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DIAGRAMA DE FASES A TEMPERATURA FINITA DE UM GÁS DE FERMI 

DESBALANCEADO EM DUAS DIMENSÕES ESPACIAIS 

 
O estudo de gases atômicos ultrafrios vem obtendo grandes avanços tanto teóricos, 

quanto experimentais, nos últimos tempos. Destaque para os gases de Fermi com 

assimetrias de spin ou spin-polarizados. Nesses sistemas, existe uma temperatura, 

denominada temperatura de transição ou temperatura crítica Tc, na qual o sistema 

passa a apresentar características de superfluidez. Fenômeno esse que consiste num 

estado anômalo da matéria, de natureza quântica, onde bósons fluem sem atrito ou 

quase sem atrito. Supercondutores convencionais são um exemplo de superfluídos, 

onde os pares de férmions (elétrons), portadores de carga, tendem a conduzir 

corrente elétrica sem resistência nem perdas. No presente trabalho, investigamos um 

gás de Fermi desbalanceado a temperatura finita, tratado em quasiduas dimensões 

espaciais. Estudamos o sistema sobre uma aproximação que vai além de campo 

médio, através de efeitos da interação induzida. Para o sistema balanceado, a 

temperatura de transição encontrada, de forma analítica, foi menor do que Tc de 

campo médio por um fator _ 2,72. Esse fator se mostrou maior do que os 

encontrados na literatura para sistemas em três dimensões espaciais. Para o sistema 

desbalanceado, a temperatura Ttc e a polarização Ptc do ponto tricrítico foram 

significativamente reduzidas por um fator semelhante. Os resultados oferecem boas 

perspectivas para as transições no limite BCS e na região unitária. No limite BEC os 

efeitos dessa interação desaparecem, uma vez que não existe mais superfície de 

Fermi.  


