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Apresentamos aspectos fundamentais da Condensac~ao de Bose- Einstein, incluindo as realizac~oes experimentais mais recentes que abriram novas perspectivas para explorac~ao de
sistemas qu^anticos macroscopicos.

Abstract
We present fundamental aspects of Bose-Einstein Condensation together with the mostly
recent experimental demonstration of this e ect which have open new and exciting frontiers
for investigations.

I. Introduc~ao
Sempre foi grande o interesse da Fsica em poder
explicar o mundo macroscopico a partir do entendimento de seus constituintes microscopicos. Assim, um
dos grandes sucessos da ci^encia foi o estabelecimento da
atomstica. Partindo a hipotese que tudo e constitudo
de entidades de tamanho extremamente pequenas, chamadas de atomos, fomos capazes de explicar varias das
propriedades do mundo macroscopico. Historicamente,
a explicac~ao das propriedades de um gas como press~ao
e temperatura, bem como sua interconex~ao com volume
foi o primeiro grande sucesso em termos de conectar o
mundo microscopico com o macroscopico.
Muitos outros exemplos nesta conex~ao micromacromundo foram os responsaveis pela origem da
ci^encia moderna, ricamente exempli cada pela materia
condensada, biologia molecular, etc.
No seuntimo micro-mundo, a materia tem um comportamento distinto daquele que nosso cotidiano nos
permite inferir. Quando descemos a dimens~oes t~ao pequenas quanto o tamanho do atomo, a materia tem o
chamado comportamento qu^antico, onde ondas s~ao as
entidades que melhor descrevem a materia ao inves de
corpusculos massivos. As leis gerais s~ao portanto diferentes das leis tradicionais da mec^anica e encaixamse dentro de outro escopo, o da mec^anica qu^antica.
Normalmente e difcil observar no mundo macroscopico

do dia-a-dia as evid^encias qu^anticas do ntimo de toda
materia, Ha, porem, algumas situac~oes onde isto pode
ocorrer.
Quando um gas e resfriado a temperaturas muito
baixas, e possvel atingir um regime onde seu comportamento deixa de ser classico e a vis~ao tradicional que
temos de um gas como sendo constitudo de partculas
animadas de um movimento desordenado n~ao mais se
sustenta. Se as partculas do gas forem do tipo bosons
(ha tambem as chamadas fermions e o que distingue
uma da outra e somente seu spin) o estado que atingimos no regime de ultra-baixa temperatura e denominado de Condensado de Bose-Einstein.
A formac~ao desta nova fase e denominada de Condensac~ao de Bose- Einstein (CBE) devido ao fato
que foi inicialmente prevista por A. Einstein em 1925
usando para isto as bases teoricas contidas no trabalho
do cientista Nath Bose.
A ocorr^encia da CBE e uma manifestaca~o macroscopica da chamada natureza qu^antica da materia.
Outras manifestac~oes desta natureza s~ao a supercondutividade e a super- uid^ez do helio 4He liquefeito,
sendo que esta ultima ate hoje n~ao encontrou uma explicac~ao teorica convincente e completa, apesar de serem inumeras as evid^encias de que ela esteja associada
com a CBE.
Para entendermos as bases da CBE e preciso primeiro saber que pela mec^anica qu^antica os consti-
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tuintes de um gas con nado n~ao apresentam um espectro de energia contnuo, mas sim somente valores discretos s~ao possveis. As partculas que constituem este sistema apresentam-se estatisticamente distribudas por estes estados de energia, e todas as propriedades do sistema advem da contribuic~ao estatstica
destas varias partculas contidas nos varios estados de
energia. Nenhum dos estados apresenta-se ocupado
com um numero macroscopico de partculas, de modo
que nenhum dos estados contribui diferentemente para
as propriedades termodin^amicas do sistema, alem daquela que advem de seu peso estatstico. Como observado por Eisntein, um gas constitudo por bosons
poderia em ultra-baixas temperaturas apresentar uma
populac~ao macroscopica no seu estado de mais baixa
energia (numero este da ordem do numero total de
partculas do sistema). Neste ponto, as partculas neste
espec co estado contribuiriam para as propriedades do
gas de uma forma diferente das demais, com um \peso"
maior. Esta mudanca de comportamento com relac~ao
as propriedades termodin^amicas (como press~ao, viscosidade, condutividade termica, etc) caracteriza a chamada transic~ao de fase. Neste contexto, a CBE leva o
sistema para uma nova \fase" com propriedades bastante peculiares.
A ideia da CBE tem sido explorada por decadas a
nvel teorico e muitos problemas e principalmente as
consequ^encias de sua ocorr^encia ja foram apresentadas
em diversos contextos[1] . Do ponto de vista experimental podemos dizer que este e um dos ultimos problemas
da Fsica Basica ainda que quase inexplorado. Ate recentemente o unico sistema fsico que reunia condic~oes
para atingir o regime de CBE era o helio-4 liquefeito, e
de fato ja e provado e aceito que a transic~ao para um
estado super- uido e uma manifestac~ao que acompanha
a CBE[2] . Porem, como sistema fsico para testar modelos basicos e interpretar algumas de suas propriedades,
4 He lquido deixa muito a desejar por n~ao se tratar de
um gas (e um lquido) e por apresentar uma forte integrac~ao entre seus constituintes, o que torna seu estudo
teorico um problema de muitos corpos muito difcil de
ser resolvido pelas tecnicas atuais. Ate nossos dias, as
propriedades associadas com a fase super- uida do 4 He
ainda n~ao conseguiu suporte teorico de uma forma completa sendo por muitos considerado ainda um problema
em aberto dentro da Fsica.
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A possvel realizac~ao experimental da CBE num
\gas" e extremamente atraente pois cria um sistema
livre das complicac~oes apresentadas pelo helio-4. Procurando a realizac~ao experimental da CBE num sistema
gasoso, varios cientistas passaram a investir no desenvolvimento de tecnicas que permitam o resfriamento
de um gas con nado a temperaturas que chegam a ser
da ordem de 10;9 K. A tecnica que mostrou-se mais
promissora e aquela que utiliza lasers como meio de
resfriamento de atomos[3]. Com esta tecnica pode-se
produzir uma amostra gasosa a temperatura de alguns
micro-Kelvins que serve como ponto inicial para a obtenc~ao de um gas nas condic~oes onde CBE e esperado
que ocorra.
Durante o ano de 1995, tr^es grupos de pesquisa
utilizando tecnicas que conjugam resfriamento com lasers, aprisionamento magnetico de atomos e resfriamento evaporativo, conseguiram reunir as condico~es necessarias para observac~ao da CBE em gases[4;5;6]. O
tipo de atomo utilizado foi vapor de metal alcalino.
Num primeiro experimento[4] atomos de Rb a uma densidade de 1012 atomo/cm3 foram resfriados a cerca de
100 nK mostrando neste regime uma variac~ao de comportamento com respeito a sua distribuic~ao espacial,
os quais asseguram que o sistema sofreu CBE. Num
segundo experimento[5] , atomos de Li sofreram quase
que o mesmo tratamento para atingirem a CBE. Finalmente um terceiro experimento [6], desta vez realizado
com Na, demonstrou a ocorr^encia da CBE com alguns
fatos novos. Cada um dos experimentos utilizou maneiras proprias de lidar com os varios problemas que
surgiram no desenrolar do experimento. Estes experimentos devem ser vistos como passos iniciais de um
novo tipo de Fsica experimental que agora podera ser
realizada e que de maneira alguma esgotam este importante topico da Fsica, de fato, parece que os trabalhos
so est~ao comecando.
Neste artigo, procuramos fornecer, de forma simplicada, as bases teoricas da CBE e apresentar de maneira didatica os experimentos recentemente realizados
neste tema.

II. Aspectos basicos da CBE para um gas ideal
con nado
Imaginemos um conjunto de partculas (bosons)
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con nadas dentro de uma caixa de paredes rgidas.
Considerando estas partculas como entidades
qu^anticas dentro do potencial constitudo pelas paredes
da caixa, temos que a uma determinada temperatura
T o numero de partculas que em media ocupam um
dos estados de energia  da caixa e dada por
n =

g

(1)

;
e KT
;1
onde g e a degeneresc^encia do estado aqui considerado
como unitario,  e o potencial qumico do sistema. Este
e um importante par^ametro termodin^amico que em geral depende do numero de partculas e da temperatura
e que quando se apresenta como mesmo valor em todos
os pontos do sistema, este e dito estar em equilbrio
termodin^amico.
Sendo N o numero total de partculas contidas no
sistema, podemos escrever

N=

(

)

X


n

(2)

Esta soma esta na verdade relacionando todos os
par^ametros envolvidos no problema, ou seja, , N e
T . O potencial qumico  para um sistema de bosons
e sempre negativo ou nulo, de modo a assegurar um
numero de ocupac~ao (dado pela equac~ao 1) sempre positivo para qualquer estado de energia.
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Para realizarmos a soma indicada na eq. (2) e
conveniente transforma-la numa integral atraves da introduc~ao da densidade de estados. Desta forma, iniciando a contagem do valor de energia a partir do estado
fundamental, temos que
N = N0 +

Z1
0

onde 0(T) = @=@T: Normalmente a capacidade
termica e uma importante propriedades termodin^amica
do sistema e pode vir a caracterizar aspectos marcantes
que ocorrem quando por ventura o sistema sofrer uma
transic~ao de fase.
A integral representada na equac~ao (3) tem uma caracterstica importante. A medida que a temperatura
diminui  cresce (lembre-se que   0) atingindo para
uma determinada temperatura nita um valor maximo
 = 0: Este ponto e denominado de temperatura crtica
(Tc ) pois para qualquer diminuic~ao extra de temperatura a populac~ao do estado fundamental (N0 ) comeca
a crescer a valores macroscopicos. A ocupac~ao macroscopica de um dos estados energeticos do sistema

(3)

onde () representa a densidade de estados do sistema
que representa o numero de estados com energia entre
 e  + d e que anula-se para o estado de mais baixa
energia. Esta caracterstica da densidade de estados faz
com que as partculas ocupando o estado de mais baixa
energia n~ao estejam sendo contadas na integral, sendo,
portanto, necessario manter explicitamente a ocupaca~o
do estado de mais baixa energia (N0 ).
Semelhantemente a express~ao (3), a equaca~o para a
energia total do sistema quando a uma temperatura T ,
e dado por
E(T ) =

Z1
0

n ()d

(4)

A equac~ao (4) contem uma importante informac~ao
com respeito a capacidade termica do sistema. De nindo C(T) = @E
@T , podemos mostrar a partir de (4)
que usando a forma explcita para n da eq. (1), temos

1 Z 1 ()(n )2 0(T) +  ;   exp   ;   d
C(T ) = KT

T
KT
0

n()d

(5)

implica que aquele determinado estado passa a contribuir para as propriedades termodin^amicas do sistema
de maneira diferenciada, pois agora seu peso estatstico
e muito maior. Isto faz com que naquele ponto preciso
(T = Tc ) o sistema mude o comportamento de algumas
de suas propriedades termodin^amicas, caracterizando a
mudanca de fase ou a Condensac~ao de Bose-Einstein.
A determinac~ao desta temperatura crtica e feita
normalmente da equac~ao (3) tomando-se  = 0 e
N0 = 0.
O acompanhamento da capacidade termica como
func~ao da temperatura exige o conhecimento explcito
de (T): Este por sua vez pode ser determinado atraves
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da equac~ao (3) que pode ser re-escrita utilizando- se o
fato que
1

;
e KT

;1

=

1 (;)
X
e; KT j
j =1

chegando a uma serie expressa de forma:

1 Z 1
X
;
j=KT
N = N0 +
e
()d ej=KT
0
j =1

(6)

Esta serie pode ser invertida fornecendo-se (T):
Para o caso da partcula na caixa, com o qual iniciamos a discuss~ao desta sec~ao, temos que a densidade
de estado () p e pode-se, utilizando a eq. (3), determinar a temperatura crtica que neste caso e dada
por
 

N = 2:612
V
3 (T)

Figura 1. Frac~ao da populac~ao ocupando o estado fundamental como func~ao da temperatura do sistema. No ponto
T = Tc a mudan
ca de comportamento e marcante.

Para a partcula na caixa podemos tambem calcular a capacidade termica do sistema obtendo o gra co
mostrado na Fig. 2. Note que a capacidade termica
neste caso e a volume constante e pela teoria aproximada que realizamos a capacidade termica n~ao apresenta descontinuidade. Em sistemas reais, o exemplo
mais marcante e convincente da CBE e a transic~ao que
ocorre em Helio-4 de uido normal para super- uido,
conhecida como transic~ao -  e ocorre a 2.17 K.

(7)

p

onde (T) = h= 2MKT e o chamado comprimento
de onda termico de de Broglie e V o volume do sistema. Equac~ao (7) mostra que a CBE ocorre quando a
dist^ancia media entre as partculas e da ordem do comprimento de onda termico de de Broglie. Quanto maior
e a densidade, maior e a temperatura onde a condic~ao
\crtica" expressa pela equac~ao (7) e atingida.
Uma vez conhecida a temperatura crtica podemos
voltar a equac~ao (3) e para T  Tc determinar a frac~ao
de partculas no estado fundamental (N0 =N) como
func~ao da temperatura. Para o caso das partculas na
caixa,
N0 = 1 ;  T 3=2
N
Tc

(8)

como mostrado na Fig. 1. Este tipo de curva, caracterstica de uma transic~ao de fase, e uma \assinatura"
marcante da ocorr^encia da CBE.

Figura 2. Capacidade termica para um gas contido numa
caixa de paredes rgidas. O pico na capacidade termica
ocorre na temperatura crtica.

Desde a descoberta da super uid^ez[7] este efeito tem
sido associado com CBE. Considerando He-4 como gas
ideal, estima-se que a temperatura crtica esta ao redor de 3.15 K, surpreendentemente proxima do valor
2.17 K da transic~ao - . As medidas mais convincentes de que a super uid^ez esta relacionada com a CBE
foram realizadas por Sears e colaboradores em 1982[8].
Neste experimento usou-se a tecnica de espalhamento
de neutrons para determinar a frac~ao de partculas com
momentum nulo e a curva obtida como func~ao da temperatura esta reproduzida na Fig. 3. E surpreendente a
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semelhanca de comportamento com o esperado na CBE
descrita. No entanto, como concord^ancia com previs~oes
teoricas, Helio-4 esta longe de concordar com modelos
existentes. Trata-se de um problema de muitos corpos
de elevada complexidade, difcil de ser executado com
as ferramentas atualmente disponveis.

Figura 3. Frac~ao de atomos He-4 condensados como func~ao
da temperatura. A curva e caracterstica da CBE como
indicado na gura 1.

A situac~ao do He-4 ca ainda mais difcil ao examinarmos o comportamento da capacidade termica ao
redor do ponto -. A observac~ao experimental mostra
a exist^encia de uma descontinuidade logartmica ate o
momento n~ao explicada teoricamente.
Apesar de He-4 ser um exemplo convincente da
ocorr^encia da CBE, ca claro que o entendimento desta
manifestac~ao qu^antica macroscopica esta longe de estar
perfeitamente entendida. Sistemas com graus inferiores
de complexidade seriam desejaveis. E exatamente com
esta motivac~ao que passou-se a procurar sistemas alternativos para a investigac~ao da CBE.

III. As tecnicas modernas de con namento e resfriamento at^omico e novos sistemas para CBE
Como dissemos, ate recentemente He-4 super uido
era exemplo unico da ocorr^encia da CBE. Na decada de
80, o sucesso da produc~ao e estabilizac~ao de hidrog^enio
at^omico criou novas perspectivas para estudos de gases
qu^anticos. Quando hidrog^enio e produzido (a partir da
descarga de radio-frequ^encia no gas molecular H2 ), na
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presenca de um forte campo magnetico, o estado de
spin eletr^onico e orientado pelo campo produzindo o
chamado sistema spin-polarizado. Nesta situaca~o dois
atomos que se aproximam n~ao produzem a combinaca~o
formando molecula. O gas de hidrog^enio polarizado
permanece na forma gasosa mesmo no zero absoluto.
Isto facilita atingir temperaturas baixas sem a mudanca
de fase fsica gas-lquido (ou solido) presentes em quase
todos os sistemas fsicos conhecidos, criando possibilidades para atingir, na forma gasosa, o regime de temperatura desejado para ocorr^encia da CBE.
Experimentos preliminares com H" (notaca~o para
hidrog^enio spin- polarizado)[9] , contidos num recipiente
refrigerado, mostraram que a superfcie do recipiente
constitua-se numa fonte indesejavel de recombinaca~o
do H": colis~oes com paredes solidas podem promover
o chamado \spin- ip" proporcionando a recombinaca~o
numa colis~ao subsequente, formando H2 e destruindo a
amostra at^omica.
Para eliminar os efeitos de superfcie no gas de
hidrog^enio at^omico, desenvolveu-se uma armadilha
magnetica para hidrog^enio polarizado onde os atomos
s~ao con nados por campos magneticos estaveis (vale dizer que a ideia de con namento magnetico de atomos
foi primeiramente demonstrada usando-se atomos alcalinos de sodio[10] ), n~ao apresentando contato fsico
com as paredes. Para entendermos o princpio do
aprisionamento magnetico, vamos considerar os estados eletr^onicos de um atomo de hidrog^enio na presenca
de campo magnetico estatico (Fig. 4). A combinaca~o
do spin eletr^onico com o spin nuclear gera dois possveis
estados para o estado fundamental 1S1=2 do atomo de
hidrog^enio: F = 1 ou F = 0, onde F representa o
spin total combinado. Esta distribuic~ao de nveis constitui a chamada estrutura hiper na do hidrog^enio. Na
presenca de um campo magnetico estes nveis abrem-se
em sub-nveis de acordo com a projec~ao do spin total na
direc~ao do campo. Como func~ao do campo magnetico
aplicado, ha um grupo de estados com energia crescente com o campo magnetico e um outro com energia
decrescente com o campo magnetico. A tomos nos estados cuja energia cresce com o campo magnetico podem
ser naturalmente aprisionados num mnimo de campo.
O princpio de minimizac~ao de energia estara sempre
fazendo com que haja uma forca puxando atomo para
a direc~ao do mnimo, transformando este mnimo num
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ponto de equilbrio estavel. E desta forma que atomos
nestes estados cam aprisionados no mnimo do campo
magnetico. A tomos nos estados cuja energia decrescem
com o campo seriam aprisionados em maxima de campo
magnetico. No entanto, as equac~oes de Maxwell permitem produzir mnimo de campo e n~ao maximo num
espaco livre de corrente, de modo que os estados cuja
energia aumenta com o campo s~ao os aprisionaveis.

Figura 5. Con gurac~ao para armadilhamento magnetico de
atomos alcalinos.

Figura 6. Esquema do sistema experimental para aprisionamento e resfriamento de atomos de hidrog^enio.

Figura 4. Estados hiper nos do atomo de hidrog^enio na
presenca de campo magnetico.

A primeira demonstrac~ao de aprisionamento
at^omico em campos magneticos foi feita utilizandose atomos de sodio[11] (que e um atomo essencialmente
hidrogenoide), onde o mnimo de campo era produzido atraves de duas bobinas alinhadas carregando
correntes opostas (Fig. 5). O campo e zero no centro geometrico do sistema e cresce linearmente em
todas direc~oes, fazendo com que este ponto seja um
mnimo absoluto aprisionando atomos. Estas armadilhas magneticas s~ao bastante rasas, podendo aprisionar
somente atomos com baixas velocidades sendo portanto
essencial a exist^encia de um metodo de resfriamento
at^omico acoplado ao aprisionamento.

O primeiro aprisionamento de H" foi realizado em
1987 e um esquema do sistema experimental retirado da
refer^encia [12] esta mostrado na Fig.6. Neste sistema
a fonte produz atomos a partir das moleculas. Aqueles
que est~ao nos estados eletr^onicos apropriados descer~ao
o campo magnetico procurando mnimo do campo. Ao
atingirem a regi~ao de mnimo trocas de energia por colis~ao produzem atomos frios o su ciente para permanecerem aprisionados.
Os varios trabalhos realizados com H" ainda n~ao
atingiram o regime necessario para observaca~o da CBE
porem atraves destes experimentos introduziu-se uma
poderosa tecnica de resfriamento at^omico: o resfriamento evaporativo, que foi de import^ancia fundamental
para os experimentos que foram bem sucedidos na observac~ao da CBE, os quais descreveremos mais adiante.
O resfriamento evaporativo baseia-se no fato que se
removermos as partculas mais energeticas de um sistema em equilbrio, o restabelecimento do equilbrio resfria o sistema como um todo. Imagine um gas contido
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num recipiente obedecendo uma distribuic~ao de velocidades do tipo Maxwell- Boltzmann (Fig. 7a). Por um
mecanismo apropriado vamos remover os atomos com
velocidade acima de ve , produzindo uma distribuic~ao
truncada como mostrado na Fig. 7b. Esta distribuic~ao
truncada vai retornar a uma distribuic~ao de Maxwell
Boltzmann atraves da retermalizac~ao de seus constituintes. Para que isto ocorra, a parte da distribuic~ao
que cou devera repor as classes de velocidade faltantes.
Isto ocorre as custas de todo sistema resfriar um pouco,
de modo que a nova distribuic~ao n~ao somente tenha um
numero menor de partculas mas tambem uma temperatura mais baixa (Fig. 7c). O processo de resfriamento
evaporativo e importante porque permite atingir temperaturas extremamente baixas, claro que as custas de
perda de uma certa frac~ao das partculas.
Paralelamente aos experimentos e desenvolvimentos
com H", uma outra tecnica poderosa avancou a passos largos: resfriamento de atomo com feixes de luz
laser[13] .
Para entendermos o princpio desta tecnica consideremos um feixe de luz incidindo sobre um atomo.
A luz e na verdade composta de uma in nidade de
corpusculos energeticos (fotons) que quando colidem
com o atomo s~ao capazes de transferir momentum a
ele, resultando em uma forca na direc~ao de propagac~ao
da luz. E atraves do uso desta forca, gerada pela transfer^encia de fotons ao atomo que torna-se possvel o uso
da luz como \pinca" de atomos. Se este feixe de luz
estiver propagando contrario ao movimento at^omico,
a troca sucessiva de fotons promove a desacelerac~ao
dos atomos e eventualmente sua parada completa no
espaco. Neste ponto o atomo podera ser investigado
com respeito aos seus detalhes menos evidentes, revelando coisas ainda n~ao estudadas por normalmente
serem camu adas por outros efeitos em situac~oes normais, onde o atomo n~ao esteja parado. A possibilidade
de criar estas amostras at^omicas em baixas velocidades (baixas temperaturas) e que possibilitar~ao investigar materia no regime ultra frio observando efeitos
nunca antes sonhados de serem observados.
Consideremos agora dois feixes de luz (Fig. 8) contrapropagantes interagindo com um atomo. Se estes
feixes est~ao corretamente sintonizados com relac~ao a
chamada frequ^encia natural de absorc~ao do atomo, a
medida que este caminha para estes feixes, havera uma
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troca de fotons mais intensa com o feixe de luz que se
propaga em sentido contrario ao seu movimento. O resultado disto e que a forca total exercida sobre o atomo
e sempre contraria ao seu movimento; ou seja, quando o
atomo quer andar para a direita surge uma forca para
a esquerda e vice-versa. Esta forca, criada na con gurac~ao acima descrita, e exatamente a \pinca" que
podera produzir atomos con nados.

Figura 7. (a) Distribuic~ao de Maxwell-Boltzman para um
gas a temperatura T1; (b) Partculas com velocidade v > ve
s~ao removidas da distribuic~ao produzindo um sistema fora
do equilbrio; (c) Retermalizando as componentes de alta velocidade s~ao repopuladas e a nova temperatura do sistema
e T2 < T1 :
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Figura 8. Dois feixes contrapropagantes interagindo com
atomo produzindo uma forca viscosa que remove energia.

A forca criada por dois feixes de luz como descrito acima pode ser facilmente calculada[14] mostrando
ser equivalente a uma forca viscosa do tipo ; vx .
Esta forca de radiac~ao serve somente para resfriar os
atomos removendo sua energia atraves desta viscosidade. Se quisermos uma forca que con ne o atomo num
determinado ponto do espaco precisamos criar uma
forca retardadora de posic~ao. Isto e feito utilizandose um campo magnetico que varia linearmente no
espaco. Devido a estrutura interna do atomo um campo
magnetico inomog^eneo pode criar uma regra de selec~ao
para transic~oes radiativas dependentes da posic~ao que
o atomo se encontre.
Consideremos um atomo cujo estado fundamental
apresenta spin S = 0 e cujo estado excitado apresenta
spin S = 1. Coloquemos este atomo na presenca de um
campo inomog^eneo como mostra a Fig. 9. Os feixes de
luz contra-propagantes discutidos anteriormente ter~ao
agora polarizac~oes circulares e opostas, mas ainda ser~ao
sintonizados para o vermelho, preservando a presenca
da forca viscosa discutida anteriormente.

Figura 9. Sistemas de nveis e transic~oes para aprisionamento at^omico.

Nesta nova situac~ao, a forca de radiac~ao exercida

sobre o atomo e dependente da posic~ao e o mecanismo
para que isto ocorra e o seguinte: quando o atomo
desloca-se a direita, a transic~ao eletr^onica S = 0 ! S =
1 (ms = ;1) e que ca mais proxima da resson^ancia
com o laser aplicado da direita para a esquerda. Como
este feixe de luz tem polarizac~ao circular levogira, pelas regras de selec~ao para transic~oes at^omicas este e o
feixe que interagira mais forte com o atomo, exercendo
uma forca que procura restaurar a posic~ao de equilbrio
Z = 0. Quando o atomo desloca-se para a esquerda
o mesmo tipo de mecanismo, so que agora favorecendo
a transic~ao S = 0 ! S = 1 (ms = +1) e que atua,
resultando numa forca da esquerda para a direita, procurando novamente restaurar a posic~ao do atomo ao
redor do ponto de equilbrio z = 0:
O resultado global da forca dissipativa mais a forca
restauradora e que o atomo ca sujeito a uma forca
total do tipo oscilador harm^onico amortecido
(9)
m dvdtz = ;Kz Z ; vz
Se ao inves de uma dimens~ao os feixes de luz e o
campo magnetico atuam nas tr^es direc~oes (x; y; z), a
forca da eq. (9) pode ser generalizada produzindo um
atomo visco-con nado no espaco
v = ;K~r ; v
m d~
dt

(10)

Na presenca de um vapor at^omico este sistema captura e aprisiona atomos e por isto e chamado de armadilha magneto-optica (MOT). A exist^encia de emiss~ao
espont^anea faz com que a forca da equac~ao (10) tenha
a adic~ao de um termo Fesp , que e aleat'oria no espaco
e portanto hFesp i = 0. A exist^encia desta componente
aleatoria da forca faz com que a mnimavelocidade atingida pelo atomo, neste sistema, n~ao seja zero, mas um
valor mnimo atingido quando a componente aleatoria
balanca as demais forcas do sistema. Este limite e chamado de limite Doppler e para atomos de sodio ele corresponde a uma temperatura de 240 K, sendo mais
baixa para outros alcalinos.
A armadilha MOT e um meio simples e rapido de
obter amostras gasosas relativamente densas (1010 a
1011 atomo/cm3) com temperaturas equivalentes da ordem de 100 K. Isto n~ao pode, no entanto, ser aplicado
ao hidrog^enio, pois este atomo em espec co n~ao apresenta transic~oes eletr^onicas convincentes para as pre-
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sentes fontes de laser que temos nos laboratorios. Por
outro lado, os atomos alcalinos como Na, Rb e Li, etc.
s~ao extremamente convenientes de serem utilizados.
Pelo fato dos atomos alcalinos possibilitarem a obtenc~ao facil de amostras densas e frias, e que eles surgem
como excelentes candidatos para a obtenc~ao de gases no
regime qu^antico, ou mais precisamente, a obtenc~ao de
CBE em gases.

IV. Demonstrac~ao da CBE em vapores alcalinos
Utilizando uma conjugac~ao de resfriamento com laser, aprisionamento magnetico e resfriamento evaporativo, tr^es grupos atingiram o regime para observac~ao
da CBE. Em todos os casos o potencial que con na os
atomos e muito proximo de um oscilador harm^onico de
modo que para entendermos o sistema e primeiro preciso um tratamento usando express~oes (1) a (5) para o
caso do oscilador harm^onico.
Consideremos ent~ao um gas con nado por um potencial do tipo U(r) = 12 m!2 r2 :. Neste caso, a densidade de estados pode ser calculada utilizando-se uma
integraca~o no espaco de fases, resultando em . Com
esta densidade de estados e considerando que  ! 0
quando T ! Tc obtemos da equac~ao (3) que a relac~ao
entre a temperatura crtica e o numero de partculas
contidas no potencial obedece uma relac~ao[15]
KTc 
(11)
= 0:91~!N 1=3
mostrando que quanto mais con nante e o potencial ou
maior e o numero de partculas, maior sera a temperatura na qual uma populac~ao macroscopica ocupara
o estado fundamental causando a ocorr^encia da CBE.
Eq. (11) permite calcular a que temperatura e esperada a ocorr^encia da CBE quando s~ao conhecidas as
caractersticas do potencial e o numero de partculas.
Da mesma eq. (3) podemos determinar qual a
frac~ao de atomos que ocupara o estado fundamental
para T < Tc . No caso do oscilador harm^onico obtemos








N0 = 1 ; T 3 (T < T )
(12)
c
N
Tc
A observac~ao de qualquer transic~ao de fase em um
sistema fsico exige o acompanhamento de suas propriedades termodin^amicas e a constatac~ao de mudancas
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de comportamento ao cruzarmos a temperatura crtica.
No caso de atomos aprisionados estas medidas s~ao
difceis de serem realizadas pois qualquer contato fsico
com o sistema podera destru-lo. Assim, resta-nos observar o comportamento do sistema sem toca-lo. Como
no caso do oscilador harm^onico, o resfriamento e seguido de um acumulo de atomos no centro do potencial, a observac~ao da evoluc~ao da distribuic~ao espacial
da amostra como func~ao da temperatura pode revelar
a ocorr^encia da CBE.
A densidade de atomos no potencial a uma determinada temperatura T pode ser obtida atraves da soma
n(~r; T) =

X


n (T)j  (r)j2

(13)

feita ao longo de todos os estados de energia e e func~ao
de onda espacial  (~r). E possvel calcular n(r; T)
atraves de uma outra aproximac~ao. Olhando este
sistema fsico no espaco de fases (p; r) o numero de
partculas com momentum entre p ! p + dp localizado
na posic~ao r ! r + dr e dado por
onde

dN = h13 n(p; r)d3pd3r;
(

);1
;1
1
2
2
np;r = exp 2m + 2 m! r ;  (KT) :
 2
p

Desta forma, a densidade de partculas localizadas ao
redor da posic~ao ~r, com momentum p ! p + dp pode
ser escrita como




1
dN
3
dV p;r = h3 np;r d p
e como estamos interessados em todas partculas numa
dada posic~ao, podemos integrar em todos momenta, obtendo



4 Z 1 n p2 dp
n(~r) dN
=
(14)
dV ~r h3 0 p;r
que aplicado ao caso do oscilador harm^onico resulta em

1
2 r2)
X
n(~r; T ) = 31(T) exp `( ;`31=2m!
=2
`=1

(15)

evidentemente, o estado de mais baixa energia n~ao
esta contido nesta express~ao. Ao se atingir a temperatura crtica a contribuic~ao da populac~ao ao estado
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fundamental a n(~r; t) e obtida adicionando-se um termo
N0 j 0(~r)j2 , onde 0 (~r) e a func~ao de onda do estado
fundamental do oscilador harm^onico em quest~ao. Apos

alguns passos simples de algebra, obtemos para a distribuic~ao espacial como func~ao da temperatura[16] :

8 1 P1 Z j e;j 1=2m!3 r2=KT
>
>
3(T ) j =1
j 3=2
>
>
>
>
>
<
P1 ;j1=2m!3 r2 =KT
n(~r; T) = > 3(1Tc ) j =1 e j 3=2
>
>
  
>
>
>
> 3:099N 1=2 1 ; T 3 e;m!2 r2 =h + 1 P1 e;j1=2m!3 r2 =KT
:
3 (Tc )
Tc
3 (T ) j =1
j 3=2

T > Tc
T  Tc
T < Tc

(16)

um aumento repentino da densidade central de atomos
p
e esperado ocorrer. Este salto e proporcional a N,
de modo que sera mais acentuado quanto maior for o
numero de partculas aprisionadas. Esta observaca~o,
pode ser uma forte evid^encia da ocorr^encia da CBE.
Vamos iniciar agora uma descric~ao dos experimentos realizados para observac~ao da CBE em alcalinos.

a) O experimento de Boulder por Cornell e
colaboradores[4]
Figura 10. Comportamento da densidade do gas aprisionado como func~ao da temperatura. O salto ao cruzarmos
T = Tc pode ser um indicativo da ocorr^
encia de CBE.

Para acompanharmos adequadamente n(~r; t) e necessario conhecermos Z = e(T )=KT , convencionalmente chamada de fugacidade do gas. Z(T ) (ou (T))
P
pode ser obtido da relac~ao N =  n , transformandose a soma numa integral como feito anteriormente. O
resultado pode ser expresso na forma de uma serie na
regi~ao T > Tc . Para o oscilador harm^onico, temos:
 3

Z(T) = 1:2000 TTc

 6
 9
; 0:180 TTc ; 0:01 TTc :::

(17)
Para T < Tc , Z(T) = 1. Uma vez conhecido todos
estes par^ametros, a evoluc~ao n(r; T) pode ser acompanhada a medida que a amostra e resfriada. Para simpli car, vamos observar somente o pico da densidade
em r = 0 (centro do potencial). Neste caso, a evoluc~ao
de n(~r = 0; T) segundo a eq. (16) mostra o comportamento mostrado no gra co da Fig. 10. A curva mostra claramente que ao cruzarmos a temperatura crtica

Neste experimento o processo inicia-se numa celula
de vidro de dimens~oes da ordem de 2:5  2:5  2:5 cm
contendo vapor de 87Rb a uma press~ao parcial inferior a 10;10 torr, a temperatura ambiente. Seis feixes de luz laser ressonantes na transic~ao S ! P dos
atomos (  780 nm) penetram na celula formando
uma armadilha magneto-optica (como descrito anteriormente) que captura atomos do vapor criando uma
amostra contendo cerca de 107 atomos a uma densidade de 1012 atomos/cm3 numa temperatura de 200
mK. Neste estagio, o campo magnetico de 8 G/cm produzido por duas bobinas axiais n~ao constituem uma
armadilha magnetica, mas sim somente proporcionam
o armadilhamento magneto-optico dos atomos.
Apos a produc~ao desta amostra de atomos frios,
o campo magnetico e repentinamente desligado, o laser deslocado em frequ^encia um pouco mais afastado
da resson^ancia, de modo que os atomos cam sujeitos somente a uma forca viscosa criada pela radiaca~o
(como descrito anteriormente). Esta etapa dura aproximadamente 10 ms e faz com que a mesma amostra
com que iniciamos tenha agora sua temperatura reduzida para cerca de 20 mK. Uma vez atingido este
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estagio, os atomos est~ao preferencialmente no estado
fundamental (F = 2; mF = 2) da estrutura hiper na.
Este estado aumenta sua energia a medida que o campo
magnetico aumenta de modo que s~ao aprisionaveis num
mnimo de campo magnetico. Neste ponto, as bobinas que produzem o campo magnetico s~ao novamente
ligadas so que desta vez com uma corrente mais elevada, atingindo um campo cujo gradiente e de cerca
de 200 Gauss/cm. Isto produz um aprisionamento
magnetico para os atomos que ali permanecem con nados, aguardando um proximo passo de resfriamento
a m de que possam atingir a temperatura crtica. Esta
nova etapa de resfriamento e feita atraves do processo
de evaporac~ao descrito anteriormente. Porem, para que
a evaporac~ao seja e ciente, atomos devem ter tempo
para alcancarem termalizac~ao, necessitando um longo
tempo de aprisionamento.
A armadilha magnetica produzida por duas bobinas com correntes opostas tem como mnimo de campo
magnetico B = 0 e atomos passando por esta regi~ao
de baixo campo podem sofrer uma mudanca de seu
spin eletr^onico (transic~oes de Majorana) terminando
num estado n~ao aprisionavel por mnimo de campo
magnetico criando desta forma um canal para perda
de atomos fazendo com que o tempo de aprisionamento
seja reduzido, di cultando o processo de evaporac~ao.
Para evitar estes problemas, seria adequado que o ponto
de mnimo do campo n~ao fosse B = 0 mas sim um
valor nito. No experimento realizado por Cornell e
colaboradores[4] , a soluc~ao para este problema foi a
adica~o de um campo oscilante fazendo com que o ponto
B = 0 n~ao que no mesmo lugar, mas sim rodando de
modo que em media os atomos n~ao gastam tempo em
B = 0 minimizando o vazamento de atomos. E facil
mostrar que neste caso os atomos sentem um potencial
efetivo dado por
U(r) 
= A1 + A2 (r2 + 8z 2)+

(18)

onde A1 e A2 dependem do campo aplicado, constituindo um oscilador harm^onico cujo mnimo localizado
em r = 0 tem uma amplitude nita de campo. Este
armadilhamento e chamado de TOP (time averaged orbiting potential) e proporciona um aumento dramatico
no tempo de aprisionamento dando tempo para realizac~ao da evaporac~ao. Um esquema explicativo mos-
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trando as varias etapas na produc~ao do TOP e mostrada na Fig. 11. Aqui se representa o campo quadrupolar, a aplicac~ao de um campo oscilante que faz com
que o zero do campo circule e nalmente o potencial
efetico visto pelos atomos.

Figura 11. Esquema explicativo do TOP [ref. 4].

A etapa de evaporac~ao para que temperaturas mais
baixas possam ser atingidas e feita utilizando-se a inomogeneidade do campo magnetico.
Na presenca deste potencial harm^onico atomos oscilam de modo que aqueles com maior energia s~ao capazes de atingir posic~oes de potencial ou campo mais elevado. O processo de evaporac~ao consistira na remoca~o
destes atomos mais energeticos permitindo o resfriamento de toda amostra restante, como discutido anteriormente. Cada atomo apresenta duas componentes
de estrutura hiper na no seu estado fundamental. Na
presenca do campo magnetico externo cada um destes estados separa-se em varias componentes Zeeman
(devido as diferentes possveis projec~oes (mF ) do spin
total F na direc~ao do campo). Cada um dos estados
Zeeman (F; mF ) apresenta uma depend^encia diferente
com o campo externo, dando origem aos estados aprisionaveis e n~ao aprisionaveis descritos anteriormente.
Se induzirmos uma transic~ao de um estado aprisionavel
para um n~ao aprisionavel atingindo somente os atomos
mais energeticos, estaremos promovendo a evaporac~ao
da amostra. Na Fig. 12 mostramos, como func~ao do
campo magnetico externo, a depend^encia dos nveis
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(F = 2, mF = 2) e (F = 2; mF = 0) para o estado fundamental do 87Rb. Para atomos presentes no ponto de
campo B1 (que representa uma certa posic~ao no espaco
real), a aplicac~ao de um campo de radio frequ^encia de
energia promove a transic~ao do estado (2,2) para o estado (2,0) que lentamente deixa o sistema carregando
consigo uma parte da energia resfriando os que permanecem aprisionados.
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densidade. Na regi~ao onde a amostra e mais densa ha
maior absorc~ao e vice-versa. Normalmente a amostra
at^omica aprisionada tem dimens~oes t~ao pequenas que
e possvel a ocorr^encia de efeitos difracionais durante
sua interac~ao com a luz. Para evitar-se estes efeitos,
que confundam a imagem da distribuic~ao at^omica, um
pouco antes do pulso de luz, desligam-se todos campos deixando a amostra at^omica livre para expandir
num movimento balstico que ainda preserva as caractersticas iniciais. Esperando esta expans~ao livre a
amostra toma um tamanho su ciente para evitar efeitos
de difrac~ao mas ainda reproduz bem a distribuic~ao original, ja que atomos mais energeticos expandir~ao mais
rapidamente, enquanto os menos energeticos v~ao expandir menos, cando mais concentrados.

Figura 12. Esquema de nveis mostrando a tecnica de evaporac~ao induzida por transic~ao entre subnveis da estrutura
hiper na.

De uma forma simpli cada, o processo pode ser representado na Fig. 13. O ponto onde a RF e ressonante cria um \vazamento" de atomos. A medida que
a frequ^encia do campo de RF diminui os atomos com
mais alta energia \evaporam" e a amostra que ca resfria mais e mais. Para cada valor da frequ^encia, RF o
sistema atinge uma nova temperatura. A m de veri car como o sistema se encontra em cada uma dessas etapas e necessario olhar para a distribuic~ao espacial dos
atomos. Esta observac~ao e feita iluminando-se a amostra com um feixe ressonante e observando sua absorc~ao
com uma c^amara CCD. A amostra at^omica e normalmente iluminada por um curto intervalo de tempo (
20 sec) evitando desta forma efeitos de saturac~ao da
c^amara e olhando a imagem durante um pequeno intervalo garante que n~ao haja muita alteraca~o na distribuic~ao durante a observac~ao.
A CCD funciona como um arranjo bidimensional de
detetores e a imagem obtida mostra a distribuica~o de

Figura 13. Representac~ao esquematica para o processo de
evaporac~ao.

Repetindo este procedimento para varios valores de
RF , quando efetuamos a varredura podemos mapear
a distribuic~ao como func~ao da temperatura. Normalmente esta e uma medida destrutiva, inicia-se todo processo com outro valor de RF , promove-se evaporac~ao
ate certo valor ( RF - Final), interrompe-se o processo
efetuando-se uma nova medida da imagem da distribuic~ao at^omica.
O per l ao longo da linha central da amostra
at^omica para varios valores de RF - Final obtidos no
experimento realizado com atomos de Rb esta mostrado
na Fig. 14. Como podemos observar, para altas temperaturas (altos valores, RF - Final), a distribuic~ao
e bastante suave. Ao atingirmos o valor de RF - Final  4.2 MHz, sobreposto a esta distribuic~ao termica
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dos atomos, aparece um pico central demonstrando um
grande acumulo de atomos na regi~ao central da armadilha at^omica, que caracteriza relativamente bem uma
ocupac~ao macroscopica do estado de mais baixa energia
do potencial que con na os atomos. A frequ^encia onde
este pico central repentinamente aparece ( 4.2 MHz)
corresponde a cerca de 180 nK.

Figura 14. Evoluca~o da densidade central da amostra como
func~ao de RF -Final que equivale a diferentes temperaturas.

O per l mostrado na Fig. 14 representa, como ja explicamos, o per l de densidade para a amostra at^omica.
Olhando para o valor maximo deste pico como func~ao
de RF - nal ou T temos uma medida experimental
para a evoluc~ao da densidade central de atomos como
func~ao da temperatura, equivalentemente ao que calculamos na express~ao (16) e gra camos na Fig. 10.
O gra co da Fig. 10 mostra n(r = 0) como
func~ao da temperatura. De imediato, notamos uma
tremenda semelhanca com a Fig. 14 mostrando um
salto na densidade central ao atingirmos a temperatura de aproximadamente 170 nK. O experimento mostra que comparando o valor da densidade antes da
ocorr^encia da transic~ao ( 1012/cm3) com o valor apos
( 3 1013/cm3) observa-se um salto da ordem de 30
vezes. O numero de partculas aprisionadas neste experimento no momento da observac~ao da transic~ao e
relatado como sendo da ordem de 2000 que, segundo a
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teoria
p que apresentamos, causaria um salto da ordem
de N  44, valor este n~ao muito distante do valor observado de 30. A coincid^encia de valores e ainda mais
impressionante se lembrarmos que o numero de atomos
medidos N  2000 n~ao e muito preciso.
Esta grande concord^ancia entre a medida e o modelo simples apresentado e uma forte evid^encia de que
o sistema sofreu de fato uma Condensaca~o de BoseEinstein.
Do per l de densidade e da express~ao (16) e possvel
extrair a frac~ao de atomos presente no estado fundamental e o resultado esta apresentado na Fig. 15. N~ao
so o comportamento e o esperado para a CBE mas
tambem a depend^encia parece estar bem correspondida.

Figura 15. Frac~ao de atomos condensados para o experimento de Cornell e colaboradores [4].

Figura 16. Pico central na distribuic~ao de atomos de Rb
correspondentes aos atomos condensados.
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Estes resultados desta forma bastante convincente
parecem evidenciar claramente o sucesso do experimento em demonstrar a ocorr^encia da CBE numa amostra gasosa. A Fig. 16 mostra o per l da distribuic~ao
espacial de atomos mostrando o pico central de atomos
condensados e o restante dos atomos n~ao condensados.

b) O experimento de Cambridge - MIT por Ketterle e colaboradores[6]
Ao inves de atomos de Rb o grupo de MIT utilizou atomos de sodio (Na). O procedimento para obtenc~ao da CBE atraves do processo de evaporaca~o e
bem parecido com o utilizado por Cornell e colaboradores [4], so que ao inves de utilizar o campo rodante como
soluc~ao para o problema do escape de atomos no centro do potencial, onde B ! 0, Ketterle e colaboradores
[6] utilizaram a tecnica por eles denominada de \optical plug". Nesta tecnica um laser de alta intensidade
muito longe da resson^ancia at^omica e focalizado exatamente no ponto onde B ! 0. Neste ponto, alem do
campo magnetico os atomos sentem tambem um forte
gradiente de intensidade de luz devido a presenca do
forte laser. Este intenso gradiente de intensidade causa
uma forca de radiac~ao sobre os atomos (de natureza dipolar) que faz com que eles sejam repelidos do ponto
onde B = 0. O resultado desta combinac~ao do campo
magnetico com laser repelente e a criac~ao de um potencial con nado como o mostrado na Fig. 17, onde ja
inclumos a RF que quebra a barreira do potencial causando evaporac~ao. Ao resfriar-se uma amostra at^omica
na presenca deste potencial, atomos localizam-se em
ambos os mnimos e escolhe-se um deles para observarse a ocorr^encia da CBE.
Todo procedimento de observac~ao e semelhante ao
anterior. Uma evoluc~ao do per l de densidade num dos
mnimos mostrando tr^es etapas do processo de resfriamento evaporativo esta indicado na Fig. 18. Numa
primeira observac~ao o sistema esta frio, mas ainda n~ao
atingiu a temperatura crtica. O per l de densidade n~ao
mostra nenhum fato inedito. Resfriando-se um pouco
mais uma grande concentrac~ao de atomos aparece no
centro da armadilha superimposta a anterior. Esta nova
componente que surge corresponde aos atomos condensados. Abaixando-se ainda mais a temperatura o per l
de densidade revela quase que exclusivamente atomos
no estado condensado.

Figura 17. Potencial efetivo para a armadilha de Keterlle e
colaboradores [6].

Figura 18. Figura mostrando uma sequ^encia de per s espaciais em tr^es etapas do processo de evaporac~ao de atomo de
Na. O aparecimento do pico central representa a ocorr^encia
da CBE. A sequ^encia mostra a obtenc~ao de um condensado
quase puro ao nal do processo.

c) O experimento de Houston - Texas - por Hulet e colaboradores[5]
Simultaneamente aos experimentos com atomos de
Rb e Na, R. Hulet realiza experimentos com atomos de
Ltio. Semelhantemente aos dois experimentos ja descritos, a obtenc~ao de um gas de Ltio no regime qu^antico
utilizou tambem resfriamento evaporativo. A maneira
de con nar atomos era, no entanto, diferente, empregando um conjunto de magnetos permanentes segundo
a con gurac~ao mostrada na Fig. 19. Com esta congurac~ao o mnimo do potencial n~ao mais apresenta
B = 0 e o problema das transic~oes de \Majorana" n~ao
mais causam problemas de perdas ao sistema. Apesar
desta vantagem da armadilha de Hulet quando comparada com as anteriores, ela tem a desvantagem de
n~ao permitir desligar repentinamente os campos. Assim, ao se atingir o regime de gas qu^antico degenerado,
a amostra esta t~ao comprimida no fundo do potencial
que metodos convencionais de espalhamento de luz para
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observac~ao da amostra s~ao difceis de serem usados pois
cam limitados por efeitos de difrac~ao, produzindo zonas de intensidade que n~ao representam o per l de densidade. De qualquer maneira, a localizac~ao dos atomos
pode tambem ser revelada pela difrac~ao funcionando
tambem como indicativo da ocorr^encia da CBE.
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tante caractersticos e surpreendentes. Estes modos espaciais s~ao normalmente produzidos por pequenas alterac~oes no potencial con nante de modo a excitar alterac~ao na distribuic~ao de atomos. O gra co da Fig.
20 mostra oscilac~oes espaciais obtidas por Ketterle e
colaboradores[18] para uma amostra de atomos de Na
condensados. O tempo de espera \delay time" na Fig.
20 corresponde ao tempo decorrido entre a realizac~ao
da excitac~ao e a observac~ao.

Figura 19. Con gurac~ao de magnetos para produc~ao da
armadilha usada por Hulet e colaboradores.

O experimento de Houston seria completamente
equivalente aos outros dois com Na e Rb, exceto
pelo fato que levando-se em conta a interac~ao entre
os atomos, o Ltio apresenta uma interac~ao efetiva
de carater atrativo (o que e revelado pelo chamado
\comprimento de espalhamento" negativo). Nestas
condic~oes, o gas de Ltio n~ao poderia atingir o regime
de CBE sendo esperado um outro tipo de transic~ao (por
exemplo, gas-lquido, etc) antes da ocorr^encia da CBE.
Este tipo de comportamento e esperado de ocorrer de
acordo com muitas das teorias existentes[17] . Uma das
grandes contribuic~oes do experimento com Ltio e a
discord^ancia destas teorias reabrindo velhas perguntas
neste tema e propondo novas e excitantes quest~oes.

V. Considerac~oes nais
Os tr^es experimentos realizados acerca de um ano
atras e que foram descritos acima abrem novas e excitantes possibilidades para novos experimentos que
procurem esclarecer este estranho comportamento da
materia no regime de ultra-baixas temperaturas. Experimentos mais recentes t^em revelado um verdadeiro
tesouro de novos efeitos fsicos associados com a CBE.
Um destes experimentos consiste na excitac~ao coletiva do condensado, mostrando modos espaciais bas-

Figura 20. Observac~ao de excitac~oes coletivas e modos espaciais numa CBE.

Ainda mais recentemente o grupo do MIT comandado por W. Ketterle tem conseguido obter, a partir
do condensado, uma \fonte at^omica coerente" inclusive
demonstrando a ocorr^encia de efeitos de interfer^encia
at^omica, etc. Estes experimentos est~ao sendo tomados
como primeiras indicac~oes de que de fato sera possvel
a construc~ao de um \boser" que semelhantemente ao
laser produzira um feixe coerente at^omico para ser utilizado em inumeras aplicac~oes.
Existem hoje inumeros grupos de pesquisa que vem
programando experimentos relacionados com CBE.
Cada um destes projetos vem procurando investigar
diferentes aspectos do problema da CBE. Cada novo
resultado que surge mostra-se inovador, abrindo novos
caminhos para pesquisa.
De um modo geral a pesquisa em sistemas fsicos a
ultra baixas temperaturas tem revelado inumeros efeitos interessantes para estudo. Claramente este e um
campo dando seus passos iniciais, onde enormes e excitantes desa os aguardam soluc~ao.
Agradecimentos a FAPESP e o Projeto PRONEX/FINEP.
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