
 

 

TRABALHO SOBRE HÉLIO LÍQUIDO  

 

Introdução 

A fenomenologia do hélio líquido é, em muitos aspectos, surpreendente e não 
encontra paralelo com a de outros líquidos. Um dos efeitos mais notáveis, 
particularmente quando hélio é resfriado abaixo de sua temperatura de ebulição, é o 
da superfluidez, inesperado, e também responsável por outros efeitos igualmente 
notáveis.  

Nas aulas presenciais de F-640, o efeito de superfluidez é demonstrado no 
laboratório empregando-se um sistema constituído por um recipiente criogênico 
(dewar) com hélio líquido e uma instalação com uma bomba de vácuo e diversas 
válvulas, destinada ao controle e à redução da pressão na superfície do líquido e 
desse modo reduzir sua temperatura.  

Na impossibilidade do assistir esse experimento no laboratório, você deverá assistir 
o vídeo editado pelo professor Jonhson Ordonez, do IFGW, no site do curso, tag 
Fotos/Vídeos> Superfluidez do Hélio. Apesar de detalhes sobre o método de 
redução da temperatura do hélio necessários ao experimento não serem 
apresentados, o vídeo reproduz com clareza aquilo que você veria na demonstração 
realizada no laboratório.  

Assista ao vídeo e consulte o texto “Hélio Líquido” no site do curso para um melhor 
entendimento dos fenômenos exibidos. Após, responda às questões que lhe são 
propostas.  

Sobre o vídeo 

É autoexplicativo, mas os comentários abaixo podem complementar alguns 
detalhes.  

1). Inicialmente o hélio está num recipiente dentro de um dewar (envólucro que isola 
termicamente o líquido do meio externo) e sua temperatura é aproximadamente 4,2 
K (ponto de ebulição do He à pressão atmosférica). Um visor pemite a observação 
do líquido. 

2). Em 1’23’’ a pressão começa a ser reduzida com a bomba de vácuo e a 
temperatura do hélio principia a decrescer.  

3). A temperatura segue caindo e em 1’55’’ a transição lambda é atingida (2,17 K) e 
o hélio se torna superfluído. Cessam as bolhas em consequência da alta 
condutividade térmica que o líquido alcança nessa baixa temperatura.  

4). Em 2’30’’ hélio é “pescado” no reservatório no interior do dewar por um recipiente 
cilíndrico com fundo de um material poroso cujos poros são da ordem de 
micrometros. Note-se que o líquido goteja através do fundo em consequência de 
sua superfluidez. 

5). Em 2’44’’, numa temperatura ainda mais baixa, hélio, num recipiente semelhante 
ao anterior mas sem fundo poroso, sobe pelas paredes do tubo caindo de volta no 
reservatório. 



 

 

6). Em 3’14’’ tem início o experimento de viscosidade pelo método do disco que gira 
imerso no hélio (semelhante ao do pêndulo de torção descrito no texto) em que a 
viscosidade é função da velocidade angular do disco.  

7). No experimento que inicia em 4’:23’’ os volumes inferior e superior de um 
dispositivo são ligados por um capilar e o inferior tem uma parede porosa com poros 
de 1 micrometro ou menos, através da qual hélio superfluídico pode passar. [Uma 
correção deve ser feita no texto que aparece: as fases normal e superfluída só 
começam a aparecer em 2,17 K (transição lambda)]. A parte superior do bulbo 
inferior é iluminada, fica numa temperatura mais alta do que a do que o restante do 
conjunto, e o líquido migra através da parede da região de temperatura mais baixa 
para a de mais alta. 

8). O experimento do efeito fonte tem início em 5’07’’ e é um tanto difícil de ver, mas 
o arranjo experimental é como o mostrado na Fig10, pág 12 do texto. Um tubo 
recurvado contendo material poroso aberto em uma das extremidades enquanto a 
outra termina num capilar na extremidade do qual jorra o fluxo de hélio 

Responda às questões abaixo 

a). Ao se reduzir a temperatura do hélio, conforme mostra o experimento, chega-se 
a um ponto em que o líquido atinje a transição lambda (2,17 K) e passa de hélio I 
para hélio II. Tendo por base o modelo de dois fluídos, você pode concluir que o 
helio II tem diferentes graus de fluidez à medida que a temperatura desce? 
Explique.  

b). Um arranjo experimental semelhante ao do vídeo para o efeito fonte é mostrado 
na Fig. 10 do texto “Hélio Líquido” encontrado no site do F-640. Explique o motivo 
pelo qual hélio líquido é esguichado pelo capilar. 

c). Um dos efeitos térmicos surpreendentes em hélio liíquido, não mostrado no 
video, é discutido no texto acima e o arranjo experimental é visto na Fig. 9. O tubo 
constitui o reservatório 1 e o recipiente com hélio que banha o tubo + capilar é o 
reservatório 2. Em consequência da superfluidez, hélio flui do reservatório 2 para o 
1. Aplica-se calor no reservatório 1 circulando corrente no resistor e suspende-se o 
tubo com o capilar acima do nível do hélio. O que acontece? Qual a justificativa? 

d). É, em princípio, surpreendente que hélio em temperaturas bem abaixo do ponto 
lambda flua da região mais fria para a mais quente. Mas isso é observado. Como 
você explica?  


