equilíbrio estático. Como não existe energia térmica, um perfeito 
equilíbrio deveria existir entre as forças de atração e repulsão dos átomos. Acima de 
0 K, toda matéria tem energia térmica na forma de movimento de seus átomos e o 
balanço de forças se torna dinâmico ao invés de estático. Resfriando-se a matéria 
lentamente, a energia térmica vai decrescendo até que em 0 K uma perfeita 
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imobilidade dos átomos iria ocorrer. Esses assumiriam posições espaciais 
correspondentes à configuração de menor energia estática. 

 Por outro lado, a teoria quântica mostra que cada átomo tem um mínimo 
irredutível de energia de (1/2) hf, onde h é a constante de Planck e f a frequência de 
oscilação do átomo. Mesmo em 0 K, quando a substância perde toda sua energia 
térmica, ainda vai existir essa energia que chamamos de energia de ponto zero. 
Esse fenômeno pode ser considerado como uma consequência do Princípio da 
Incerteza. Esse princípio age como uma barreira para um entendimento mais 
completo de partículas de dimensões atômicas. Por exemplo, se conhecermos com 
certeza a posição de uma átomo na rede cristalina, é impossível conhecermos o 
momento desse átomo no momento da observação. O caso oposto também é 
verdadeiro. Se conhecermos precisamente o momento do átomo, sua posição não 
pode ser determinada. 

 Apliquemos então o Princípio da Incerteza à matéria num experimento 
imaginário em que a temperatura decresça até o zero absoluto. O decréscimo da 
temperatura faz com que energia térmica diminua e a amplitude de vibração dos 
átomos diminui. Esses ficam então em posições gradativamente mais bem definidas 
ou seja, sua incerteza na posição diminui. Enquanto isso ocorre, a incerteza no 
momento aumenta – as partículas não perdem seu movimento. Na temperatura de 0 
K os átomos ainda retém a energia de (1/2)hf.  

 Alternativamente à aplicação do Princípio da Incerteza, mas sem contrariá-lo, 
nós podemos considerar o átomo na fase líquida como uma partícula livre localizada 
numa pequena gaiola, ou caixa, formada pelos átomos adjacentes. A energia do 
estado fundamental é então (h2/8m)V2/3 onde h é a constante de Planck, m é a 
massa do átomo e V é o voluma da gaiola. Portanto, o efeito do estado fundamental, 
ou energia de ponto zero, é aumentar o volume molar.  

 A Fig. 2 mostra a energia potencial de He4 nas fases sólida e líquida em 
função do volume molar, ambas calculadas pelos seus conhecidos campos de força 
e seus arranjos espaciais determinados por medidas de espalhamento de raios-X. 
Num líquido ou sólido normais, o estado estável no zero absoluto seria aquele com 
a energia interna mais baixa, cerca de 10 e 20 cm3 para hélio sólido e líquido, 
respectivamente. A figura também mostra uma estimativa calculada por F. London 
para a energia de ponto zero, considerada como aproximadamente a mesma para 
hélio sólido e líquido. 

 No zero absoluto, a energia total do líquido é apenas a soma das energias 
potencial e de ponto zero e, pela Fig. 2, pode-se determinar que o mínimo dessa 
soma corresponde ao volume molar de aproximadamente 30 cm3. Como a energia 
de ponto zero é inversamente proporcional à massa do átomo, o efeito é mais 
pronunciado em He3 que tem um volume molar de 40 cm3 a despeito dos átomos 
terem o mesmo tamanho dos de He4.  

Tabela I 
Temperatura crítica, TC, e o ponto de ebulição normal, TB, de He3 e He4. 

 He3 He4 

TC 3,32 5,20 

TB 3,19 4,2 
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 A conclusão importante da teoria de London é que, no volume molar de 30 
cm3, He4 tem a energia mais baixa que a do sólido. A forma líquida é, portanto, mais 
estável que a sólida.  

As densidades de He3 e de He4 líquidos são 0,07 e 0,14 g/cm3, 
respectivamente, e He3 tem uma pressão de vapor mais alta por seus átomos serem 
mais fracamente ligados. A Tabela I, acima, mostra os pontos de ebulição normais e 
temperaturas críticas dos dois isótopos.  

 

 

Figura 2. Curvas estimadas para as energias potencial e de ponto zero para 
hélio líquido e sólido em zero absoluto em função do volume molar. 

 
4. A transição Lambda 

 A inclinação positiva da linha vapor-líquido (linha pressão de vapor x 
temperatura) mostrada na Fig. 3,implica que o líquido pode ser resfriado pela 
redução da pressão de vapor sobre sua superfície. Quando isso é feito com uma 
bomba de vácuo, o líquido ferve e uma nova temperatura de equilíbrio é alcançada 
com a extração do calor de vaporização do volume restante. Por esse processo, a 

 

Figura 3. Curva pressão-temperatura para hélio. 



5 
 

 

temperatura do hélio líquido pode ser reduzida de 4,2 K (a temperatura de ebulição 
na pressão atmosférica) para 0,8 K, aproximadamente. Abaixo disso, a pressão de 
vapor é tão baixa que o método não se torna prático, e outros métodos devem ser 
adotados.  

 Em um processo que produza a redução da temperatura do He4, quando o 
líquido chega a 2,17 K ocorre uma anomalia muito característica no calor específico, 
a chamada transição lambda, conforme mostra a Fig. 4. O calor específico sobe a 
um valor muito alto e depois cai bruscamente. Imediatamente abaixo desta 
transição, o líquido se torna supefluido, isto é, pode fluir através de tubos ou canais 
muito finos aparentemente sem nenhuma viscosidade! Além disso, exibe uma gama 
de outras propriedades que lhe são únicas.  

 

 

Figura 4. Transição lambda; calor específico do hélio líquido em equilíbrio com 
seu vapor. 

 

No He4 líquido em pressão atmosférica, observa-se a formação de bolhas. 
Entretanto, se a temperatura é gradativamente diminuída, ao chegar no ponto de 
transição (2,17 K), a ebulição subitamente cessa mesmo que o líquido continue a se 
vaporizar rapidamente. Pode ainda haver alguma atividade na superfície – bolhas 
que se formam na interface líquido-vapor se a taxa de evaporação for alta, mas 
bolhas não se formarão abaixo da superfície como no caso dos líquidos normais. 
Esse efeito surpreendente evidencia a transição para a fase de superfluidez, 
chamada de He II. O hélio líquido, numa temperatura acima da de transição é 
chamado de He I, para distinguir daquele modificado pela transição. A forma da 
curva de calor específico em função da temperatura da Fig. 4 lembra a letra grega 
lambda, o que origina o nome da transição. Em altas pressões, o fenômeno ocorre 
em temperaturas ligeiramente mais baixas como pode ser visto no diagrama p-v-T 
da Fig. 1. A anomalia na curva de calor específico na transição lambda é 
acompanhada por descontinuidades na expansão térmica e na compressibilidade do 
líquido que são típicas de transições de segunda ordem. 
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 A nova fase para a qual hélio líquido faz a transição abaixo do ponto lambda 
é de grande interesse, uma vez que muitas das suas propriedades não são 
observadas em nenhum outro líquido. 

 

5. O modelo de dois fluidos  

 Este modelo é proposto para um primeiro entendimento das surpreendentes 
propriedades de He II. Portanto, antes de tentar descrever as propriedades do 
líquido, explicaremos os detalhes mais importantes desse modelo que serão de 
grande ajuda na visualização dos efeitos. Teorias mais completas de hélio serão 
discutidas mais adiante..  

 De acordo com o modelo, He II é visualizado como composto de dois fluídos 
que se interpenetram completamente e interagem entre si apenas em algumas 
circunstâncias. Um fluido é o hélio líquido normal enquanto o outro é um 
“superfluído”. A componente normal possui as propriedades “normais” do hélio 
acima do ponto lambda, modificadas ligeiramente por causa da baixa temperatura. 
Ela tem a baixa viscosidade do He I, uma condutividade térmica razoável, e outras 
propriedades que podem ser esperadas de um líquido normal nessas temperaturas 
mas levando-se em conta sua energia de ponto zero e seu caráter essencialmente 
quântico.  

 O superfluido, por outro lado, possui entropia zero, a habilidade de conduzir 
calor melhor que os melhores condutores metálicos e com viscosidade 
perfeitamente nula – ele não interage nem com a componente normal nem com as 
paredes de um tubo no qual possa fluir. A entropia zero implica em que o fluído 
alcança perfeita ordem, mesmo permanecendo líquido e, não tendo entropia, tem 
que estar efetivamente a 0 K. Como os fluídos se interpenetram sem interagir, é 
possível imaginar que possam fluir em direções opostas ao mesmo tempo e num 
mesmo tubo. Cada um deles, então, mantém suas propriedades peculiares de 
transporte sem considerar que o outro está presente.  

 As proporções relativas dos dois componentes variam com a temperatura 
conforme mostra a Fig. 5. Ligeiramente abaixo do ponto lambda, apenas uma 
pequena parte do líquido é superfluído. À medida que a temperatura é diminuída, a 
proporção da parte superfluída aumenta às expensas da parte normal e, no zero 
absoluto, o líquido é inteiramente superfluído. Em qualquer temperatura, a 
densidade do líquido é a soma das densidades da parte superfluída, ρS, e da parte 
normal, ρn. As propriedades do He II, portanto, variam conforme a proporção das 
partes normal e superfluída. 

 

6. Superfluidez do hélio 

Uma das singulares propriedades do hélio líquido explicada pelo modelo de dois 
fluídos é a superfluidez. Ela é melhor descrita discutindo vários experimentos em 
que aparece. 

 Acima do ponto lambda, a viscosidade do hélio líquido, mesmo sendo menos 
dependente da temperatura dos outros líquidos, não tem nenhum comportamento 
surpreendente. Seu valor é muito menor que dos demais líquidos, cerca de 1/100 do 
nitrogênio líquido, por exemplo, mas isso é facilmente explicável pela existência da 
energia de ponto zero, que ”infla” o líquido e lhe dá um caráter um tanto gasoso que 
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tem como consequência a baixa viscosidade. Mas, a despeito do fato do coeficiente 
de viscosidade de hélio líquido estar mais próximo daquele de um gás, não existe 
nenhum comportamento singular da viscosidade entre o ponto crítico, em 5,2 K, até 
próximo de 3 K. Nesta temperatura tem-se, pode-se dizer, uma antecipação da 
transição lambda e a viscosidade começa a decrescer acentuadamente. Como pode 
ser observado na curva sólida da Fig. 6, esse declínio continua através da transição 
lambda e, perto de 1 K, a viscosidade é aproximadamente nula.  

 

 

Figura 5. Frações de equilíbrio de He II normal e superfluido em função da 
temperatura. 

 

Entretanto, a viscosidade não é tão facilmente definida como a curva da Fig. 
6 parece indicar, porque, abaixo da temperatura de transição, diferentes métodos de 
medida dão resultados distintos.  

 

Figura 6. Viscosidade do hélio líquido em função da temperatura na região da 
transição lambda. 

Um desses métodos – que resulta no gráfico dessa figura – consiste na 
observação do decaimento da amplitude de oscilação de um disco mergulhado no 
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líquido e suspenso por uma fibra fina como mostrado na Fig. 7. A viscosidade é 
medida em função desse decaimento.  

Se a viscosidade de He II é medida por outro método clássico, tal como o da 
observação da velocidade de escoamento através de tubos, diferentes resultados 
podem ser são obtidos. Em tubos maiores que 0,1 cm obtém-se, essencialmente, os 
mesmos valores de viscosidade medidos pelo pêndulo de torção da Fig. 7; para 
uma dada diferença de pressão entre as extremidades do tubo, a velocidade de 
escoamento diminui com o decréscimo de diâmetro do tubo como se observa nos 
líquidos clássicos. Diminuindo continuadamente o diâmetro do tubo, a velocidade 
começa a crescer novamente, até que para tubos muito finos – 10-5 cm de diâmetro, 
aproximadamente – uma velocidade crítica de 13 cm/s é medida, que é 
independente da diferença de pressão aplicada ao tubo. Esse comportamento viola, 
drasticamente, as leis dos fluídos clássicos e é devido à superfluidez.   

 

 

Figura 7. Pêndulo de torção para determinar a viscosidade de hélio líquido. 

 

 O problema das diferentes viscosidades de He II é explicado com base no 
modelo de dois fluídos. O pêndulo da Fig. 7 é imerso em He II e está, 
consequentemente, em contato com as componentes normal e superfluída. Como o 
superfluído não participa do processo de dissipação de energia, ele não contribui 
em nada para o amortecimento das oscilações do disco. Somente a componente 
normal contribui, através de sua viscosidade, para o amortecimento. Como a 
proporção dessa última componente diminui com a temperatura, a viscosidade, 
conforme medida por esse método, decresce e é extrapolada a zero à 0 K.  

 No escoamento em tubos não muito finos, a situação é a mesma daquela 
acima. As componentes normal e superfluída escoam, mas a viscosidade é devida 
apenas à componente normal. Menos dessa componente pode fluir em tubos de 
pequeno diâmetro, até que para diâmetros de 10-5 cm e menores, apenas a 
componente superfluída pode circular.  

 Mas qual o valor da viscosidade da componente normal de He II? Esse valor 
seria facilmente conhecido pelo experimento do .pêndulo se a proporção dessa 
componente no líquido fosse conhecida. Tal proporção é determinada usando-se 
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um pêndulo de torção formado por uma pilha de discos com espaçamento de 0,1 
mm. O fluido normal de tal arranjo é então parte efetiva da massa do pêndulo uma 
vez que não se desloca nos pequenos intervalos entre discos. O superfluído, por 
outro lado, não participa das oscilações uma vez que pode se deslocar livremente 
nesses intervalos. Medidas do momento de inércia do pêndulo fornecem então a 
proporção relativa dos dois componentes de He II em função da temperatura. 
Combinando-se esses resultados com as medidas do pêndulo de um só disco, 
encontra-se a viscosidade da componente normal em função da temperatura, 
conforme se pode ver na Fig. 6.  

 Existe considerável evidência experimental favorecendo o modelo dos dois 
fluídos enquanto as velocidades de deslocamento de He II não forem altas. Para 
velocidades mais altas, o comportamento de He II se torna complexo e não existe 
ainda explicação quantitativa satisfatória para vários fenômenos. Por exemplo, no 
escoamento de hélio em placas de vidro poroso com canais da ordem de 10-7 cm 
(20 diâmetros atômicos, aproximadamente), a velocidade de escoamento tem uma 
forte dependência na diferença de pressão aplicada nos dois lados da placa. 

 Em condições suficientemente energéticas, observa-se a existência de uma 
velocidade crítica abaixo da qual as componentes superfluida e normal não 
interagem apreciavelmente entre si. Nessas velocidades, o que se observa pode ser 
explicado em termos do modelo de dois fluídos. Mas acima da velocidade crítica, 
ocorrem interações e os fenômenos observados são de interpretação mais difícil. Na 
interação, admite-se que He II superfluido se transforme em He II normal. Acima da 
“velocidade crítica”, as interações ocorrem de modo significativo e seus efeitos 
serão observados nos fenômenos de escoamento do líquido.  

 

7.O filme de hélio  

Uma outra característica singular de hélio líquido se refere ao que se chama de 
filme de hélio Se um objeto sólido é parcialmente imerso em hélio líquido, a 
superfície do objeto não mergulhado será recoberta com um fino filme fino de hélio 
líquido. Abaixo do ponto lambda, o filme vai se constituir parcialmente de He II 
superfluido e sua presença dá origem a efeitos, pode-se dizer, bizarros. Um béquer 
vazio, parcialmente imerso em He II, por exemplo, vai gradualmente sendo enchido 
com o líquido até o nível do banho que o cerca, conforme mostra a Fig. 8(a). O 
enchimento ocorre pelo fluxo do filme de hélio sobre a borda do béquer. Se o nível  

 

Figura 8. Representação esquemática do fluxo hélio líquido. (a) Do reservatório 
de hélio para o béquer; (b) do béquer para o reservatório. 

de hélio for o mais alto, o escoamento será na direção oposta até os dois níveis se 
equilibrarem. Além disso, se o béquer for suspenso sobre o líquido, ele vai 
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gradualmente se esvaziar pelo deslocamento do filme, com gotas se formando na 
superfície do fundo e pingando no líquido [Fig. 8(b)]. 

 Quando medidas quantitativas do processo de escoamento são feitas, os 
resultados são ainda mais surpreendentes. A razão segundo a qual a vazão do filme 
líquido toma lugar tanto para dentro como para fora do béquer é a mesma 
independentemente de existir uma pequena ou grande diferença em altura entre os 
níveis dos dois líquidos. A taxa de vazão, ao contrário do que se poderia esperar, 
independe do comprimento do caminho em que o fluxo de filme se estabelece.  

 Alguns cuidadosos experimentos indicam que a taxa de escoamento do filme 
pode depender, numa certa extensão, da diferença dos níveis de líquido. As 
dificuldades de realizar um experimento que meça isso são grandes e não se tem 
ainda uma resposta.  

 A espessura, D, de um filme em equilíbrio com sua pressão de vapor 
saturado foi medida de várias maneiras em função da altura H. Nem todos os 
métodos dão o mesmo resultado, mas nos experimentos realizados com maior 
precisão, encontrou-se  

D = k/Hn       

onde k é uma constante aproximadamente igual a 3 x 10-6 no intervalo 1,32 – 2,05 
K, n é igual a 0,44; d e H são medidos em centímetros. A partir dessa equação, o 
filme pode ter a espessura de 100 átomos, aproximadamente, nos primeiros 
centímetros de altura nesse intervalo de temperatura. Filmes mais finos podem ser 
produzidos para pressões de vapor menores que a de vapor saturado. 

 

8. Fenômenos térmicos 

A condutividade térmica do hélio líquido foi medida por técnicas convencionais 
resultando numa média de 5 x 10-5 cal s-1 cm-2.K-1 entre o ponto lambda e 4 K. Esse 
valor é mais típico de gases em temperatura ambiente do que de líquidos, mas fora 
isso, não tem nada de incomum sobre transporte de calor através de He I. Abaixo 
do ponto lambda, entretanto, a condutividade de He II é maior que 1000 vezes a do 
cobre em temperatura ambiente e mais de 20 milhões de vezes a do He I numa 
temperatura lligeiramente acima do ponto lambda. Essa é a razão para a súbita 
cessação do borbulhamento quando hélio líquido é resfriado à temperaturas abaixo 
do ponto lambda; sua condutividade térmica é tão grande que, para um fluxo de 
calor razoável, o líquido distribui calor tão rapidamente e bolhas não se formam e 
toda evaporação toma lugar na superfície. Esse altamente eficaz transporte de calor 
em He II é a base de alguns surpreendentes efeitos térmicos, como os chamados 
efeitos temomecânicos exemplificados a seguir.  

Considere o arranjo experimental mostrado na Fig. 9 em que dois reservatórios 
contendo He II são ligados por um tubo capilar tão fino que somente a componente 
superfluida passa através dele facilmente. Hélio no tubo pode ser aquecido com um 
resistor elétrico. Se He II estiver inicialmente no mesmo nível nos dois reservatórios 
e calor for aplicado num deles, o nível do líquido nesse reservatório sobe 
perceptivelmente. Mais uma vez, o modelo de dois fluídos possibilita uma 
interpretação desse efeito. Quando se aplica calor, o líquido flui do reservatório mais 
frio para o mais quente onde absorve calor tornando-se He II normal e, por causa da 
maior viscosidade, não pode retornar.  
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Figura 9. Efeito termomecânico em dois reservatórios de He II conectados por 
um capilar. A diferença de temperatura entre os dois reservatórios é ΔT. 

 

 Uma demonstração espetacular do efeito termomecânico – o efeito fonte – 
pode ser feita com o arranjo ilustrado na Fig.10. A parte de baixo do tubo é porosa, 
consiste de um pó compactado e sinterizado de tal forma que só permite a 
passagem de He II superfluido. Quando se ilumina uma região do tubo, essa parte 
absorve a radiação e sua temperatura se torna maior que a do resto do arranjo. O 
resultado é o surgimento de um jato de líquido conforme mostra a figura. Jatos de 
até 30 cm de altura já foram observados!  

 É em princípio surpreendente que hélio líquido flua de uma região de 
temperatura mais baixa para a de mais alta parecendo, portanto, uma violação do 
princípio de conservação de energia. A explicação reside no fato de que calor não é 
transportado no processo, pois a entropia de hélio líquido, nas temperaturas do 
experimento é muito próxima de zero. No caso do experimento do efeito fonte, a 
energia necessária para o estabelecimento do jato de líquido é o calor gerado no 
material poroso pela radiação luminosa. 

 

 9. Propagação do som 

A velocidade do som num fluido é normalmente de interesse devido à relação 
existente entre essa grandeza e algumas propriedades termodinâmicas. No hélio 
líquido, a velocidade do som cresce de 180 m/s à 4,215 K para o valor extrapolado 
de 239 m/s à 0 K. O crescimento é mostrado por uma curva suave, exceto num 
intervalo no entorno de 1,5 K, próximo ao ponto lambda, onde a curva exibe um 
mínimo pronunciado, cujo valor é dependente da frequência do som. O decréscimo 
da velocidade do som, na região imediatamente acima do ponto lambda a esse 
mínimo é surpreendente porque ocorre numa região em que a densidade do hélio 
líquido cresce com o decréscimo de temperatura.  
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Figura 10. O efeito fonte em He II.  

 

 A atenuação do som em função da temperatura segue um padrão ainda mais 
surpreendente, conforme ilustrado na Fig. 11. O gráfico mostra a existência de um 
máximo de atenuação muito pronunciado no ponto lambda, e de outro máximo mais 
largo perto de 1 K. Acima de 3 K a curva se comporta de acordo com a teoria 
clássica que liga a atenuação de som a viscosidade e condutividade térmica. Abaixo 
de 3 K, contudo, o desvio do comportamento clássico é óbvio. A explicação mais 
aceitável do máximo no ponto lambda é que a energia da onda sonora é suficiente 
para causar flutuações nas concentrações de He I e He II no entorno do ponto 
lambda. A absorção de energia necessária para causar essas flutuações resulta na 
atenuação da onda. Acima de 3 K a curva se comporta de acordo com a teoria 
clássica que liga a atenuação de som a viscosidade e condutividade térmica. Abaixo 
de 3 K, contudo, o desvio do comportamento clássico é óbvio. A explicação mais 
aceitável do máximo no ponto lambda é que a energia da onda sonora é suficiente 
para causar flutuações nas concentrações de He I e He II no entorno do ponto 
lambda. A absorção de energia necessária para causar essas flutuações resulta na 
atenuação da onda.  

10. O segundo som 

Mais um dos surpreendentes efeitos em He II líquido é aquele em que 
variações de temperatura nele se propagam segundo um verdadeiro movimento 
ondulatório cuja velocidade é independente da frequência. Essas ondas de 
temperatura são análogas às ondas sonoras; a diferença está na variável 
termodinâmica, que não é a pressão mas a temperatura. Por essa analogia com 
ondas sonoras, o efeito se denomina segundo som – nome que não é 
particularmente adequado, mas surgiu por razões históricas. 
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Figura 11. Atenuação do som de 12 MHz em hélio líquido. Na região da 
transição lambda. A linha tracejada que tangencia o eixo de temperatura é 
resultado do cálculo clássico a partir de efeitos viscosos. 

 

 Antes do fenômeno ser observado experimentalmente, sua existência foi 
prevista teoricamente. Uma observação experimental do segundo som foi feita com 
um arranjo constituído por duas espiras de fios finos imersas em He II montadas em 
um suporte. Numa delas, a espira transmissora, circulava uma corrente alternada, e 
devido ao aquecimento resistivo, servia como uma fonte de pulsos periódicos de 
calor. A outra espira, a receptora, feita de um metal de resistividade sensível na 
temperatura, atuava como um termômetro uma vez que pela leitura de sua 
resistência a temperatura era conhecida. Devido a suficiente resolução espacial da 
espira receptora, provou-se o caráter ondulatório da temperatura e permitiu 
determinar a velocidade do segundo som. A partir dessa e de outras medidas 
subsequentes, observou-se que a velocidade do segundo som em He II cresce com 
o decréscimo da temperatura do líquido, a partir de zero no ponto lambda para um 
platô de cerca de 20 metros/s que se estende de 1,8 a 0,8 K e cresce 
acentuadamente em temperaturas mais baixas que essa última. Portanto, a 
velocidade do segundo som em He II é cerca de uma ordem de grandeza menor do 
que a velocidade do som verdadeiro no trecho correspondente ao platô acima 
mencionado.  

 

11. Hélio 3 e misturas de hélio 3 e hélio 4  

Hélio de massa 3 ocorre naturalmente em poços na terra numa proporção de 
cerca de 1.4 para cada 107 átomos de hélio de massa 4. Hélio presente na 
atmosfera tem uma concentração de He3 ligeiramente maior, de aproximadamente 
12 partes em 107. Existem processos em que as misturas naturais podem ser 
enriquecidas, mas a existência de reatores nucleares fornece um método 
relativamente simples de obtenção de He3 de alta pureza. O método envolve 
bombardeamento de nêutrons em Li6 que resulta em  trítio (H3) e He4, que podem 
ser facilmente separados. O trítio é radioativo (meia-vida de 12,5 anos) e 
transforma-se, por radiação beta, em He3. A reação é  
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 O isótopo leve do hélio, por seu comportamento peculiar, é objeto de estudo 
em física de baixas temperaturas. Mas é também a única substância solúvel em 
He4, e a mistura desses dois componentes é útil para estudar, ainda que de forma 
oblíqua, o comportamento de He4. 

Numa primeira vista, He3 e He4 não diferem muito dos outros gases inertes na 
forma líquida, a não ser por seus grandes volumes molares. Em verdade, usando a 
teoria cinética dos gases, podemos explicar, com moderado sucesso, as 
propriedades cinéticas e térmicas dos líquidos próximas a seus pontos de ebulição. 
Entretanto, em baixas temperaturas, He3, assim como He4, mostra um marcado 
desvio de seu comportamento quase-clássico.  

As propriedades de He3 líquido acima são muito semelhantes as de He4 
líquido perto do ponto de ebulição desse último, o que é esperado uma vez que os 
dois átomos tem camadas eletrônicas quase idênticas. Assim como seu isótopo 
mais pesado, na pressão atmosférica, He3 permanece líquido até a temperatura 
mais baixa em que foi estudado e provavelmente assim permanece até 0 K. A 
despeito disso, em temperaturas mais baixas que 4,2 K, ocorre uma notável 
diferença entre as propriedades dos dois líquidos. Nenhuma transição, tal como a 
transição lambda, do comportamento normal para o de superfluido foi até então 
observada, mesmo em temperaturas tão baixas quanto 5 mK.  

 Outra diferença entre os dois isótopos está em que o núcleo de He3, tendo 
um nêutron e dois prótons, não tem a simetria do núcleo de He4. Isso necessita 
diferentes tratamentos matemáticos para agregados dessas partículas conforme 
será discutido na próxima seção.  

 Misturas de He3 e He4 líquidos possibilitam um método adicional para o 
estudo de cada componente como também é de interesse a investigação da própria 
mistura. A adição de He3 em He4, por exemplo, abaixa a temperatura em que a 
transição lambda ocorre. O decréscimo de temperatura é maior para misturas ricas 
em He3 e progride quase linearmente desde 2,18 K (0% de He3) até a menos de 0,1 
K para concentrações de He3 perto de 100%. 

 

12. Teorias de hélio 

 Como vimos, o modelo de dois fluidos de He II, possibilita, pelo menos, um 
entendimento qualitativo – e em alguns casos quantitativo – das surpreendentes 
propriedades desse líquido. A despeito disso ainda fica a pergunta sobre o que as 
duas componentes de He II são em realidade. Para ser satisfatória, a resposta à 
pergunta deve ser dada em termos dos átomos de hélio que constituem o líquido. 
Tendo em vista o prévio sucesso da física estatística em por a termodinâmica em 
terreno firme, um tratamento estatístico deve ser promissor para o presente caso. E, 
como já sabemos, a partir de alta energia de ponto zero de hélio que efeitos 
quânticos não são desprezíveis, é razoável procurar uma solução para o problema 
por meio da mecânica quântica estatística.  



15 
 

 

 A estatística quântica aplicável à hélio líquido é aquela adequada à partículas 
idênticas indistinguíveis de spin de número inteiro, chamadas de bósons. Com dois 
nêutrons e dois prótons em seu núcleo, o He4 é um bóson, e a estatística é a de 
Bose-Einsten, caracterizada pela função de distribuição  

ni  = 1/ {[exp [(a + Ei)/kT)] – 1}     

onde ni é o número de bósons no nível de energia i, a é a energia livre de Helmholtz, 
Ei  é a energia do nível i medida a partir do estado mais baixo permitido ao sistema, 
k é  constante de Botzmann e T a temperatura absoluta. Para o propósito da 
presente discussão, podemos considerar o argumento da exponencial como uma 
constante para um dado sistema e uma dada temperatura. O ponto importante 
nessa função distribuição é que ela reflete a tendência dos bósons se aglomerarem 
nos estados de energia mais baixos disponíveis. Diferentemente da estatística de 
Fermi-Dirac, aplicada a férmions (ver abaixo), bósons não estão sujeitos ao princípio 
de exclusão de Pauli, e qualquer número desses últimos podem ocupar o mesmo 
nível de energia. A tendência dos bósons de ocupar o nível de energia mais baixo é 
obscurecido, de certa maneira, por energia térmica e isso resulta na ocupação, 
também, de níveis mais altos. 

 Usando essa função distribuição, demonstra-se que acima de uma 
temperatura crítica, TC, as partículas se distribuem nos níveis de energia num 
padrão muito semelhante ao que seria calculado pela teoria clássica de Maxwell-
Boltzman. Abaixo de Tc, entretanto, uma apreciável porção das partículas 
“condensa” no estado de energia mais baixo – a fração que se condensa se 
aproxima da unidade à medida que a temperatura tende para 0 K.  

 A estatística de Bose-Einstein, e cálculos nela baseados, nos dão, pelo 
menos, parte da resposta sobre o que constitui os dois fluidos de He II. De acordo 
com esses, o superfluido é a fração de átomos de hélio que se condensa no estado 
de energia mais baixo abaixo de Tc, e o fluido normal é a fração restante que se 
distribui em estados de energia mais alta.  

 No exposto acima, sobra ainda algum questionamento sobre porque os 
átomos condensados tem as propriedades de superfluido observadas. Ë entretanto 
possível ter um entendimento qualitativo se postularmos a existência de um gap de 
energia entre a fase superfluida e a fase normal. Os átomos do superfluido, abaixo 
do gap, tenderão a permanecer nessa situação até que haja algum tipo de interação 
envolvendo uma energia igual ou maior que o gap – a quantidade de energia, por 
exemplo, de uma colisão quando He II flui num tubo.  

 O He3, assim como o He4, pode ser tratado por estatística quântica. Sendo 
um férmion, segue a estatística de Fermi-Dirac, cuja função de distribuição é 

ni  = 1/ {[exp [(a + Ei)/kT)] + 1}     

onde os símbolos tem o mesmo significado que na estatística de Bose-Einstein, mas 
o sinal mais faz uma grande diferença na forma da distribuição. Enquanto o número 
de bósons na estatística B-E pode ser muito grande, vemos que, pela última 
equação, independentemente do valor do expoente, ni não pode ser maior que 1. 
Essa é a tradução matemática do princípio da exclusão de Pauli, segundo o qual 
dois férmions no sistema não podem estar no mesmo estado quântico. Se a 
estatística F-D for aplicada sem restrições ao He3, então o fenômeno da 
condensação de B-E não é previsto. Isso levou alguns pesquisadores a propor que 
He3 não tem fase superfluida e, como visto anteriormente, essa não é observada 
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nem mesmo a 0,005 K. O tratamento de He3 como um gás de F-D ideal não teve 
grande sucesso, pois muitas propriedades termodinâmicas calculadas com base 
neste modelo não concordaram com os resultados experimentais.  

 Por outro lado, a supercondutividade em metais é ligada a pares de elétrons. 
E enquanto elétrons isolados são férmions, são pares de elétrons os responsáveis 
pela supercondutividade, que tem estreita analogia com supefluidez. Seguindo essa 
analogia, tratamentos teóricos usados em supercondutividade foram aplicados ao 
He3 para calcular a temperatura de transição esperada para a fase superfluida. O 
valor previsto é aproximadamente 8 x 10-4 K.  


