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Sem a presença dos metais, a civilização seria 
impensável. Essa classe de materiais tem estado 
com os humanos desde a Antiguidade, na caça, 
agricultura, defesa... Hoje, desempenham papel 
fundamental em nosso cotidiano – principalmente, 
na condução de eletricidade. 

talvez, no futuro, metais ‘tradicionais’ como o ferro, 
o cobre, o alumínio, a prata e o ouro venham a ser 
substituídos, em várias de suas funções atuais, por uma 
nova classe de materiais – descoberta há 40 anos 
– com propriedades físicas exóticas: os metais orgânicos.

laboratórios de pesquisa no mundo já estão 
preparando a entrada em cena desses novos 
condutores de eletricidade.
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Novos condutores de 
eletricidade estão chegando

O
s metais nos cercam. Basta olhar à sua 
volta. Estão nas panelas (ferro ou alumí-
nio); nos fi os elétricos (cobre); nas joias 
(ouro, prata, platina etc.). A lista é longa. 

Da Antiguidade até hoje, uma carac-
terística comum a todos os metais – que pode ser esten-
dida à matéria como um todo – é o fato de eles serem 
formados por átomos. No entanto, em meados de 1970, 
a comunidade científi ca foi tomada por uma surpresa: 
havia uma classe distinta de metais cuja ‘unidade básica’ 
não era mais o átomo e, sim, a molécula.

Esses novos metais ganharam a denominação de me-
tais (ou condutores) moleculares. Nesses materiais, o 
elemento químico carbono – o elemento da vida – está 
sempre presente – daí, também serem chamados metais 
(ou condutores) orgânicos. De lá para cá, o estudo das 
propriedades físicas desses materiais ganhou o interesse 
de vários grupos no mundo. No Brasil, o grupo de Física 
do Estado Sólido da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), em Rio Claro, vem desenvolvendo intensivas 
atividades nessa área de pesquisa. 

Parentes próximos  Todos os metais têm a capa-
cidade de conduzir energia elétrica e térmica. A alta 
condutividade térmica do alumínio, por exemplo, é o que 
o torna apropriado para a produção de panelas, enquan-
to a alta condutividade elétrica do cobre faz esse metal 

excelente para a produção de fi os e cabos para o trans-
porte de energia elétrica. 

A energia elétrica está associada ao movimento dos 
elétrons. Assim, podemos dizer que os elétrons se movem 
com muita facilidade nos metais (ver ‘Matéria malcom-
portada”, em CH 299). Já a condutividade térmica está 
relacionada ao transporte de calor no material.

Em alguns metais, os elétrons se movem ainda mais 
facilmente do que em outros. A grandeza física que ca-
racteriza essa facilidade de locomoção é chamada resis-
tividade elétrica – menos resistividade elétrica signifi ca 
elétrons se movendo com mais facilidade. A resistivida-
de elétrica está relacionada com o choque entre os elé-
trons e as imperfeições do material. Essas imperfeições 
– denominadas ‘defeitos’, na literatura especializa da – 
aparecem indesejadamente no processo de síntese (fa-
bricação) do material.

Além de ter resistividade elétrica baixa, um metal 
apresenta outra característica: a resistividade elétrica 
deve baixar quando esfriamos o material – ou seja, a re-
sistividade depende da temperatura.

Supercondutores, por sua vez, são ‘parentes próxi -
mos’ dos metais. Contudo, eles não oferecem resistên -
cia à passagem de corrente elétrica abaixo de certa tem-
peratura. Ou seja, diferentemente do fi o de cobre co-
mum em nossas casas, um supercondutor conduz corren-
te elétrica sem dissipar energia na forma de calor.
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Primos distantes  Os metais orgânicos são aqueles 
que têm átomos de carbono em sua estrutura. Há, porém, 
outras diferenças entre eles e os condutores elétricos 
convencionais. Por exemplo, os metais orgânicos não 
apresentam a mesma resistividade elétrica ao longo das 
três direções espaciais. Para entender essa propriedade, 
pense em uma caixa de sapato como sendo um metal 
orgânico. Se ligarmos fios em dois lados opostos dessa 
caixa e medirmos a resistividade elétrica, obteremos um 
valor específico para essa grandeza. Medindo-a ao longo 
de outras duas superfícies opostas, encontraremos outro 
valor. Esse efeito é chamado anisotropia na resistividade 
elétrica – em física, o termo ‘anisotropia’ significa que o 
efeito não é igual em todas as direções.

No caso dos metais orgânicos, a origem da anisotropia 
na resistividade elétrica está associada à disposição das 
moléculas no material. Exemplo: em uma parede de ti-

jolos, cada tijolo é idêntico a seu vizinho, e o ‘empacota-
mento’ deles forma a parede. De modo similar, em um 
metal orgânico, é o ‘empacotamento’ das moléculas que 
forma o material (figura 1A).

Em uma classe especial de metais orgânicos, denomi-
nada sais de transferência de carga, há um segundo tipo 
de molécula, que faz com que a resistividade elétrica na 
direção dela seja maior – ela funciona como uma barrei-
ra que os elétrons têm que transpor para haver condução 
elétrica (figura 1B). 

De metal a isolante  Uma propriedade física in-
teressante dos metais orgânicos é que eles não se com-
portam como bons condutores elétricos em todas as faixas 
de temperaturas. Abaixo de uma temperatura específica, 
alguns desses materiais passam a se comportar como iso-
lantes elétricos – ou seja, não permitem a passagem de 

Figura 1. Em A, as moléculas de um metal orgânico assumem posições bem definidas, parecidas 
com as de tijolos em uma parede, o que facilita o deslocamento dos elétrons em uma direção  
e dificulta esse movimento em outra. Em B, a presença de um segundo tipo de molécula,  
em metais orgânicos de uma classe especial, cria obstáculos à passagem de elétrons

Figura 2. Em A, sólido fora da fase de carga ordenada. A densidade de cargas é a mesma  
em todas as moléculas do material. Em B, sólido na fase de ordenamento de carga,  
em que ocorre desbalanceamento da densidade de carga elétrica.  
Regiões mais escuras indicam maior quantidade de carga

elétrons pelo seu interior.
Esse fenômeno é observado no 

laboratório quando a resistividade 
do material começa a aumentar à 
medida que se diminui a tempera-
tura. Isso significa que, abaixo de 
certa temperatura, o material deixa 
de se comportar como um metal e 
passa a se comportar como um iso-
lante. Nesses casos, dizemos, então, 
que houve uma transição de fase 
metal-isolante. 

Algumas propriedades dessa tran-
sição de fase metal-isolante ainda não 
são conhecidas. Entendê-las do ponto 
de vista da física básica e inserir esses 
materiais no cotidiano das pessoas é 
uma justificativa e motivação para o 
estudo dessa classe de materiais.

impacto planetário Devido a 
características intrínsecas dos con-
dutores orgânicos – como o alto grau 
de pureza das amostras –, estes são 
exce lentes materiais para a investi-
gação de propriedades físicas de in-
teresse. Uma delas é a supercondu-
tividade, que, embora tenha sido 
descoberta há mais de 100 anos, 
ainda não é completamente compre-
endida pelos físicos.  E os me - 
tais orgânicos são bons modelos para  
se tentar entender a superconduti-
vidade, pois alguns deles são dotados 
de uma fase supercondutora em bai-
xas temperaturas.

Por causa do alto grau de orde-
namento e pureza dos metais orgâ-
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gura 3). O sólido, então, é formado na superfície de um 
dos eletrodos da célula. 

As amostras produzidas crescem em formato de agu-
lha. Isso significa que as amostras são muito finas, com 
espessura da ordem de décimos de milímetros e retan-
gulares, tipicamente com comprimento de 1 a 3 mm e 
largura de aproximadamente 0,5 mm. 

Esse formato característico dos metais orgânicos favo-
rece o uso deles na fabricação dos chamados supercapa-
citores – capacitores têm como função acumular energia 
elétrica. No caso, os metais moleculares, por conta da 
fase de carga ordenada – a qual é isolante –, ajudariam 
a aumentar a quantidade de carga que esses dispositivos 
eletrônicos podem armazenar. 

No momento, esses materiais têm sido usados apenas 
para explorar aspectos fundamentais na física do estado 
sólido. Entretanto, os passos para torná-los populares em 
nosso cotidiano já estão sendo dados em vários laborató-
rios no mundo. Assim, é possível que, em alguns anos, 
tocadores portáteis de música, telefones celulares, com-
putadores, carros, entre outros objetos e equipamentos 
de nosso cotidiano, contenham em suas estruturas me - 
tais orgânicos. 

Sugestões para leitura
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pacto econômico seria planetário. Convém mencionar  
que, além da supercondutividade, outras propriedades 
físicas podem ser exploradas por meio desses materiais. 
Um exemplo é a fase de ordenamento de carga.

Pressão e desbalanceamento  Outro aspecto 
que favorece o estudo dos metais orgânicos é a possibili-
dade de regular a transição condutor-isolante mediante 
a aplicação de pressão. Nesses casos, as propriedades 
físicas do cristal podem mudar radicalmente. Exemplo: 
aplicando-se pressão da ordem de alguns kilobar (milha-
res de bar ou kbar), é possível induzir uma transição  
de uma fase isolante para uma fase supercondutora –  
a pressão interna de um pneu de uma bicicleta de cor-
rida é da ordem de 5 bar. 

Os metais orgânicos também apresentam a chamada 
fase de carga ordenada (CO), propriedade que se mani-
festa quando o metal orgânico se torna um isolante. Na 
fase CO, a distribuição dos elétrons no cristal não é uni-
forme. Essas partículas subatômicas passam a se agrupar 
em regiões específicas do sólido. 

O resultado dessa aglomeração é a criação de regiões 
com maior densidade de carga elétrica e outras com me-
nor densidade. Isso leva a um desbalanceamento de car-
ga elétrica na amostra (figura 2).

Os metais orgânicos são materiais usados como exem-
plos canônicos para o estudo dessa propriedade, que 
também não é conhecida com detalhes pela física.

Fabricação e aplicações  O processo de obten-
ção dos metais orgânicos é conhecido. Em uma solução 
contendo os solventes apropriados, é aplicada uma cor-
rente elétrica da ordem de alguns microampéres entre 
os eletrodos de platina em uma célula eletroquímica (fi-

Figura 3. Esquema de uma célula eletroquímica  
para a produção de metal orgânico

nicos, o estudo da fase supercondu-
tora nesses materiais pode ajudar a 
compreender melhor aspectos rele-
vantes da supercondutividade: por 
exemplo, por que esse fenômeno 
não se manifesta em temperaturas 
próximas à temperatura ambiente. 
É importante ressaltar que a desco-
berta de materiais que apresentem 
supercondutividade em temperatu-
ras próximas da temperatura am-
biente mudaria substancialmente 
nosso cotidiano, pois eles revolu-
cionariam o transporte de energia 
elétrica, que ocorreria sem dissipa-
ção, o que reduziria drasticamente 
o preço da energia elétrica. E o im-


