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Nos últimos anos, grandes avanços experimentais têm permitido uma manipulação 

precisa de gases superfluidos compostos por átomos fermiônicos com duas 

espécies de spin. Esses avanços experimentais têm permitido a investigação da 

superfluidez com férmions. A superfluidez é o fenômeno em que bósons fluem sem 

atrito abaixo de certa temperatura crítica Tc. Surpreendentemente, essa 

manifestação macroscópica de um fenômeno quântico ocorre também com 

férmions, após esses formarem pares com spins opostos, tornando-se bósons 

compostos. Os supercondutores convencionais são exemplos de superfluidos, onde 

os férmions envolvidos são elétrons, que se combinam formando os pares de 

Cooper que fluem sem atrito no interior do material. Nos superfluidos 

convencionais há uma simetria nas densidades de números de partículas a (spin 

up) e b (spin down) na = nb, potenciais químicos _a = _b e massas Ma = Mb dos 

candidatos a formação dos pares. Esses sistemas são conhecidos como 

balanceados como no caso dos supercondutores descritos pela teoria BCS. Um 

sistema desbalanceado é aquele em que o número de partículas, massas ou 

potenciais químicos das partículas são diferentes (nb > na, por exemplo). Nesse 

trabalho fizemos o estudo do estado fundamental de um gás ultra frio em duas 

dimensões com potenciais químicos e populações desbalanceados. Todos os 

cálculos são realizados em termos da energia de ligação de dois corpos _B, cuja 

variação permite manipular a interação entre os átomos evoluindo do regime 

condensado BEC ao estado BCS. Por meio de expressões analíticas e exatas com 

potenciais químicos fixos, semelhante ao que se encontra em três dimensões, a 

fase BCS é o estado fundamental até um desequilíbrio crítico hc, após o qual existe 

uma transição de fase de primeira ordem para o estado normal. Mostramos 

também que para um valor fixado de _B=_F em que _F é a energia de Fermi em 

2D, quando o desequilíbrio nas densidades (m = nb � na) aumenta desde zero, o 

estado fundamental evolui da fase BCS ao estado da separação de fases e 

posteriormente para o estado normal. Após um certo valor do desquilíbrio, 

denominado crítico, a separação de fases não é suportada e a fase normal é 



energicamente favorável. A transição BCS-BEC é discutida em sistemas 

balanceados e desbalanceados. Apresentamos figuras sobre perfis de densidade 

que possivelmente serão encontradas em experimentos futuros. 


