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Resumo 

 O presente trabalho investiga o fenômeno termodifusivo em dispersões coloidais de 

nanopartículas magnéticas de óxidos de ferro em água (ferrofluidos), com a formação de 

dupla camada elétrica em torno das partículas. A estabilidade da partícula em solução é 

controlada pela concentração de íons. Ao estabelecer uma diferença de temperatura através da 

amostra líquida, ocorre o efeito de termodifusão (efeito Soret) das partículas e de íons em 

solução. Este efeito é o movimento das partículas para o lado frio ou quente do gradiente de 

temperatura. O acúmulo para um dos lados do gradiente de temperatura depende das 

características da solução. O efeito Soret de ferrofluidos em soluções ácidas e básicas é 

descrito a partir da determinação experimental das grandezas físicas envolvidas na difusão das 

partículas. O coeficiente Soret ST e o coeficiente de difusão são determinados em 

experimentos ópticos de lente de matéria, utilizando o aparato experimental de Varredura-Z, e 

de espalhamento Rayleigh forçado para termodifusão. Para investigar a resposta dos íons ao 

gradiente de temperatura, são realizadas medidas do potencial termoelétrico em uma célula 

termoelétrica, gerado a partir da difusão das cargas dispersas no líquido. O potencial 

superficial das partículas também é investigado experimentalmente, para descrever a interação 

das partículas com o campo termoelétrico. Os experimentos são realizados em função da 

temperatura da amostra e usados para descrever os resultados ST(T) das partículas, a partir de 

equações dos principais modelos teóricos. Os resultados mostram as diferenças e semelhanças 

do efeito Soret das nanopartículas em soluções ácidas e básicas, e que em ambos os casos a 

termodifusão de nanopartículas reflete o comportamento termodifusivo dos íons dispersos em 

solução.   



Abstract 

This work investigates the thermal diffusion phenomena in colloidal dispersions of 

iron oxide magnetic nanoparticles dispersed in water (ferrofluid). The particles are stable in 

water due to electrical double layer around the particles, controlled by the ionic concentration. 

A temperature gradient throughout the ferrofluid sample causes the thermodiffusion (Soret 

effect) of dispersed particles and ions. This effect is the movement of particles to the cold or 

hot side of the temperature gradient. The particles migration for a given side depends on the 

characteristics of the sample. The Soret effect of ferrofluids in acidic and basic solutions is 

described by the experimental measurements of the physical parameters associated to particles 

diffusion. The Soret coefficient ST and the mass diffusion coefficient are measured in the 

matter lens experiment in the Z-scan experimental setup, and by the use of Thermal Diffusion 

Forced Rayleigh Scattering experiments. Concerning the ionic response to the temperature 

gradient the thermoelectric field generated by charges diffusion is measured in a 

thermoelectric cell. The surface potential of the particles is also measured to describe its 

interactions with the thermoelectric field. These experiments are made as function of the 

temperature of the sample and the results are applied to describe the ST(T) of particles by the 

use of equations from the main theoretical models. The results show differences and 

resemblances of the Soret effect in acidic and basic nanoparticles solutions. In both kind of 

solutions the thermodiffusion of nanoparticles is mainly ruled by the thermodiffusion of ions 

dispersed in solution.  



Sumário

1 Introdução 13

1.1 Objetivos da tese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.1.1 Efeito da temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.2 Efeitos especí�cos dos íons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2 Organização da tese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 Termodifusão em Dispersões Coloidais 23

2.1 Dispersão de nanopartículas em meio aquoso . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.1.1 Carga super�cial e dupla camada eletrostática . . . . . . . . . . . . 24

2.1.2 Forças de van der Waals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.1.3 Interação magnética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.1.4 Teoria DLVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.1.5 Potencial zeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2 Termodifusão em dispersões coloidais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.1 Fluxo de calor e de partículas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.2 Origem do efeito Soret em nanopartículas carregadas . . . . . . . . 33

2.2.3 Contribuição da dupla camada eletrostática - modelo tipo capacitor 34

2.2.4 Campo termoelétrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3 Materiais e Métodos 39

3.1 Síntese e Caracterização das Nanopartículas . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.1.1 Síntese de ferro�uidos com nanopartículas de ferrite de cobalto . . . 39

3.1.2 Diluição de ferro�uidos em meios ácido e alcalino . . . . . . . . . . 41

1



SUMÁRIO 2

3.1.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão e Espalhamento de raios X

a Baixos Ângulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.2 Potencial Zeta - Atenuação Eletroacústica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2.1 Procedimento Experimental no espectrômetro acústico . . . . . . . 45

3.3 Potencial zeta e espalhamento dinâmico de luz . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.4 Célula Termoelétrica - Medida do Coe�ciente Seebeck . . . . . . . . . . . 48

3.4.1 Procedimento Experimental para medir o coe�ciente Seebeck . . . . 51

3.4.2 Modelagem da célula termoelétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.5 Coe�ciente Soret - Lente de Matéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.5.1 Difusão de calor e de massa em duas dimensões. . . . . . . . . . . 54

3.5.2 Montagem Experimental - Varredura-Z . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.5.3 Procedimento experimental para determinar o coe�ciente Soret. . . 58

3.5.4 Determinação dos coe�cientes ópticos dn/dΦ e dn/dT . . . . . . . . 60

3.6 Coe�ciente Soret - Experimento IRTDFRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.6.1 Obtenção do Coe�ciente Soret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4 ST (T ) para ferro�uidos de solução ácida 65

4.1 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.1.1 Lente Térmica e Lente de Matéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.1.2 Potencial zeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.1.3 Campo termoelétrico - efeito Seebeck . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.2 Análise teórica de ST (T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.3 Conclusão - amostras em meio ácido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5 In�uência do Coe�ciente SionT Sobre ST 81

5.1 Curvas experimentais de ζhet (t) para soluções iônicas e de nanopartículas . 83

5.2 Coe�ciente Soret de íons em função da concentração e temperatura . . . . 84

5.3 Descrição teórica proposta para o efeito Soret iônico . . . . . . . . . . . . . 89

5.4 Coe�ciente Soret de nanopartículas dispersas em soluções aquosas de hi-

dróxidos orgânicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94



SUMÁRIO 3

6 Relação entre S e SionT na célula termoelétrica 104

6.1 Resultados experimentais para soluções eletrolíticas . . . . . . . . . . . . . 105

6.1.1 Mudança rápida de ∆V (t), separação de cargas na camada difusa. . 106

6.1.2 Difusão de íons no bulk, descrição da mudança lenta de ∆V (t). . . . 109

6.2 Coe�ciente Seebeck na presença de nanopartículas . . . . . . . . . . . . . . 111

7 Conclusões e Perspectivas 115



Lista de Figuras

1.1 Comportamento usual obtido para o coe�ciente Soret em função da tempe-

ratura. Círculos representam resultados experimentais para nanopartículas

de látex de poliestireno e quadrados são resultados para DNA plasmidial,

ambos dispersos em água. As linhas contínuas são melhores ajustes para a

equação 1.1. Figura adaptada de [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1 Modelo esquemático para a distribuição de íons em torno de uma partícula

eletrostaticamente carregada e a distribuição do potencial eletrostático cor-

respondente, sendo r a distância à superfície da partícula. . . . . . . . . . 26

3.1 Esquema ilustrando o método de síntese de nanopartículas pelo método de

coprecipitação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.2 (a) Imagem de MET de partículas de ferro�uido. (b) Distribuição de ta-

manhos obtida da análise de uma série de imagens e ajuste da distribuição

lognormal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.3 (a) Figura esquemática do experimento de SAXS. (b) Resultado caracte-

rístico da intensidade espalhada em função de q. . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.4 Potencial zeta em função da temperatura para a amostra padrão de silica-

Ludox. Resultado para a concentração padrão 10% wt. sem descontar IVP

(losango preto), 10% wt. descontando IVP (quadrado azul) e 0,5% wt.

descontando IVP (círculo vermelho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.5 Esquema do equipamento experimental de Espalhamento de Luz, para o

espalhamento de luz dinâmico a 90° e eletroforético a 15°. . . . . . . . . . 48

4



LISTA DE FIGURAS 5

3.6 Esquema do experimento da célula termoelétrica para medir o coe�ciente

Seebeck das soluções de ferro�uido, a diferença de potencial induzida por

um gradiente de temperatura S = ∆V/∆T . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.7 Esquema mostrando o princípio físico do efeito de lente gerado por um

feixe Gaussiano. A fonte de luz laser utilizada é um Verdi-V10 Coherent

de 532 nm de comprimento de onda. Um gradiente de temperatura e/ou

concentração gera a (des)focalização do feixe original, como é descrito no

texto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.8 Figura esquemática do arranjo de Varredura-Z utilizado para medir os efei-

tos de lentes térmica e de matéria. A amostra (sample) é posicionada em

torno do foco produzido pela lente L3, sendo que a duração dos pulsos

de irradiação é controlado pela combinação do uso do chopper e shutter

posicionados no foco da lente L1. A parte superior da �gura ilustra a peri-

odicidade dos pulsos para o experimento de lente térmica para determinar

θth. O fotodetetor D1 faz a leitura de intensidade no centro do feixe. Um

beam splitter BS também envia o feixe para o fotodetetor D2 que monitora

a intensidade total do feixe pela focalização feita pela lente L4. . . . . . . 59

3.9 Valores para o índice de refração em uma solução de ferro�uido em várias

temperaturas para algumas concentrações de partículas para obter o con-

traste de índice de refração dn/dΦ(T ), mostrado no insert à esquerda. Os

valores para dn/dΦ são obtidos a partir do ajuste linear aos dados n x Φ

para cada temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61



LISTA DE FIGURAS 6

3.10 Desenho esquemático mostrando o experimento IRTDFRS, adaptado de

[2]. Um feixe laser infravermelho é dividido em dois, sendo que um dos

feixes segue para um espelho piezoelétrico e outro por uma placa de onda

e uma célula Pockels, que controlam a diferença de fase entre eles. Os

dois espelhos direcionam os feixes para dois prismas, usados para controlar

o ângulo para a interferência dos feixes na amostra. Os feixes irradiam

o mesmo spot na amostra (cell), sendo que um divisor de feixes antes da

amostra direciona o feixe para uma câmera CCD, que permite visualizar

o padrão de interferência. O feixe de leitura é direcionado diretamente

através da amostra, e a intensidade espalhada pelas grades de temperatura

e concentração medida por uma fotomultiplicadora. . . . . . . . . . . . . . 63

4.1 Transmitância Normalizada em função do tempo TN (t), combinando cur-

vas experimentais de Lente Térmica e de Lente de Matéria. No patamar

indicando o tempo de saturação de Lente Térmica tLT , o efeito térmico e

Soret podem ser normalizados para análise separadamente. . . . . . . . . 67

4.2 Transmitância Normalizada para o experimento de Lente Térmica em fun-

ção da posição z experimental para a amostra FF1, em duas temperaturas,

T = 20 °C - símbolos fechados - e T = 60 °C - símbolos abertos. As linhas

representam os melhores ajustes da equação para obter θLT e a posição

focal z = 0 do feixe de laser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.3 Valores de condutividade térmica obtidos pelo experimento de Lente Tér-

mica para a amostra FF1 - símbolos fechados - e valores tabelados da

mesma grandeza para a água pura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.4 Evolução temporal da Transmitância normalizada para a amostra FF2 em

diferentes temperaturas: (#) 20 ºC, (2) 35 ºC, (6) 50 ºC, sendo que as

linhas correspondem aos ajustes teóricos da equação 3.23. A diminuição do

efeito de lente de matéria com o aumento de temperatura ocorre de forma

semelhante para a amostra FF1, não mostrado. . . . . . . . . . . . . . . . 69



LISTA DE FIGURAS 7

4.5 Coe�ciente Soret em função da temperatura da amostras para as amostras

FF1 (#) e FF2 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.6 Dependência com a temperatura do coe�ciente de difusão de massa para a

amostra FF1 (a) e FF2 (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.7 Valores de potencial zeta em diferentes temperaturas para a amostra FF1. 72

4.8 Esquema ilustrativo da distribuição de potencial em torno da partícula para

as temperaturas mais baixa e alta investigadas considerando as interfaces

de cargas (ver [3, 4]), como descrito no texto principal. . . . . . . . . . . . 73

4.9 Evolução temporal da diferença de potencial entre os eletrodos e amplitude

do coe�ciente Seebeck S (T ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.10 Melhor ajuste teórico da equação de Iacopini para ST (T ) das amostras FF1

(a) e FF2 (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.11 Comparação entre os resultados experimentais e o cálculo teórico (linha

contínua) usando a equação 4.12 para os dados da amostra FF1. . . . . . 77

4.12 Melhor ajuste teórico da equação 4.12 sobre os dados experimentais para

a amostra FF2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.13 Dependência com a temperatura dos termos que mais contribuem para o

coe�ciente Soret das nanopartículas (termoelétrico e dupla camada) em

solução ácida e a soma total. (a) Amostra FF1 e (b) Amostra FF2. . . . . 78

4.14 Comparação teórica com o coe�ciente Soret da amostra FF1 usando o mo-

delo de dupla camada elétrica completo com mais um termo independente. 79

5.1 (a) Sinal medido no experimento IRTDFRS para soluções aquosas de TMAOH

em duas diferentes concentrações: 8 mMol/L (quadrados vermelhos) e 40

mMol/L (círculos pretos), e (b) para nanopartículas dispersas em soluções

com 2 mMol/L e 20 mMol/L de TMAOH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.2 Coe�ciente Soret SionT em função da concentração (M = Mol/L) de íons nas

soluções aquosas de (a) TMAOH e (b) TBAOH nas temperaturas de 293

K (azul) e 333 K (vermelho). As linhas contínuas em (a) são guias para os

olhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85



LISTA DE FIGURAS 8

5.3 (a) Coe�ciente de difusão Dion e (b) coe�ciente de difusão Dion
T em função

da concentração de íons nas soluções aquosas de TMAOH (símbolos fecha-

dos) e TBAOH (símbolos abertos) nas temperaturas de 293 K (azul) e 333

K (vermelho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.4 Coe�ciente Soret SionT em função da temperatura para soluções aquosas de

TMAOH (círculos azuis) e TBAOH (quadrados vermelhos), para concen-

trações iônicas de 0.024 e 0.02 mol/L, respectivamente. . . . . . . . . . . . 87

5.5 (a) Constante de difusão Dion e (b) Constante de difusão térmica Dion
T em

função da temperatura para os sais investigado neste trabalho: TMAOH

(círculo azul), TBAOH (quadrado vermelho), NaOH (triângulo rosa), HNO3

(triângulo preto), NaCl (estrela púrpura) e KCl (triângulo oliva). A linha

contínua representa os valores calculados com a equação teórica DT =

βDth, como descrito no texto principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.6 Esquema ilustrativo do deslocamento de um íon em um gradiente de tem-

peratura. Em uma dada temperatura T a energia de hidratação é dada

por 4Ghid (T ), enquanto que a uma distância δz e temperatura T + δT a

energia é 4Ghid (T + δT ). Sendo 4Ghid associado ao trabalho W hid para

retirar e recolocar a camada de hidratação em torno do íon, o deslocamento

pode ser imaginado por um processo sem gasto de energia W = 0. A força

F hid move o íon para o quente (ou frio) se 4Ghid (T ) > 4Ghid (T + δT )

(ou 4Ghid (T ) < 4Ghid (T + δT )). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91



LISTA DE FIGURAS 9

5.7 Ilustração da organização das moléculas de água em torno de diferentes

íons. À esquerda, os íons utilizados neste trabalho para dispersão de na-

nopartículas, TBA+ e TMA+, e à direita os íons monoatômicos utilizados

em trabalhos anteriores para investigar o efeito Soret. Devido ao efeito

hidrofóbico nos íons orgânicos, as moléculas de água próximas aos íons não

demonstram a interação eletrostática íon - dipolo da água, como pode ser

visualizado para os íons monoatômicos. As pequenas barras pretas parale-

las a ligações O-H da água ilustram a existência de uma interface entre os

íons orgânicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.8 Distribuição de diâmetro hidrodinâmico d = 2Rh para as partículas da

amostra FF3 obtido por DLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.9 Coe�ciente Soret em função da temperatura para as nanopartículas disper-

sas em soluções de (a) TMAOH e (b) TBAOH, nas seguintes concentrações

de hidróxidos: 0 mMol/L (quadrado preto), 0,1 mMol/L (círculo vermelho),

0,5 mMol/L (triângulo azul claro), 1 mMol/L (losango oliva) e 2 mMol/L

(triângulo azul escuro). As linhas contínuas são os melhores ajustes rea-

lizados com a equação 1.1, sendo as cores das linhas correspondentes às

cores dos resultados experimentais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.10 Coe�ciente de difusão térmica DT em função da temperatura para as na-

nopartículas dispersas em soluções de (a) TMAOH e (b) TBAOH, nas

seguintes concentrações de hidróxidos: 0 mMol/L (quadrado preto), 0,1

mMol/L (círculo vermelho), 0,5 mMol/L (triângulo azul claro), 1 mMol/L

(losango oliva) e 2 mMol/L (triângulo azul escuro). Os quadrados preen-

chidos mostram valores de DT para as soluções iônicas. . . . . . . . . . . . 97



LISTA DE FIGURAS 10

5.11 Condutividade elétrica das soluções de nanopartículas (símbolos fechados)

contendo hidróxidos nas soluções indicadas, comparado com os valores es-

perados pela soma dos valores para solução de nanopartículas + soluções

de hidróxidos medidos separadamente (símbolos abertos), em função das

concentrações de (a) TMAOH e (b) TBAOH. Os símbolos quadrados são

resultados para T = 20 °C e losangos para T = 50 °C. . . . . . . . . . . . 98

5.12 Linhas contínuas mostram resultados dos cálculos realizados com equação

2.27 e as linhas tracejadas os cálculos da equação 2.26, mostrando a in-

�uência da dependência com a temperatura da energia na dupla camada

elétrica para (a) solução inicial cNaOH ≤ 0, 01 mMol/L e (b) 1 mMol/L de

TMAOH (cor preta) e TBAOH (cor verde). . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.13 Carga efetiva Qe das nanopartículas em função da temperatura, calculada

pela equação 2.16 sem adição de hidróxidos (azul) e adição de 1mMol/L de

TMAOH (vermelho) e TBAOH (preto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.14 Linhas contínuas mostram resultados dos cálculos realizados com equa-

ção 2.29 mostrando a in�uência do efeito Seebeck para (a) solução inicial

cNaOH ≤ 0, 01 mMol/L e (b) 1 mMol/L de TMAOH (linha preta) e TBAOH

(linha oliva). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.15 Descrição mais provável do efeito Soret como a combinação das in�uências

da dupla camada elétrica e do gradiente de concentração iônico. (a) Linha

contínua é a soma dos valores com as equações 2.27 e 2.23 para a solução

inicial cNaOH ≈ 0, 01 mMol/L. Em (b) (partículas com TMAOH) e (c) (par-

tículas com TBAOH) as linhas pretas são os valores obtidos pela equação

2.23 e linhas oliva representam a soma das equações 2.27 e 2.23. Além dos

dados para 1 mMol/L (losango oliva) e para 2 mMol/L, são adicionados

dados para 20 mMol/L de hidróxidos adicionados às nanopartículas. . . . . 103



LISTA DE FIGURAS 11

6.1 Curvas experimentais para 4V (t) obtidos para os experimentos na célula

termoelétrica para sais diluídos em água, sendo a separação dos eletrodos

l = 11 mm e ∆T = 10 K e temperatura média da célula T = 298 K. (a)

HCl (azul), HNO3 (vermelho) e LiCl (preto) e (b) NaOH (azul), TMAOH

(vermelho) e TBAOH (verde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

6.2 Coe�ciente Seebeck S em função do tempo para nanopartículas da amostra

FF4, dispersas em TMAOH. (a) Temperatura média da célula T = 298 K;

o inset na �gura mostra que o potencial VT surge durante a estabilização

de 4T , e que o tempo para o máximo do efeito Soret iônico é menor em

relação aos resultados obtidos nas soluções iônicas sem nanopartículas. (b)

Resultado para a temperatura média da célula T = 328 K, mostrando que

a mudança de ∆V é mais rápida para ambos os efeitos em comparação com

(a), devido ao aumento de temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6.3 Coe�ciente Seebeck em função do tempo para nanopartículas da amostra

FF5, dispersas com TBAOH, mostrando o efeito da temperatura média na

célula T = 298 K (linha tracejada) e T = 323 K (linha contínua). . . . . . 113



Lista de Tabelas

3.1 Dados sobre as amostras usadas nesse trabalho: Nome da amostra, íons

dispersantes, diâmetro médio e fator de dispersão da equação lognormal e o

pH e concentração volumétrica de cada amostra-mãe. Para os experimentos

que determinam ST , as amostras foram diluídas para concentrações Φ ∼

0, 1%. As amostras FF1 e FF2 são análises de TEM e FF3, FF4 e FF5 de

SAXS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.1 Valores de potencial-ζ de nanopartículas (em unidades de mV) obtidos pelo

experimento de espalhamento de luz eletroforético . . . . . . . . . . . . . 98

6.1 Tabela com valores obtidos para as duas diferentes contribuições do coe�-

ciente Seebeck na célula termoelétrica, para os diferentes sais e a concen-

tração utilizada. Os valores de S são dados em mV/K. O sinal de ∆Q∗i

concorda com o de Sexp4Q, a não ser para TBAOH. . . . . . . . . . . . . . . 110

12



Capítulo 1

Introdução

As nanopartículas magnéticas de óxidos de ferro dispersas em um líquido formam uma

solução estável chamada ferro�uido, um tipo especí�co de suspensão coloidal [5, 6, 7].

Esses sistemas vêm sendo muito investigados nas últimas décadas devido a suas proprie-

dades físicas e químicas [8, 9, 10, 11, 12, 13]. A superfície dessas nanopartículas permite

troca de cargas com o meio líquido quando dispersas em soluções eletrolíticas aquosas (lí-

quido polar), ou adesão de moléculas surfactantes que possibilita a dispersão também em

líquidos não polares [12, 14]. Essa propriedade super�cial permite a escolha de inúmeros

líquidos ou soluções iônicas como dispersantes para as nanopartículas, formando diferen-

tes suspensões coloidais. Devido a essas propriedades de superfície, há grande interesse

biotecnológico no uso das partículas para carregar moléculas especí�cas a células e tecidos

de organismos vivos [15, 16].

Devido ao interesse em explorar as propriedades físicas dos ferro�uidos, vários traba-

lhos já investigaram seu comportamento termodifusivo [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23], que

é o acúmulo de partículas induzido por um gradiente de temperatura para a parte fria

ou quente da solução. Existem duas linhas distintas de pesquisa, considerando ou não

a in�uência de campo magnético na termodifusão das nanopartículas de óxidos de ferro.

Na ausência de campo magnético externo é possível usar as propriedades comuns a to-

das as partículas coloidais para descrever a estabilidade e a difusão dessas partículas.

Os experimentos costumam investigar a in�uência da concentração de partículas e de

íons/moléculas estabilizantes sobre o efeito termodifusivo [18, 21]. Descrições teóricas

13
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também foram desenvolvidas levando em consideração o tipo de recobrimento da na-

nopartícula [24, 25, 26], e comparados com resultados em ferro�uidos de solução ácida

[27, 28]. Na presença do campo magnético a força magnética origina a formação de estru-

turas, sendo que essa característica é re�etida nas diferentes dependências dos coe�cientes

termodifusivo e difusivo das nanopartículas. Tais coe�cientes adquirem diferentes valores

com relação à direção do campo magnético e quando este é paralelo ou perpendicular ao

gradiente de temperatura [29, 30].

O efeito do recobrimento super�cial das partículas tem sido muito investigado em

trabalhos experimentais. Foi observado que nanopartículas eletrostaticamente carregadas

dispersas em solução eletrolítica ou estabilizadas por surfactantes podem acumular no

lado frio ou quente dependendo do sinal da carga super�cial [19, 22]. Apesar de observar

comportamentos gerais, poucos resultados experimentais quantitativos foram compara-

dos com modelos microscópicos até há poucos anos. Com o desenvolvimento dos vários

modelos teóricos para o coe�ciente termodifusivo de nanopartículas em geral (descritos

no próximo capítulo), os experimentos com ferro�uidos passaram a ser realizados para

buscar a descrição mais fundamental, o principal mecanismo físico responsável pelo com-

portamento termodifusivo [18] que possibilite o uso do efeito no controle da difusão das

nanopartículas em gradientes de temperatura. Em um trabalho anterior usando nanopar-

tículas de ferrite de cobalto com carga super�cial positiva, dispersas em ácido nítrico, foi

observado que o coe�ciente Soret das nanopartículas aumenta com o aumento do tama-

nho das partículas [31, 32], e resultados experimentais com diferentes concentrações de

sal mostraram a in�uência da dupla camada elétrica no comportamento termodifusivo.

No presente trabalho o interesse é investigar os efeitos físicos responsáveis pela mi-

gração de nanopartículas em um gradiente de temperatura estabelecido em amostras de

ferro�uidos. O efeito de mover partículas e moléculas em um gradiente de temperatura é

chamado de efeito Soret, fenômeno que vem sendo observado em todos os tipos de gases

[33, 34], misturas líquidas [35, 36, 37, 38], moléculas e polímeros [39, 40, 41] e em disper-

sões coloidais [42, 43, 44, 45, 46] desde sua descoberta por C. Ludwig e C. Soret nos anos

1850 a 1880 em soluções iônicas [47, 48, 49] . Em colóides o efeito Soret pode também ser
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denominado de termoforese, sendo que o efeito consiste de um �uxo de partículas para

o lado frio ou quente do gradiente de temperatura. Em misturas líquidas e gases ocorre

processos de interdifusão dos dois componentes.

A descrição do efeito termodifusivo de nanopartículas de ferro�uidos que adquirem

carga super�cial em solução iônica de água [50, 51] é o interesse desse trabalho. Para

dispersar as nanopartículas metálicas em água, são utilizados alguns ácidos e bases que

promovem a protonação ou desprotonação dos sítios de carga super�cial da nanopartí-

cula [50]. Na superfície da nanopartícula haverá uma densidade de carga total dada pela

combinação dos prótons ou hidróxidos nos sítios de carga e de contra-íons condensados

na superfície devido à alta carga super�cial. Uma camada difusa de íons é gerada a partir

da superfície da partícula, a qual se move pela água com uma carga efetiva caracterizada

pelo potencial eletrocinético ou potencial-zeta [52, 53]. A extensão da camada difusa é

caracterizada pela distância de Debye κ−1 = (εkBT/2e
2c0)

1/2, onde ε é a permissividade

dielétrica, kB a constante de Boltzmann, T a temperatura, e a carga elétrica do íon e

c0 a concentração molar de íons adicionados à solução. Ao estabelecer um gradiente de

temperatura em uma solução contendo nanopartículas de óxido de ferro, íons e nanopar-

tículas irão migrar para o lado frio ou quente. A origem desse movimento temodifusivo é

descrita em algumas teorias, como a mudança da energia armazenada na camada difusa

[54] ou o surgimento de um campo termoelétrico devido à diferente resposta de ânions e

cátions [55], originando movimento das nanopartículas carregadas. A diferente resposta

dos íons está associada ao e calor de transporte de cada íon [56, 57].

O �uxo de nanopartículas pelo movimento gerado em um gradiente de temperatura

∇T é de�nido por jT = −ΦDT ∇̃T , sendo Φ a concentração volumétrica de partículas

e DT o coe�ciente de difusão térmica das nanopartículas. O acúmulo de nanopartículas

no lado frio ou quente faz com que a lei de Fick origine um contra�uxo que força as

partículas de volta à distribuição uniforme por toda a amostra dado por jc = −D∇̃Φ,

sendo D a constante de difusão e ∇Φ o gradiente de concentração de partículas. Após

tempo su�ciente da ação do gradiente de temperatura as duas contribuições adquirem

igual intensidade e um estado estacionário, ou um per�l de distribuição de partículas
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estacionário se estabelece pela amostra. Nessa situação, o coe�ciente Soret é de�nido

como ST = DT/D, sendo que a migração das partículas para o lado frio de�ne DT > 0 e

para o lado quente DT < 0. Por consequência a mesma de�nição de sinal é utilizada para

ST . As questões fundamentais sobre a termodifusão de nanopartículas estão sobre o sinal

e amplitude dos coe�cientes DT e ST , para descrever o efeito termodifusivo em amostras

de interesse [58]. Algumas teorias calculam expressões para o coe�ciente DT , sendo que

as grandezas físicas nas expressões teóricas podem ser determinadas experimentalmente

ou são conhecidas para a água quando as concentrações de íons e partículas são muito

baixas.

1.1 Objetivos da tese

O coe�ciente Soret das nanopartículas de ferro�uidos, chamado de ST em todo o texto,

é investigado experimentalmente neste trabalho utilizando diferentes ácidos e bases como

íons dispersantes. Algumas teorias existentes para o coe�ciente Soret são utilizadas para

investigar os principais mecanismos físicos responsáveis pelo efeito Soret destas nanopar-

tículas. Grandezas físicas envolvidas nas expressões teóricas também são determinadas

por diferentes experimentos. Por exemplo, a dependência com a temperatura da energia

eletrostática na camada difusa de íons (ou dupla camada elétrica) em torno da partícula

se re�ete nos valores do potencial eletrocinético ou potencial zeta, ζ, grandeza acessada

experimentalmente para estimar a contribuição da camada difusa no valor obtido experi-

mentalmente para ST [59].

Os íons em solução respondem ao gradiente de temperatura possuindo efeito Soret

intrínseco, que será investigado de duas formas. A primeira é a resposta termoelétrica,

caracterizada pela determinação do coe�ciente Seebeck dos íons [55], S = −4V/4T ,

sendo 4V a diferença de potencial medida devido à presença da diferença de tempera-

tura 4T [60]. Outra forma é a determinação do gradiente de concentração iônico, ou

seja, a medida do coe�ciente Soret dos íons dispersantes, SionT . Será demonstrado que os

resultados obtidos para ST podem ser descritos como contribuições de dupla camada e

efeito Seebeck (ST ∝ S) ou dupla camada e efeito Soret dos íons dispersantes (ST ∝ SionT ),
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descrevendo resultados para ST de forma inexistente na literatura. É proposta uma rela-

ção para S e SionT baseada nas equações que governam a resposta iônica ao gradiente de

temperatura, demonstrando o porquê de as duas abordagens descreverem os resultados

para ST .

Descrever e caracterizar os fenômenos físicos que contribuem para o coe�ciente ST é o

principal objetivo deste trabalho. A seguir são discutidos a in�uência da temperatura e

dos íons dispersantes sobre o valor de ST para fundamentar a investigação experimental

realizada neste trabalho, que consiste na determinação experimental de ST em função da

temperatura em soluções de nanopartículas contendo diferentes íons dispersantes.

1.1.1 Efeito da temperatura

As equações resultantes dos modelos teóricos para o efeito Soret apresentam forte depen-

dência com a temperatura de equilíbrio da amostra, controlada previamente à presença do

gradiente de temperatura. Resultados experimentais para o coe�ciente Soret de nanopar-

tículas eletrostaticamente estabilizadas e dispersas em água costumam mostrar uma ca-

racterística comum no intervalo de temperatura 5°C <T< 60°C [1, 59, 61, 62, 63, 64, 65].

Os valores do coe�ciente Soret, em um intervalo de temperatura de�nido, costumam as-

sumir valores menores para temperaturas mais baixas e maiores para temperaturas mais

altas, ou seja, as partículas migram mais para o quente quando a temperatura é baixa

e mais para o frio quando a temperatura é alta, como mostrado na Figura 1.1. Em

muitos sistemas é observado que as partículas podem sofrer uma mudança no sinal (de

negativo para positivo) do coe�ciente Soret em determinada temperatura. Uma equação

fenomenológica que descreve muito bem esses resultados foi proposta por Iacopini et al

[1]:

ST = S∞T

(
1− exp

(
T ∗ − T
T0

))
(1.1)

onde T ∗ é a temperatura onde ocorre mudança do sinal de ST , T0 não possui um signi-

�cado físico claro e S∞T é a máxima amplitude de ST para temperatura onde seu valor

estabiliza (que pode ocorrer em valores de T não acessíveis experimentalmente). Um fato
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Figura 1.1: Comportamento usual obtido para o coe�ciente Soret em função da tempe-
ratura. Círculos representam resultados experimentais para nanopartículas de látex de
poliestireno e quadrados são resultados para DNA plasmidial, ambos dispersos em água.
As linhas contínuas são melhores ajustes para a equação 1.1. Figura adaptada de [1].

interessante é nunca ter sido observada a mudança inversa, quando os valores de ST se-

riam positivos a baixas temperaturas e negativos em temperaturas mais altas. Esse fato

será compreendido ao �m deste trabalho.

Apesar de descrever muito bem os resultados, a equação 1.1 não se baseia em ne-

nhuma das teorias que descrevem fundamentalmente o efeito Soret. Um dos objetivos

deste trabalho é veri�car a dependência experimental ST (T ) das nanopartículas de fer-

ro�uido e compará-la com equações originárias de modelos fundamentais para descrever

os resultados experimentais. Dessa forma esperamos compreender quais são os principais

mecanismos responsáveis pelo efeito Soret em nanopartículas de ferro�uido.

1.1.2 Efeitos especí�cos dos íons

A hipótese de que a dependência ST (T ) pode ser explicada a partir dos outros parâmetros

físicos envolvidos nos processos de difusão será investigada em alguns tipos de ferro�uidos.

Os tipos de íons responsáveis por estabilizar as nanopartículas em solução serão alterados,

mantendo o mesmo tipo de nanopartícula. É esperado que a mudança no tipo de íon altere

o coe�ciente Seebeck S, sendo que cada íon tem o seu próprio calor de transporte Q∗. A
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in�uência de diferentes íons sobre ST de nanopartículas eletrostaticamente carregadas é

observada em trabalhos anteriores [64, 66, 67].

O tipo de íon pode alterar a carga efetiva da partícula, re�etindo na mudança do

potencial zeta. As nanopartículas de ferro�uidos permanecem estáveis quando dispersas

em soluções básicas ou ácidas devido à (des)protonação dos sítios de carga. Contudo

não é possível utilizar qualquer concentração para todos os tipos de ácidos e bases. Isso

ocorre devido a efeitos de interações especí�cas, como a complexação entre íons como

(Cl−, Br−, F−)− Fe+, no exemplo de soluções ácidas. Esses efeitos podem gerar a blin-

dagem quase completa entre as partículas, levando a pouca repulsão eletrostática e a

agregação. A estabilização é obtida apenas se uma quantidade muito pequena de ácidos e

bases de contra-íons monoatômicos é utilizada. Se contra-íons poliatômicos são utilizados,

como por exemplo ácido nítrico (NO−3 ) e hidróxidos de tetrametilamônio e tetrabutilamô-

nio (TMA+ e TBA+), é possível aumentar a concentração de íons sem desestabilizar as

partículas em solução. Essas soluções serão investigadas neste trabalho para determinar

quais características dos íons são responsáveis pelo efeito Soret das nanopartículas.

1.2 Organização da tese

No Capítulo 2 será realizada uma breve descrição dos princípios teóricos que fundamen-

tam este trabalho. O equilíbrio coloidal das partículas em soluções aquosas de ácidos e

bases é detalhado. A geração de carga super�cial e a repulsão entre dupla camada elétrica

de duas partículas são fundamentais para explicar a estabilidade de partículas dispersas.

O potencial eletrocinético e a energia eletrostática armazenada na dupla camada elétrica

serão de�nidos, sendo essas grandezas usadas para quanti�car o coe�ciente ST . Após

descrever os princípios físicos do equilíbrio coloidal, as equações fenomenológicas para

transporte de calor, massa e carga são descritas para processos termodinâmicos fora do

equilíbrio. Tais equações são simpli�cadas para a determinação experimental dos coe-

�cientes de transporte, como a difusividade térmica, o coe�ciente Soret e o coe�ciente

Seebeck. Os modelos microscópicos para o coe�ciente Soret em nanopartículas de dupla

camada elétrica são baseados no efeito que o gradiente de temperatura exerce sobre o
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equilíbrio coloidal de partículas, íons e moléculas. Os principais modelos teóricos serão

descritos para serem comparados com os resultados experimentais obtidos nos capítulos

seguintes.

Os métodos experimentais utilizados nesse trabalho serão descritos no Capítulo 3. A

amplitude (valor numérico) do coe�ciente ST será obtida em dois experimentos diferentes.

Em um experimento de lente de matéria [68, 69], um feixe de laser focalizado e per�l de

intensidade Gaussiano atravessa uma �na camada do líquido contendo nanopartículas e

gera aquecimento na amostra pela absorção de parte da luz, o que altera a focalização

do feixe devido ao gradiente de concentração induzido. O gradiente de concentração

estacionário é associado à saturação da alteração de focalização do laser.

Um segundo experimento utiliza um per�l periódico de intensidade criado pela inter-

ferência de dois feixes de um laser de luz polarizada, previamente dividido em dois, gera

um per�l periódico de temperatura e por consequência de partículas [70]. A periodici-

dade micrométrica de temperatura e concentração causa a difração de um segundo feixe

laser, sendo que através da intensidade de luz difratada são obtidos valores experimentais

para ST . O potencial eletrocinético das partículas é determinado por experimentos de

atenuação eletroacústica ou espalhamento de luz, dependendo de características especí�-

cas de cada amostra. O efeito Soret intrínseco SionT de cada um dos ácidos e bases, que

são adicionados às soluções de nanopartículas, é também obtido pelo experimento com

difração através do per�l de concentração iônico periódico. Para determinar a resposta

termoelétrica o experimento realizado em uma célula termoelétrica mede a diferença de

potencial ∆V entre dois eletrodos a diferentes temperaturas, separados por um espaçador

isolante e contendo amostra no espaço entre eles. Esse experimento de�ne o coe�ciente

Seebeck S = ∆V/∆T . Para cada um dos experimentos, será feita uma breve descrição

das teorias existentes utilizadas para obter as grandezas físicas.

Os resultados experimentais para ST das nanopartículas de ferro�uidos em soluções

ácidas são apresentados e descritos no Capítulo 4. Partículas em meio ácido demonstram

que a migração das nanopartículas para o lado quente do gradiente de temperatura é

preferida e está relacionada com o surgimento de um campo termoelétrico gerado pelos
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íons. Usando resultados experimentais para o potencial eletrocinético, coe�ciente Seebeck

S e coe�ciente de difusão D, é possível calcular, a partir das teorias existentes para o efeito

Soret, valores de coe�ciente Soret ST na mesma ordem de grandeza que os valores obtidos

experimentalmente. Um estudo da dependência com a temperatura mostra que valores

experimentais para o coe�ciente Soret ST (T ) seguem o comportamento semelhante ao

calculado teoricamente. Neste caso, o efeito termoelétrico é a principal contribuição para

o coe�ciente ST , responsável pela migração das partículas para o lado quente do gradiente

de temperatura.

No Capítulo 5, são apresentados e analisados resultados para ST quando hidróxidos

são adicionados nas soluções de ferro�uidos. Quando as partículas são dispersas em so-

luções de hidróxidos de contra-íon monoatômico, como o hidróxido de sódio (NaOH), as

partículas migram para o lado quente do gradiente de temperatura em baixas tempera-

turas, semelhante ao caso das partículas em solução ácida, mas passam a se acumular no

lado frio a partir de uma dada temperatura. Porém, nesse caso a maior contribuição surge

da camada difusa de íons em torno da partícula, quanti�cado experimentalmente apenas

pelo potencial eletrocinético em função da temperatura. Ao aumentar a concentração de

hidróxidos com contra-íons orgânicos como tetrametilamônio (TMAOH) e tetrabutilamô-

nio (TBAOH) em solução de ferro�uido contendo inicialmente uma concentração muito

baixa de NaOH (devido ao processo de síntese das partículas), as partículas mudam a

direção de migração e se acumulam no lado frio em todas as temperaturas investigadas, a

partir de uma concentração crítica de hidróxido orgânico. Neste estudo, o coe�ciente SionT

também é determinado experimentalmente e se demonstra que devido aos altos valores

deste parâmetro para os hidróxidos orgânicos comparados com valores de ácidos e outros

sais, o coe�ciente ST apresenta valores positivos para todos os valores de temperatura

experimentalmente investigados.

Dessa forma, a questão fundamental sobre os efeitos termodifusivos em nanopartículas

de ferro�uidos recai sobre a origem do efeito Soret iônico. Para investigar a origem de

tal efeito são realizados conjuntos de experimentos em função da temperatura da amostra

para obter os valores de SionT e do coe�ciente de difusão dos íons Dion em soluções de
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água e íons. Os resultados obtidos para Dion
T (T ) de hidróxidos orgânicos se assemelham

aos resultados calculados a partir de uma expressão teórica existente na literatura que

considera o efeito de expansão térmica da solução. O alto desvio relativo dos valores

experimentais para outros sais em relação aos valores teóricos sugere que outro mecanismo

físico, além da expansão térmica, também é responsável pelo efeito Soret iônico. Uma

nova descrição para o efeito Soret iônico será apresentada, baseada na dependência da

energia de hidratação com a temperatura.

Com os resultados obtidos no capítulo 5 para o coe�ciente Soret iônico e baseado na

literatura existente para o calor de transporte iônico, o capítulo 6 apresenta uma análise

para resultados experimentais em célula termoelétrica. Os resultados para a diferença de

potencial elétrico 4V medido entre dois eletrodos a diferentes temperaturas, contendo as

soluções dos diferentes sais ou ferro�uidos entre eles, mostram dependência com o coe�-

ciente SionT . Uma relação entre o coe�ciente Seebeck S e SionT é proposta e fundamentada

pelos resultados dos capítulos 4 e 5. Com o uso de equações resultantes de cálculos teóri-

cos recentes, a dinâmica das cargas em soluções de íons será descrita experimentalmente

na presença de gradiente de temperatura. Será demonstrado que a resposta termoelétrica

das soluções, devido à diferença do efeito Soret intrínseco (ou calor de transporte) de cada

íon do sal, ocorre muito rapidamente. Já a difusão do sal, os dois íons juntos, ocorre em

tempo muito longo e depende da soma do efeito Soret intrínseco de cada íon, correspon-

dente ao tempo em que o efeito ocorre no experimento com laser. O efeito mais rápido

pode resultar em potencial termoelétrico 4V negativo ou positivo dependendo do sinal

da diferença do efeito Soret intrínseco de cada íon. Já o efeito Soret mais lento, resulta

em 4V com mesmo sinal para todos os tipos de íons, o que é descrito com equações

adicionais que relacionam os coe�cientes Seebeck e SionT .

As conclusões e as perspectivas sobre a contribuição e a in�uência deste trabalho, para

aprofundar as análises de resultados experimentos e a descrição do fenômeno termodifusivo

em soluções de nanopartículas dispersas por íons são descritas no capítulo 7.



Capítulo 2

Termodifusão em Dispersões Coloidais

Uma dispersão coloidal é constituída por entes nanoscópicos (nanopartículas, polímeros,

moléculas, íons) estabilizados em um meio líquido [52, 71]. Entre as inúmeras possi-

bilidades de dispersões coloidais existentes com interesses cientí�cos e tecnológicos, as

nanopartículas de óxido de ferro dispersas em água [6, 72] são os sistemas físicos escolhi-

dos para serem investigados neste trabalho. Diferentes tipos de ácidos e bases são usados

na estabilização das nanopartículas, para investigar o papel da dupla camada elétrica e

dos contra-íons no efeito Soret. Uma dispersão estável das nanopartículas de ferro�uido

em água é obtida quando forças de repulsão entre as partículas equilibram as forças de

atração. Isso é possível quando existe intensa repulsão de dupla camada elétrica entre

partículas, controlada pela quantidade de íons na solução [72, 73]. Dessa forma se obtém

um líquido uniforme macroscopicamente que pode ser controlado por diversos campos ex-

ternos (elétrico e magnético) devido às propriedades especí�cas das nanopartículas (carga

super�cial e momento de dipolo). O gradiente de temperatura induz o efeito Soret, le-

vando as partículas para o lado quente ou frio, mas a relação desse efeito com as grandezas

físicas não é bem estabelecida como nos efeitos eletroforético [74, 75] e magnetoforético

[76].

A aplicação de um gradiente de temperatura a uma dispersão coloidal irá alterar o

equilíbrio local devido à dependência das interações com a temperatura. A mudança na

energia da dupla camada elétrica das nanopartículas estabilizadas com carga super�cial é

um exemplo dessa dependência [54]. As propriedades físicas da dupla camada eletrostática

23
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em torno da nanopartícula dependem das características da dispersão como solvente e íons

dispersantes, e de variáveis físicas como a temperatura e pressão. Além disso, os próprios

íons e moléculas responsáveis pela estabilização de nanopartículas também respondem ao

gradiente de temperatura [56], devido ao efeito da temperatura na interação destes com

as moléculas do líquido dispersante.

A descoberta da termodifusão, ou efeito Soret, foi realizada em uma solução de água e

sal por C. Ludwig [47] e Charles Soret [48, 49]. Alguns modelos teóricos foram desenvol-

vidos nas últimas décadas para relacionar o coe�ciente Soret desse tipo de nanopartículas

(eletrostaticamente carregadas) com as características de cada dispersão coloidal, descre-

vendo o efeito como originado da própria partícula [54, 59, 77, 78] ou como consequência

da resposta da solução eletrolítica devida ao efeito Soret dos íons [55, 61, 79, 80, 81, 82].

Esses modelos serão descritos na seção 2.2.

Nesse capítulo é realizada a descrição da dupla camada elétrica em partículas car-

regadas para obter a energia eletrostática correspondente, grandeza que é dependente

da temperatura. Demais interações entre as partículas também são brevemente descritas,

para discutir o equilíbrio coloidal e a possível dependência com a temperatura do potencial

total de interação. A seguir, uma breve recapitulação de equações sobre termodinâmica

fora do equilíbrio é apresentada para mostrar a relação entre os coe�cientes termodifusivos

e os campos que surgem na amostra (gradientes de temperatura, concentração e campo

termoelétrico). Alguns problemas interessantes sobre o comportamento termodifusivo de

nanopartículas eletrostaticamente carregadas são descritos para esclarecer os pontos que

são investigados neste trabalho.

2.1 Dispersão de nanopartículas em meio aquoso

2.1.1 Carga super�cial e dupla camada eletrostática

Na dispersão de nanopartículas de óxido de ferro em soluções ácidas ou básicas ocorre

a protonação ou desprotonação de sítios de cargas na superfície da partícula [50]. As

equações do equilíbrio de carga na superfície da partícula considerando adsorção do próton
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e hidróxido, são

MOH +H3O
+ 
MOH+

2 +H2O(aq) (2.1)

MOH +OH− 
M (OH)−2 , (2.2)

para solução ácida e básica, respectivamente, onde M representa o átomo metálico na

superfície da partícula (geralmente ferro). A presença de ácidos (ou bases) em solução

irá favorecer a protonação (ou desprotonação) gerando carga super�cial positiva (ou ne-

gativa).

Dada a dimensão da superfície da nanopartícula, a (des)ocupação de um determinado

número de sítios de carga confere uma densidade de carga super�cial σS e potencial

super�cial ψS. O valor de σS depende das constantes de equilíbrio das equações de

troca de carga, além do pH da solução [83, 84, 85]. A maior parte dos óxidos de ferro

possui em torno de 2 sítios/nm² na superfície, o que confere um valor de σS ∼ 0, 2 C/m²

para nanopartículas de raio R = 5 nm, gerando um intenso potencial super�cial. O

alto potencial eletrostático induz a condensação de contra-íons na superfície da partícula

[85, 86]. Nesse caso a teoria clássica de Debye-Hückel para a dupla camada eletrostática

não se aplica exatamente. A inserção de uma camada de íons condensados é possível

e o modelo clássico pode ser adaptado, originalmente proposto por Stern e Grahame

[87, 88]. Podemos traçar uma superfície imaginária em torno da partícula que contenha

essa camada de contra-íons condensados, a uma distância R + δ do centro da partícula,

sendo δ a espessura da camada de Stern (1 a 2 Angstroms [89]), como esquematizado

na Figura 2.1. Nessa superfície concêntrica à partícula, a carga super�cial efetiva terá

um valor σ0 menor que σS. O modelo de protonação também pode ser adaptado para

considerar os íons condensados [90]. Devido a efeitos térmicos, solvatação e repulsão iônica

em torno da partícula, o valor de σ0 não será nulo (o que implicaria blindagem completa

pela condensação de contra-íons) e o efeito do potencial eletrostático associado a σ0 sobre

os íons em solução origina a camada difusa de íons, geralmente conhecida como camada

de Debye [89]. Uma breve descrição do modelo da dupla camada elétrica é feita a seguir.
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Figura 2.1: Modelo esquemático para a distribuição de íons em torno de uma partícula
eletrostaticamente carregada e a distribuição do potencial eletrostático correspondente,
sendo r a distância à superfície da partícula.

A descrição a seguir tem por objetivo mostrar a camada difusa de íons em torno da

nanopartícula, considerando que a condensação de íons e as cargas super�ciais geram

uma densidade de carga total σ0. A força eletrostática da partícula carregada exercida

sobre os íons em solução é contrária à força de difusão e no equilíbrio, quando o potencial

químico µ é constante em toda a solução, obtém-se a igualdade ∇µ = −e∇ψ, sendo µ =

µ0
i +kBT lnni considerando a solução ideal com µ0

i o potencial químico da solução distante

da partícula e ni a concentração volumétrica de íons. A integração dessa equação, de um

ponto distante da partícula (onde ψ = 0 e ni = n0) até a superfície, resulta na distribuição

de Boltzmann, que para o caso de íons monovalentes é n± = n0 exp (∓eψ/kBT ). A

densidade de cargas neste caso é ρ = −2n0e sinh (eψ/kBT ). A partir de ρ, o potencial

eletrostático na camada difusa pode ser calculado pela equação de Poisson

∇2ψ = −ρ
ε

=
2n0e

ε
sinh

(
eψ

kBT

)
, (2.3)

que pode ser resolvida facilmente para o caso unidimensional quando eψ � kBT , usando

expx ∼ (1− x) obtém-se ψ = ψ0 exp (−κx), sendo ψ0 o potencial em R + δ, x a dis-
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tância em relação à superfície carregada e κ−1 = (εkBT/2e
2z2n0)

1/2 é de�nido como o

comprimento de Debye e caracteriza o decaimento do potencial eletrostático.

A solução analítica para a equação 2.3 é obtida apenas para um plano (caso unidimen-

sional) ao multiplicar por dψ/dx e realizar uma integração desde a superfície até um ponto

distante da partícula onde ψ = 0 e dψ/dx = 0. A solução resultante para dψ/dx é inte-

grada de uma posição na dupla camada até a superfície, resultando na solução completa

unidimensional:

tanh (eψ/4kBT ) = tanh (eψ0/4kBT ) exp [−κx] , (2.4)

e pode ser aproximado para o potencial de uma partícula se κR� 1.

A densidade super�cial de cargas σ0 deve balancear a carga na dupla camada difusa

na solução próxima à superfície, obtida a partir de ρ

σ0 = −
∞�

0

ρdx, (2.5)

resultando em uma relação entre a carga super�cial σ0 e o potencial super�cial ψ0 ,

σ0 = (4εkBTn0 [exp (−eψ0/kBT )− 1])1/2 . (2.6)

No caso de uma partícula esférica carregada, a equação com simetria esférica
1

r2

∂

∂r
r2∂ψ

∂r
=

2en0

ε
sinh (eψ/kBT ) , (2.7)

com as condições ψ (r = R) = ψ0 e ψ (r →∞) → 0 não possui solução analítica. As

soluções numéricas foram investigadas originalmente por Loeb, Overbeek e Wiersema

[91].

Contudo uma solução válida para grande parte das partículas coloidais é obtida quando

se considera a aproximação eψ � kBT , ou seja, sinhx ∼ x. A expressão para o potencial

em torno da partícula, na coordenada radial r, é do tipo

ψ (r) =
ψ0R

r
exp (κ (R− r)) , (2.8)

da qual é possível calcular o campo elétrico, que deve ser igual ao da lei de Coulomb

próximo à superfície da partícula. O potencial super�cial é então dado por ψ0 = Q0/

(4πεR (1 + κR)) e a energia do campo eletrostático em torno de uma nanopartícula carre-

gada é dada por W = Q0ψ0/2, sendo Q0 a carga super�cial efetiva da partícula (diferença
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das cargas protonadas e íons condensados na superfície). O potencial na superfície ψ0

pode ser relacionado com a densidade de carga σ0

ψ0 =
σ0R

ε(1 + κR)
. (2.9)

Quando dispersas em soluções eletrolíticas as partículas são submetidas ao potencial

de repulsão eletrostático das partículas vizinhas. Para determinar a força de repulsão

entre duas partículas é necessário saber a distribuição espacial do potencial eletrostático.

Considerando a distribuição de potencial em torno de cada partícula dada por 2.8, é

possível calcular a força de interação para o caso de potencial constante, carga constante

e superposição linear [52, 92, 93]. Por exemplo, no caso de potencial constante, a expressão

obtida por Russel é [52]

Vel = 2πεR

(
kBT

e

)2

ψ2
0 ln (1 + exp (−κR)) . (2.10)

É importante notar que as grandezas acima possuem dependência com a temperatura,

como ε (T ), κ (T ) e possivelmente ψ0 (T ). Ao aplicar um gradiente de temperatura em

uma solução coloidal, a mudança na interação entre as partículas segundo a descrição

acima deve estar contida em uma teoria global para a efeito Soret de nanopartículas.

2.1.2 Forças de van der Waals

Forças de van der Waals de curto alcance representam interações de atração responsáveis

por agregação coloidal. Geralmente são originadas por �utuações de dipolos moleculares,

que interagem entre si pelo campo elétrico gerado pela oscilação. No caso de duas partí-

culas com diferentes raios R1 e R2 separadas por uma distância r o potencial de interação

é dado por [94, 52]

VA (r) = −A12

6

[
2R1R2

r2 − (R1 +R2)2
+

2R1R2

r2 − (R1 −R2)2
+ ln

{
r2 − (R1 +R2)2

r2 − (R1 −R2)2

}]
(2.11)

sendo A12 a constante de Hamaker que descreve a intensidade da interação. Para partí-

culas metálicas como os óxidos de ferro o valor de A12 é da ordem de 10−21 J, da mesma

ordem do valor de kBT , o que pode levar à agregação das partículas na ausência de um

potencial repulsivo. O resultado da equação 2.11 é obtido supondo duas esferas sem meio
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material entre elas. Quando partículas são dispersas em meio �uido (como uma solução

eletrolítica) cujas moléculas interagem com as demais moléculas do sistema, o valor de VA

deve ser muito alterado em relação ao previsto pela equação 2.11.

2.1.3 Interação magnética

As nanopartículas de óxido de ferro como magnetita (Fe3O4) e ferritas (MFe2O4, M =

Co, Mn, Zn, Ni) apresentam domínio magnético que originam interações de dipolos

magnéticos. O potencial de interação magnética entre dois dipolos separados por uma

distância r é dado por [72, 6]

Vmag =
µ0

4πr3
12

(~µ1 · ~µ2 − 3 (~µ1 · r̂12) (~µ2 · r̂12)) , (2.12)

sendo µ1eµ2 os momentos de dipolos de duas partículas e mostra que as partículas preferem

a con�guração de dipolos alinhados formando cadeias de partículas. Isso é facilmente visto

na aplicação de um campo magnético, e também em partículas com baixo potencial de

repulsão que podem se agregar em solução mesmo na ausência de campo [95, 96].

2.1.4 Teoria DLVO

Para descrever teoricamente a interação total entre partículas coloidais é usual realizar a

soma dos potenciais de interação Vtotal em função da distância de separação r, que no caso

dos ferro�uidos possui o termo de interação magnética somado à teoria clássica DLVO

(desenvolvida por Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek ),

Vtotal = VA + Vel + Vmag, (2.13)

que costuma apresentar um valor de máximo próximo à partícula dependendo da espessura

da camada de Debye κ−1, que caracteriza o alcance da repulsão eletrostática. Ao se

aproximarem devido ao movimento Browniano, a barreira de potencial deve ter intensa

o su�ciente para que as partículas sejam repelidas e continuem separadas em solução.

Uma análise grá�ca da soma dessas interações em partículas de ferro�uido é realizada

nas referências [6, 72]. A in�uência do potencial total de interação sobre o efeito Soret de

partículas submicrométricas eletrostaticamente carregadas (100 nm < 2R < 1000 nm, não
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magnéticas) foi descrito a partir da dependência de Vtotal com a temperatura por Zhao et

al [97].

2.1.5 Potencial zeta

Na solução eletrolítica aquosa, as nanopartículas carregadas arrastam junto de si uma

camada contendo contra-íons e água solvatada fortemente ligados à superfície. A uma

certa distância a partir da superfície, a atração se torna mais fraca e a solução eletrolítica

não se move com a nanopartícula, de�nindo o plano de cisalhamento (shear plane). A

diferença de potencial existente entre esse plano e o seio da solução é de�nido como

potencial-ζ(zeta). Quando um campo externo de baixa intensidade for aplicado à solução,

a força aplicada à nanopartícula será dependente desse potencial. O valor do potencial

zeta é semelhante ao valor do potencial próximo à superfície ψ0, sendo que o campo

externo deforma a camada difusa de íons em torno da partícula. Pode-se de�nir uma

densidade de carga eletrocinética σe obtida quando a equação 2.5 é integrada até o plano

de cisalhamento [53], onde ψ = ζ

σe =
4en0

κ
sinh

(
eζ

2kBT

)
, (2.14)

que apesar de ser o caso 1D, pode ser aproximado para partículas quando o raio de

curvatura destas é muito maior que a espessura da dupla camada, κR � 1. Usando a

equação 2.8 como distribuição radial de potencial eletrostático a partir da partícula, a

carga eletrocinética Qe é obtida realizando a integração Qe = −
�∞
R

4πr2ρdr, resultando

em

Qe = 4πεR (1 + κR) ζ. (2.15)

Quando as aproximações eψ0 � kBT e κR� 1 não são respeitadas, diferentes soluções

para ψ são obtidas, geralmente não analíticas [91]. Uma equação para Qe (ζ) que pode

ser utilizada para valores arbitrários de κR é [53]

Qe =
4πεkBTκR

2

e

(
2 sinh

(
eζ

2kBT

)
+

4

κR
tanh

(
eζ

4kBT

))
. (2.16)

Por essa descrição baseada na teoria clássica da dupla camada, �ca evidente a de-
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pendência de Qe (ζ) com a temperatura, considerando ε (T ) e κ (T ). Como a carga Qe

geralmente não é obtida experimentalmente, a in�uência da temperatura sobre essa gran-

deza será investigada medindo ζ (T ).

A forma mais utilizada para obter o potencial-ζ é medir a velocidade ve adquirida

pela partícula ao aplicar um campo elétrico. A razão ve/E é de�nida como a mobilidade

eletroforética µe, dependente do potencial zeta [89, 98]. Apesar de poder de�nir uma

carga eletroforética, as equações clássicas de Smoluchowski µe = εζ/η quando R � κ−1

e de Hückel µe = 2εζ/3η quando R � κ−1 são os resultados mais simples, obtidos a

partir da equação de Stokes com o termo da força elétrica [89]. Quando os limites não se

aplicam, isto é R ∼ κ−1, a função de Henry fornece um valor entre 1 e 2/3 para o fator

numérico de µe [99]. O método experimental mais utilizado para obter o potencial-ζ de

nanopartículas aplicando um campo externo é o experimento de Espalhamento de Luz

Eletroforético [100]. Esse método é restrito a soluções que não sejam opacas e tenham

baixa absorção da luz utilizada.

Outra forma bem desenvolvida para obter o potencial-ζ, utilizada principalmente em

altas concentrações de partículas, é aplicar uma onda de ultrassom na dispersão coloidal

usando técnicas experimentais de eletroacústica [101]. Em resposta à onda de pressão, a

dupla camada elétrica em torno da partícula é deformada gerando dipolos momentâneos,

sendo que a intensidade desses depende da freqüência da onda aplicada. A soma dos

dipolos cria uma diferença de potencial que varia com a freqüência, chamada de Potencial

de Vibração Coloidal (ou CVP - Colloidal Vibration Potential), e é relacionado com o

potencial zeta, como será descrito na seção experimental.

Apesar da teoria da dupla camada eletrostática clássica não diferenciar o tipo de íon,

alguns resultados experimentais mostram que o valor do potencial zeta pode ser alterado

com a mudança do contra-íon do hidróxido em soluções contendo nanopartículas de óxido

de ferro [102], por exemplo. Isso pode ocorrer por conta de interações especí�cas dos íons

com a superfície da partícula, mostrando que a descrição de íons como cargas pontuais

na teoria para a dupla camada eletrostática é apenas uma aproximação.

O valor do potencial zeta é muito utilizado para caracterizar a estabilidade de disper-
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sões coloidais. Valores para | ζ |> 20 mV geralmente são obtidos para soluções estáveis

e partículas com | ζ |< 20 mV podem ser estáveis ou não, dependendo do potencial de

atração. Além de indicar estabilidade, o potencial zeta pode ser utilizado para demonstrar

a�nidade especí�ca entre partículas e íons ou moléculas que são adicionadas à solução.

2.2 Termodifusão em dispersões coloidais

As soluções de nanopartículas investigadas nesse trabalho estarão submetidas à ação de

um gradiente de temperatura nos experimentos de termodifusão. As equações gerais

de �uxo de calor e partículas são apresentadas para justi�car o uso de equações mais

simples para comparação com experimentos. Nas subseções seguintes as principais teorias

microscópicas para o efeito Soret de nanopartículas eletrostaticamente carregadas são

descritas, para as quais as leis da termodinâmica são veri�cadas.

2.2.1 Fluxo de calor e de partículas

Para um sistema heterogêneo simples, como partículas dispersas em um líquido, os coe�-

cientes de transporte de calor e de massa devem estar relacionados com a condutividade

térmica e com o coe�ciente Soret. Considerando o sistema de partículas dispersas em um

líquido a uma concentração volumétrica Φ pode-se escrever para as densidades de �uxo

de calor Jq e de partículas JΦ [103, 104, 105]:

Jq = −
(
Lqq
T 2

)
∇T − LqΦ

T (1− Φ)

(
∂µ

∂Φ

)
∇Φ, (2.17)

JΦ = −
(
LΦq

T 2

)
∇T − LΦΦ

T (1− Φ)

(
∂µ

∂Φ

)
∇Φ. (2.18)

Dessas equações obtém-se a relação entre condutividade térmica kT e as constantes de

difusão de massa e térmica com os coe�cientes de Onsager [105]: kT = Lqq/T
2, D =

(∂µ/∂Φ)LΦΦ/(1− Φ)T e DT = LΦq/(1− Φ)T 2.

Dessa forma, ao aplicar um gradiente de temperatura a uma dispersão de nanopar-

tículas como os ferro�uidos, a equação para a densidade de �uxo de partículas pode ser

escrita como
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JΦ = −D∇Φ− Φ (1− Φ)DT∇T, (2.19)

a qual pode ser investigada experimentalmente quando se atinge o estado estacionário

para difusão de massa, de�nindo o coe�ciente Soret como

ST = − 1

Φ(1− Φ)

| ∇Φ |
| ∇T |

=
DT

D
, (2.20)

onde se de�ne ST > 0 quando as partículas migram para a região fria e ST < 0 quando

migram para a região quente.

2.2.2 Origem do efeito Soret em nanopartículas carregadas

O efeito Soret em nanopartículas carregadas e dispersas em solução eletrolítica foi descrito

originalmente por Talbot et al [42], E. Ruckenstein [106] e J. L. Anderson [107] e nestes

casos o efeito foi denominado termoforese. A teoria de Ruckenstein [106] foi fundamentada

em que a partícula adquire velocidade de migração em um gradiente de temperatura

devido ao gradiente de tensão interfacial. A de�nição de velocidade termoforética é dada

por vT = −l/η (dγ/dz) = −l/η (dγ/dT ) (dT/dz) , onde l é um comprimento característico

(l = κ−1 para a partícula carregada), η a viscosidade do líquido e γ a tensão interfacial.

Como γ possui dimensão de energia interfacial ([J/m²]), o cálculo de γ (T ) é feito a partir

da energia da dupla camada em torno da partícula

γ = −
� ζ

0

σ(ψ)dψ, (2.21)

onde a integral é a energia da dupla camada até o plano que de�ne o potencial-ζ. O resul-

tado para o coe�ciente de difusão térmica, ao desprezar a dependência com a temperatura

do comprimento de Debye dκ−1/dT ∼ 0, é simplesmente DT= −εζ2/12πηT .

Outra contribuição para a velocidade da partícula a partir do efeito interfacial é obtida

ao considerar a dependência de γ na equação 2.21 com a concentração de íons ni, de�nindo

um coe�ciente de migração dado aproximadamente por DT = l/η (dγ/dni) (dni/dz) =

εζ2/12πηni [106]. Considerando uma solução eletrolítica 1:1 na qual pode haver a geração

de um gradiente de concentração iônico (nesse caso devido ao gradiente de temperatura

gerando o efeito Soret iônico), pode-se esperar que ocorra tal efeito. Uma equação para a

velocidade da partícula vd, em um gradiente de concentração iônico, também foi derivada
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por Prieve et al [108] a partir das equações para o �uxo de íons em solução, obtendo

vd =
ε

πη

kBT

e

(
βζ +

4kBT

e
ln

(
cosh

eζ

4kBT

))
d lnn0

dx
, (2.22)

onde n0 é a concentração de íons no bulk da solução, o parâmetro β = (D+ −D−) /

(D+ +D−) caracteriza o primeiro termo como eletroforético no caso de diferentes cons-

tantes de difusão para cátions D+ e ânions D−. A velocidade vd é denominada difusiofo-

rética. Usando a de�nição para o coe�ciente Soret iônico ∇ lnn0 = SionT ∇T , uma equação

para o coe�ciente Soret das nanopartículas devido a um gradiente de concentração de íons

é

ST =
ε

πηD

kBT

e

(
βζ +

4kBT

e
ln

(
cosh

eζ

4kBT

))
SionT . (2.23)

No contexto desta pesquisa, envolvendo o efeito Soret nas soluções de ferro�uidos, o

gradiente de concentração de íons na equação 2.22 é gerada pelo próprio efeito Soret dos

íons. Portanto, o gradiente de concentração iônico não é controlado externamente, mas

também será medido experimentalmente através do coe�ciente SionT , e esta in�uência sobre

o coe�ciente Soret das nanopartículas pode então ser quanti�cada através da equação 2.23.

Além dos efeitos mencionados acima baseados na mudança de energia interfacial da

partícula no gradiente de temperatura, dois modelos microscópicos mais recentes serão

descritos a seguir. O primeiro deles descreve o efeito Soret a partir da dependência com a

temperatura da energia eletrostática armazenada na camada eletrostática difusa em torno

da nanopartícula. O segundo supõe a existência de um campo termoelétrico gerado pela

diferença no coe�ciente Soret de cátions e ânions, diferente da suposição feita apenas para

o coe�ciente de difusão para obter a velocidade devido ao efeito difusioforético.

2.2.3 Contribuição da dupla camada eletrostática - modelo tipo

capacitor

Alguns modelos teóricos para a termodifusão de nanopartículas são baseados na energia

eletrostática da dupla camada elétrica, considerando a camada difusa de íons [109, 110,

111]. Eles consideram que a dependência com a temperatura da distribuição de cargas
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terá in�uência sobre o efeito Soret das nanopartículas [61, 77, 110]. No modelo de Dhont

[54], a força exercida sobre uma partícula é obtida a partir da variação espacial da energia

eletrostática armazenada na dupla camada F = − (∂W r/∂ρl)∇ρl−(∂W r/∂T )∇T , sendo

W r a energia reversível correspondente à formação da dupla camada e ρl a densidade

do �uido. Não é considerada a força de repulsão entre as partículas vizinhas, sendo que

o modelo é desenvolvido para uma partícula única em líquido. Usando a equação da

continuidade, os coe�cientes de difusão de massa e difusão térmica são relacionados com

W r:

D = D0ρl/kBT (∂W r/∂ρl) , (2.24)

DT = D0ρl/kBT (∂W r/∂T ) . (2.25)

O desenvolvimento do modelo considera que todos os grupos iônicos na superfície da

partícula estejam dissociados, como no modelo clássico para a dupla camada elétrica.

Para as partículas de óxidos de ferro com alta densidade de carga super�cial, a suposição

de uma camada de contra-íons condensada como descrito na Seção 2.1.1 requer cuidado ao

usar o modelo. Dessa forma, a energia W r é obtida a partir da distribuição do potencial

eletrostático W r = Q0ψ0/2, e após as derivações das equações 2.24 e 2.25, o coe�ciente

Soret é dado por [54, 112]

TST = 1 +
1

4

(
4πl2Bσ0

e

)2
κR

(1 + κR)2

(
R

lB

)3 [
1− d ln ε

d lnT

(
1 +

2

κR

)]
+

1

4

(
4πl2Bσ0

e

)2
1

1 + κR

(
R

lB

)3 d lnQ

d lnT
. (2.26)

Expressões como essa são utilizadas com freqüência para comparação com resultados

experimentais que obtém a dependência do coe�ciente Soret com o comprimento de Debye

κ−1 [112], ou a carga efetiva a partir do cálculo de grupos iônicos ligados à partícula [113].

Para nanopartículas de ferro�uidos, a equação foi utilizada para descrever a dependência

do coe�ciente Soret com κ−1 de nanopartículas de ferrite de cobalto dispersas em meio
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ácido [31], onde a grandeza σ0 foi obtida pelo melhor ajuste da equação 2.26 aos dados

ST (κ−1), e interpretada como carga super�cial efetiva da nanopartícula. No desenvol-

vimento teórico da equação 2.26, não há restrição para os valores de κ−1 ou κR [54].

Aqui, ela será novamente utilizada para analisar resultados experimentais de ST (T ) em

amostras que não respeitam a aproximação de Debye-Huckel. Para a densidade de carga

σ0 e carga super�cial Q, serão utilizadas as expressões para a carga eletroforética Qe (ζ)

proposta por Loeb [91] para aliviar a restrição κR� 1. Dessa forma, a partícula é repre-

sentada com uma carga efetiva na distância de cisalhamento, a qual pode ser estimada

por experimentos de Espalhamento Dinâmico de Luz. Tal representação foi veri�cada

recentemente [114], propondo que a distância de cisalhamento é aproximadamente o valor

de κ−1 e o raio da partícula dado na equação 2.16 sendo o raio hidrodinâmico Rh.

Outra forma de comparar a teoria para ST da dupla elétrica com resultados experi-

mentais é considerar a aproximação de Debye-Huckel eψ0 � kBT e κR� 1, e o plano de

cisalhamento próximo à superfície da partícula, sendo o potencial zeta aproximadamente

o potencial super�cial ζ ∼ ψ0. O coe�ciente Soret é escrito como [59]

TST =
4πεRζ2 (1 + κa)

kBT

(
2T

ζ

∂ζ

∂T
+
T

ε

∂ε

∂T
−
κR
(
1 + T

ε
∂ε
∂T

)
2 (1 + κR)

)
. (2.27)

Uma teoria mais completa desenvolvida por Dhont e Briels adiciona outras duas con-

tribuições à força sobre a partícula, além dessa descrita acima [77]. A primeira delas se

origina da deformação da dupla camada devido ao gradiente de temperatura, causando

uma assimetria no potencial eletrostático e por consequência uma força sobre a partícula

carregada. A segunda contribuição que também não será descrita é a força de atrito entre

a partícula e o solvente. Ambos termos são semelhantes aos efeitos derivados do gradiente

de tensão interfacial. Portanto, considerar várias contribuições para o coe�ciente Soret

que tenham princípios semelhantes pode ser redundante.

2.2.4 Campo termoelétrico

A aplicação de um gradiente de temperatura a uma dispersão coloidal de nanopartículas

estabilizadas em solução eletrolítica induz o efeito Soret dos íons que estão livres em solu-

ção. A resposta do sal em solução aquosa foi a primeira observação do efeito termodifusivo
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[47, 48, 49], sendo observado o acúmulo de sal em um dos lados de um tubo com diferentes

temperaturas em suas extremidades. O efeito Soret dos íons em solução aquosa é asso-

ciado ao calor de transporte iônico [115], o qual re�ete a mudança sofrida pela camada

de solvatação com a mudança de temperatura [56, 116]. A interação entre íon e solvente

costuma ser especí�ca, implicando que calor de transporte e coe�ciente Soret também

sejam especí�cos para cada íon [115, 117]. Uma certa separação pode ser esperada entre

os diferentes tipos de íons em uma solução, gerando um gradiente de densidade de cargas

e por conseqüência um campo elétrico interno [55, 79]. Considerando as equações de �uxo

para os íons (co-íons e contra-íons), obtém-se [82]

J± = −D±
(
∇n± +

2n±α±
T
∇T − n±

z±eE

kbT

)
, (2.28)

onde α± = Q∗±/2kBT é o coe�ciente Soret iônico sendo Q∗± o calor de transporte de cátions

e ânions e E é o chamado campo termoelétrico dependente da diferença Q∗+ −Q∗− , com

S = E/ | ∇T |= (α+ − α−) kB/e de�nido como o coe�ciente Seebeck da solução iônica.

O efeito termoelétrico em soluções eletrolíticas tem sido muito investigado recente-

mente, tanto teoricamente [81, 118, 119, 120] quanto experimentalmente [18, 121, 122,

123, 124, 125], devido ao interesse que este efeito possui sobre nano e micro partículas

localizadas onde gradientes térmicos existem. Há também muito interesse em compreen-

der todos os detalhes do efeito termoelétrico devido ao uso de gradientes de temperatura

para gerar e armazenar eletricidade [60, 126, 127, 128].

A diferença de potencial originada entre as regiões fria e quente implica na existência

de uma força eletrostática sobre uma partícula carregada na solução eletrolítica. Quando

nanopartículas carregadas são dispersas em uma solução eletrolítica deve ser levada em

consideração na equação do coe�ciente Soret das nanopartículas a interação entre a par-

tícula carregada e o campo termoelétrico. Isso foi realizado por Eslahian et al [64], que

adicionaram o efeito termoelétrico em uma equação para ST contendo também as contri-

buições do gradiente de tensão interfacial descritos anteriormente. A equação obtida por

eles é

ST =
ε

ηTDM

(
ζ2

12
(1 + τ + αsal)− ζST

)
, (2.29)
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onde αsal =
(
Q∗+ +Q∗−

)
/2kBT é o coe�ciente Soret intrínseco de cada sal, τ = −d ln ε/d lnT

e o primeiro termo 1 em parênteses se refere ao modelo de Ruckenstein. O coe�ciente αsal

pode ser calculado a partir dos valores de Q∗± ou determinado experimentalmente, sendo

que será denominado SionT quando se referir aos valores experimentais. Recentemente, o

efeito Seebeck tem sido utilizado para descrever a alteração da concentração de cargas

iônicas em torno de nanopartículas carregadas aquecidas pela absorção de luz [129].

Ao considerar que essa descrição do efeito termoelétrico pode ser aplicada para o coe-

�ciente Soret de nanopartículas, as questões fundamentais do fenômeno de termodifusão

sempre recaem sobre a origem do efeito Soret das cargas iônicas. Algumas extensas teo-

rias foram desenvolvidas para descrever o calor de transporte Q∗i baseado nas interações

íons-solvente, solvente-solvente e íons-íons [117, 130, 131, 132, 133, 134]. Contudo, a

comparação de resultados experimentais com essas teorias mais complexas não é possível.

Será realizada uma descrição completa dos efeitos contribuindo para o potencial ter-

moelétrico no experimento em uma célula termoelétrica. Este estudo �nal irá veri�car

a correspondência entre os tempos do efeito Soret nos experimentos para determinar os

coe�cientes Soret de íons e nanopartículas, com os tempos de mudança do potencial ter-

moelétrico da célula termoelétrica. Dessa forma, todas as hipóteses feitas nesse trabalho

podem ser veri�cadas pelo uso de diferentes experimentos e as diferentes relações entre

os coe�cientes termodifusivos.



Capítulo 3

Materiais e Métodos

3.1 Síntese e Caracterização das Nanopartículas

Parte deste trabalho é realizado em colaboração com o Grupo de Fluidos Complexos da

Universidade de Brasília. Os professores que participam da colaboração são responsáveis

pela síntese química e parte da caracterização de algumas amostras. A síntese desses fer-

ro�uidos é descrita na seção a seguir. Outra amostra utilizada foi uma amostra comercial

da empresa Chemicell®, que é sintetizada por método semelhante às amostras do grupo

de Brasília.

3.1.1 Síntese de ferro�uidos com nanopartículas de ferrite de co-

balto

Os ferro�uidos utilizadas nesse trabalho são obtidos a partir do método de coprecipitação

[7, 135, 136]. O processo consiste em alguns passos principais, ilustrados na Figura 3.1:

i) formação da nanopartícula a partir dos átomos em solução, ii) tratamento químico da

superfície e iii) dispersão em líquido de interesse.

i) Nanopartículas de ferrite de cobalto CoFe2O4 ou magnetita Fe3O4 são obtidas a

partir da mistura dos átomos de Co2+ou Fe2+ e Fe3+ em solução alcalina de NaOH.

A condensação química, combinação dos átomos em células unitárias do tipo espinélio

39
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Figura 3.1: Esquema ilustrando o método de síntese de nanopartículas pelo método de
coprecipitação.

(nucleação) e organização dessas em nanocristais, forma a nanopartícula. O controle das

condições físico-químicas da síntese (pH, temperatura, concentração) permite um certo

controle sobre as características �nais da nanopartícula, como tamanho e morfologia.

Várias reações inorgânicas ocorrem para formar o nanocristal e não são apresentadas

aqui.

ii) Ao �m do primeiro processo as partículas são instáveis e em forma de precipitado.

O meio está com pH de alto valor e a carga super�cial está blindada por contra-íons

de Na+. A alta concentração de íons faz com que a dupla camada seja muito �na e a

pouca repulsão entre as partículas causa agregação. A lavagem da solução com água,

repetidamente por algumas vezes, retira o excesso desses íons da solução. Além disso, é

feita uma lavagem com ácido nítrico HNO3, 1M ou mais alta concentração, seguida de

lavagem com água. As partículas adquirem carga positiva, mas não são estáveis devido

à corrosão da ferrite pelo ácido. Para evitar isso, é realizado um tratamento super�cial,

colocando a solução a 100 °C com nitrato férrico (Fe(NO3)3) para formar uma camada

exterior de maghemita (γ-Fe2O3), permitindo a estabilidade das partículas tanto em meio

ácido quanto alcalino.

iii) Após a camada de maghemita formada em torno das partículas, elas são dispersas

em solução aquosa de alta concentração de íons: pH entre 1,5 e 3,5 para meio ácido e entre

11 e 13 para meio alcalino. A concentração volumétrica �nal de partículas geralmente �ca
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na faixa de 1% a 5% em volume. Devido ao processo aleatório de nucleação e formação

de nanocristais, as nanopartículas apresentam uma dispersão de tamanhos. Algumas

técnicas como Microscopia Eletrônica de Transmissão e Espalhamento de raios X a Baixo

Ângulo fornecem a distribuição de tamanhos das partículas.

3.1.2 Diluição de ferro�uidos em meios ácido e alcalino

A seleção da concentração volumétrica de nanopartículas a ser investigada é realizada

a partir do experimento de Lente de Matéria para determinação do coe�ciente Soret.

Nesse trabalho os valores de concentração volumétrica (% de volume de nanopartículas na

solução) utilizados foram de 0,075% ou 0,1%, para investigar a in�uência da temperatura

sobre as grandezas físicas envolvidas no efeito Soret das soluções ácidas e básicas. A

diluição da solução-mãe pode ser feita de duas formas: i) A solução �nal estando no

mesmo valor de pH da solução-mãe, adicionando a quantidade necessária de ácido ou

base ou ii) Realizar a diluição simples, o que altera o pH da solução �nal. No caso das

soluções em meio ácido é utilizada uma concentração iônica de 0,01 M (pH = 2), sendo

que o pH da solução-mãe estava em torno de 2,5. A escolha desse valor de pH é para

possibilitar a comparação com propriedades dos íons, que costumam ter valores tabelados

para concentração 0,01 M. Nas soluções alcalinas os experimentos para pH = 12 também

são realizados para comparação com a literatura. Além disso, valores de pH = 11 e abaixo

também serão investigados.

3.1.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão e Espalhamento de

raios X a Baixos Ângulos

Os ferro�uidos não apresentam um único tamanho de partículas, mas uma distribuição

de tamanhos. É comum supor uma distribuição lognormal de partículas, que costuma

descrever bem os resultados experimentais. Para estimar a distribuição em cada uma das

amostras utilizadas foram realizados experimentos de Microscopia Eletrônica de Trans-

missão (MET) e de Espalhamento de raios X a Baixos Ângulos (SAXS - Small Angle

X-Ray Scattering).
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Figura 3.2: (a) Imagem de MET de partículas de ferro�uido. (b) Distribuição de tamanhos
obtida da análise de uma série de imagens e ajuste da distribuição lognormal.

Os experimentos de MET foram realizados em microscópios do tipo JEOL JEM 2100,

e as imagens foram analisadas usando o software ImageJ, traçando o contorno de cada

partícula e medindo seu maior eixo. A Figura 3.2 mostra uma imagem de uma amostra e a

respectiva distribuição de tamanho. Após obter a distribuição de partículas pelas imagens,

a distribuição lognormal é usada para obter o tamanho médio < d0 > e o fator de polidis-

persão σP , a partir da distribuição lognormal P (d) =
(
1/dσP

√
2π
)

exp
(
− ln2 (d/d0) /σP

)
.

A Tabela 3.1 mostra as informações sobre as amostras utilizadas nesse trabalho. As amos-

tras FF1 e FF2 foram utilizadas no estudo de alta concentração de íons (κR > 1), e a

distribuição para o tamanho cristalino obtida por MET teve mais precisão, sendo que o

valor de R é utilizado para calcular valores teóricos para ST . As amostras FF3, FF4 e FF5

são para estudos em que o raio hidrodinâmico (obtido por Dynamic Light Scattering -

DLS) foi utilizado (κR < 1) no cálculo de ST , e a informação da distribuição de tamanhos

por SAXS é apenas para veri�cação do tamanho cristalino aproximado.

Outra forma de investigar a distribuição de tamanhos é realizar experimentos de SAXS.

A vantagem desse método sobre o TEM é a maior amostragem de partículas, já que o ex-

perimento é feito com a amostra em solução. A Figura 3.3 ilustra o básico do experimento

de SAXS. Os experimentos foram realizados em um sistema Xenocs Xeuss, que possui um

sistema Genix de saída de Raios X com fonte microfocus de anodo Cu, comprimento de
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Amostra Dispersante < d0 > (nm) σP pH (amostra-mãe) Φ (% vol.)
FF1 HNO3 13,6 0,2 3,2 1,0
FF2 HNO3 3,1 0,25 3 1,0
FF3 NaOH 8,2 0,6 9 0,5
FF4 TMAOH 9,5 0,54 13,5 5,2
FF5 TBAOH 8,1 0,63 13,5 3,3

Tabela 3.1: Dados sobre as amostras usadas nesse trabalho: Nome da amostra, íons
dispersantes, diâmetro médio e fator de dispersão da equação lognormal e o pH e con-
centração volumétrica de cada amostra-mãe. Para os experimentos que determinam ST ,
as amostras foram diluídas para concentrações Φ ∼ 0, 1%. As amostras FF1 e FF2 são
análises de TEM e FF3, FF4 e FF5 de SAXS.

(a) (b)

Figura 3.3: (a) Figura esquemática do experimento de SAXS. (b) Resultado característico
da intensidade espalhada em função de q.

onda λ = 1, 5411 Å, um sistema de colimação de duas fendas que entrega à amostra um

feixe quadrado de seção transversal de 0,8 mm x 0,8 mm, e um detector 2D Pilatus 300K

20Hz da Dectris.

As curvas de espalhamento obtidas (Intensidade de espalhamento em função do módulo

do vetor de onda q = 4π sin θ/λ, onde 2θ é o ângulo de espalhamento) dependem do fator

de estrutura S (q) e do fator de forma F (q), I (q) = S (q)F (q), sendo que F depende da

forma e da distribuição de tamanhos das partículas. A forma das partículas é considerada

esférica, apesar de ser uma aproximação como visto nas imagens de TEM. As curvas

I (q) são analisadas pelo método GIFT (Generalized Inverse Fourier Transform), método

desenvolvido por O. Glatter [137, 138] para obter a distribuição de tamanhos.
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3.2 Potencial Zeta - Atenuação Eletroacústica

Apesar de as soluções com nanopartículas de ferro�uidos utilizadas para investigar o efeito

Soret terem baixa concentração volumétrica (Φ < 0, 20 %), elas ainda apresentam alta

turbidez, o que di�cultou o uso de experimentos que usam espalhamento de luz para

determinar o potencial zeta em algumas soluções. Outro fator é a quantidade de íons em

solução, sendo o experimento de espalhamento de luz é possível apenas para o estudo com a

amostra FF3 que possui baixa concentração de íons. Dessa forma, o experimento utilizado

para obter o potencial zeta nas amostras com alta concentração de íons é baseado no

efeito eletroacústico, utilizando o espectrômetro acústico (equipamento modelo DT1200,

Dispersion Technology Inc.). As principais equações utilizadas para obter o potencial

zeta são descritas a seguir. Após, será descrito o procedimento experimental para obter

o potencial zeta no equipamento DT1200 [101].

Ao aplicar a onda de som no �uido contendo nanopartículas, uma diferença de pressão

∆p gera o movimento das partículas (quando a densidade é diferente em relação ao líquido)

deformando a dupla camada elétrica e gerando o potencial de vibração coloidal CVP, o

qual está relacionado à Intensidade de Vibração Coloidal CVI. Ambas grandezas, ∆p e

CVI, são medidas pelo equipamento. A razão CVI/∆p (ω,∆ρ/ρl, ζ, η,Φ, R) é dependente

das seguintes grandezas [98, 139]: freqüência da onda ultrassônica ω, diferença ∆ρ = ρp−ρl

entre a densidade da partícula ρp e do líquido ρl. Os parâmetros medidos pelo experimento

eletroacústico estão relacionados à mobilidade eletroforética
CVI
∆p
∝ Φ

∆ρ

ρ
µel, (3.1)

onde a mobilidade µel é relacionada com o potencial-ζ [140]. Para nanopartículas na

aproximação R� κ−1, a relação entre a mobilidade e potencial-ζ é dada pela equação

µel =

(
2εζ

η

)
(1 + f (αs))G (αs) . (3.2)

As funções f (αs) e G (αs) são funções complexas [101], dependentes da fase do campo

elétrico gerado pelos dipolos momentâneos das partículas. f (αs) é uma medida do campo

elétrico tangencial à partícula e G (αs) é relacionado à inércia da partícula e fortemente

dependente do seu tamanho. Porém, a análise da função mostra que ela segue para limite
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assintótico (G (R,Φ) = 1) quando as partículas são menores que 100 nm [98, 139]. Todas

essas funções são determinadas pelo software de aquisição do equipamento.

O desenvolvimento da teoria eletroacústica leva a uma expressão relacionando as gran-

dezas das partículas e parâmetros do equipamento [139]:
3εζ (1− Φ) Φ

2η (1 + 0, 5Φ)

(ρp − ρl)
ρl

G (R,Φ) =
vsCcal
f

(
1− iαsvs

2ω

)√
Sexp

Zs + Zrod
2Zs

exp

(
αsL

2

)
(3.3)

onde vs é a velocidade do som no �uido, f a freqüência, Ccal uma constate de calibração

do equipamento, relacionada ao sinal experimental Sexp = Iout/Iin, Iout é a intensidade

da onda medida após a onda atravessar a amostra e Iin a intensidade enviada à amostra,

Zs é a impedância acústica da solução e Zrod a impedância do sensor. Ccal e Zrod são

grandezas gravadas ao realizar experimentos de referência em amostra com potencial zeta

conhecido, como explicado adiante.

Esse método é sugerido quando se deseja usar dispersões com qualquer concentração

de partículas, e partículas de qualquer tamanho e forma (para R . 100 nm). Assim é

possível o uso da técnica para veri�car efeitos de concentração [141] e do tipo de íon [102]

da solução eletrolítica sobre o potencial zeta de nanopartículas de óxidos de ferro que

costumam apresentar tamanho em torno de 10 nm.

3.2.1 Procedimento Experimental no espectrômetro acústico

Para determinação do potencial zeta escolhemos realizar o procedimento mais simples

possível: a seleção da onda eletroacústica com apenas uma freqüência, sem analisar o

tamanho de partículas. Isso porque o método eletroacústico é impreciso para determinar

o tamanho de partículas em torno de 10 nm. O procedimento descrito a seguir é baseado

nas referências [101, 139].

O equipamento consiste de duas partes principais: eletrônica e sensor. O sensor con-

siste de um elemento piezoelétrico que transforma o sinal elétrico em onda ultrassônica

para a solução. O potencial de vibração coloidal é detectado por uma antena eletroa-

cústica, que transforma o potencial em onda acústica novamente para medir a amplitude

CVI e a diferença de fase em relação à onda aplicada. O software de controle da interface
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eletrônica é responsável por todo o processo, fornecendo o valor �nal do potencial zeta.

Antes de realizar o experimento nas soluções com nanopartículas de ferro�uidos, é

necessário realizar a calibração do sensor em uma solução com potencial zeta conhecido.

Para este equipamento são utilizadas partículas de silica-Ludox 10% de concentração em

massa (% wt.) em 0,01M de KCl que possui potencial zeta bem conhecido em torno de

-38 mV à temperatura ambiente T ∼ 295 K. Ao realizar a calibração, o equipamento grava

sua impedância própria Zrod e a constante Ccal. Dessa forma, o equipamento está pronto

para o experimento com o ferro�uido.

Os ferro�uidos investigados possuem concentração de íons relativamente alta c ∼

0, 01 M e baixa concentração de partículas Φ < 0, 2 %. A alta concentração dos íons

livres gera um potencial de vibração iônica (IVP - Ionic Vibration Potential) que se soma

ao CVP e pode ser muito maior que este, devido a baixa concentração de partículas. É

possível descontar o IVP realizando essa medida em uma solução de mesmo pH que o

ferro�uido, com a mesma solução iônica usada nas partículas de ferro�uidos. O programa

de aquisição da interface eletrônica do DT1200 grava o potencial IVP medido e é possível

selecionar esse valor para descontar do CVP medido para a solução de ferro�uido.

Para realizar os experimentos em função da temperatura, o valor de IVP é gravado para

cada nova temperatura e descontado para o experimento com o ferro�uido na respectiva

temperatura. Para investigar se há uma possível in�uência da temperatura nos valores

de impedância na equação 3.3, que pode implicar em erros no cálculo do potencial zeta,

investigamos a dependência do potencial zeta com a temperatura da amostra padrão. Se

o resultado obtido é semelhante aos valores existentes na literatura, poderemos concluir

que o método é bastante con�ável para obter ζ (T ). A Figura 3.4 mostra que a forte

dependência com a temperatura diminui quando IVP é descontado. As medidas com a

solução de 0,5% em massa, sem descontar IVP, que apresentou valores entre -300 mV e

-700 mV, valores irreais devido ao maior sinal IVP em relação ao CVP. Dessa forma, o

procedimento é con�ável para obter o potencial-ζ em função da temperatura [101].
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Figura 3.4: Potencial zeta em função da temperatura para a amostra padrão de silica-
Ludox. Resultado para a concentração padrão 10% wt. sem descontar IVP (losango
preto), 10% wt. descontando IVP (quadrado azul) e 0,5% wt. descontando IVP (círculo
vermelho).

3.3 Potencial zeta e espalhamento dinâmico de luz

No estudo com a amostra FF3, devido a baixas concentrações iônicas, o potencial zeta

foi determinado através do espalhamento de luz eletroforético. A �gura 3.5 ilustra o

funcionamento do experimento, realizado em um equipamento Brookhaven ZetaSizer 90

Plus. Dois eletrodos com separação de�nida são inseridos na amostra para aplicação de um

campo elétrico. Um feixe de luz laser de comprimento de onda λ = 632, 8 nm atravessa a

amostra entre os eletrodos. O espalhamento de luz gerado pelas partículas com velocidade

transversal, na direção do campo elétrico, é defasada em relação ao feixe original, sendo a

diferença de fase usada para determinar a velocidade das partículas. Esse espalhamento

é medido por um fotodetetor a 15° com relação ao eixo de propagação do feixe. A razão

v/E = µel de�ne a mobilidade eletroforética, proporcional ao potencial-ζ. O controle de

temperatura é feito internamente pelo equipamento, com precisão ∆T = 0, 5 K.

O espalhamento de luz dinâmico DLS (Dynamic Light Scattering) é medido pela au-

tocorrelação da intensidade de luz espalhada a 90°, e fornece o tamanho hidrodinâmico

das nanopartículas. O decaimento da função de autocorrelação está relacionado com o

raio hidrodinâmico ou com a distribuição de tamanhos hidrodinâmicos [10]. Este expe-
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Figura 3.5: Esquema do equipamento experimental de Espalhamento de Luz, para o
espalhamento de luz dinâmico a 90° e eletroforético a 15°.

rimento é realizado separadamente do experimento de luz eletroforético. Os resultados

para o tamanho hidrodinâmico obtido deste experimento serão utilizados no estudo com

a amostra FF3, quando κ−1 > R.

3.4 Célula Termoelétrica - Medida do Coe�ciente Se-

ebeck

Para veri�car a existência do efeito termoelétrico (Seção 2.2.4) das soluções iônicas e

das nanopartículas de ferro�uidos, foi montado um experimento para medir a diferença

de potencial eletrostático através da solução, quando um gradiente de temperatura é

aplicado. Isso pode ser feito na condição de circuito aberto, onde a solução é inserida

entre os dois eletrodos a diferentes temperaturas.

Uma célula termoelétrica é constituída de dois eletrodos metálicos em contato com

uma solução eletrolítica [57]. Os eletrodos não são necessariamente idênticos, possuindo
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diferenças microscópicas, e são colocados a diferentes temperaturas para induzir o efeito

termodifusivo de íons e partículas na solução. A diferença de potencial entre os dois

eletrodos é medida conectando-os a dois cabos metálicos ligados a um multímetro de alta

impedância. A Figura 3.6 ilustra o aparato do experimento. A diferença de potencial

medida ∆V irá depender de três contribuições:

i) A diferença de potencial devido ao efeito termoelétrico dos cabos em suas junções com

os eletrodos, que se origina devido ao efeito Seebeck no metal e costuma apresentar valores

máximos de dezenas de µV/K. Esse efeito será desprezado na amplitude �nal devido à

maior amplitude do coe�ciente Seebeck em soluções iônicas e ferro�uidos. Essa amplitude

pode ser obtida colocando ambos eletrodos em contato e ao estabelecer uma diferença de

temperatura, uma pequena diferença de potencial será observada no multímetro devido

ao efeito Seebeck metálico total Smet em todo o aparato experimental.

Figura 3.6: Esquema do experimento da célula termoelétrica para medir o coe�ciente
Seebeck das soluções de ferro�uido, a diferença de potencial induzida por um gradiente
de temperatura S = ∆V/∆T .

ii) A diferença de potencial absoluto de cada um dos dois eletrodos em relação à solução

investigada. As pequenas diferenças microscópicas entre os dois eletrodos geram efeitos de

interface (como adsorção de íons/partículas e oxidação-redução) de forma não simétrica.

Um campo elétrico interno E0 surge devido a essa assimetria, gerando uma diferença

de potencial ∆V0 =‖ Vinf − Vsup ‖= E0l, sendo Vinf eVsup o potencial absoluto de cada

eletrodo em relação a um eletrodo de referência. Ao estabelecer a diferença de temperatura

entre os eletrodos, o potencial absoluto de cada eletrodo irá se alterar devido à ação
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térmica sobre as interfaces. A diferença de potencial entre os eletrodos irá mudar para

um novo valor ∆V
′

0 = E
′
0l no qual deve se estabilizar quando o gradiente de temperatura

atingir um valor constante. Essa contribuição é considerada em vários trabalhos ao longo

dos últimos 100 anos [57, 142].

iii) A mudança de potencial devida ao campo termoelétrico gerado pela diferença no coe�-

ciente Soret das cargas iônicas em solução. De acordo com Agar [57], o calor de transporte

Q∗i , a entropia de Eastman S∗ e o coe�ciente Soret SionT para cada íon componente da

solução estão relacionados através da equação

T
(
S∗+ + S∗−

)
=
(
Q∗+ +Q∗−

)
= 2RT 2

(
1 +

(
∂ ln γ±/∂ ln ci

))
SionT (3.4)

onde γ± = (γ+γ−)1/2 é o coe�ciente de atividade médio da solução e SionT o coe�ciente

Soret. A formação do gradiente de concentração de íons pelo gradiente de temperatura

gera a evolução na diferença de potencial entre os eletrodos [60, 143, 144],

∆V (t)−∆V (0) = ∆V (∞)−∆V (0)

(
1− 8

π2

∑
n ímpar

exp (−n2t/tc)

n2

)
(3.5)

onde tc = l2/ (π2D) é o tempo característico de difusão e D a constante de difusão.

Considerando constantes de difusão típicas para íons da ordem de 10−9 m2/s e separação

entre os eletrodos l ∼ 10−2 m, tc assume valores da ordem 104 s, o que implica que o

gradiente de temperatura se estabilize em centenas de segundos.

A resolução do conjunto de equações da seção 2.2.4 para o campo termoelétrico, a

partir da redistribuição de íons em uma solução eletrolítica causada por um gradiente de

temperatura linear, foi obtida por Majee e Würger [82]. O campo termoelétrico E decai

a um valor constante na distância κ−1, onde ocorre separação dos íons devido aos dife-

rentes coe�cientes Soret de cátions e ânions. Essa análise se mostrou boa para explicar

o efeito Soret de partículas carregadas em soluções de baixa concentração [1, 64, 145].

Considerando um gradiente de temperatura induzido por feixe laser de per�l de intensi-

dade Gaussiano, o per�l de concentração iônico e do campo elétrico são mais complicados,

porém é possível a separação dos íons no gradiente de temperatura [81]. Esse último será

discutido melhor na seção onde o experimento de lente de matéria para determinar ST a

partir de um feixe Gaussiano é descrito. Contudo, apesar de existirem muitos trabalhos
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sobre o efeito termoelétrico de íons em solução líquida, ainda não está claro tanto teórica

quanto experimentalmente as escalas de tempo em que ocorrem os efeitos de separação

das cargas aniônicas e catiônicas, e do efeito Soret do sal sem ocorrer separação de cargas,

mas acúmulo do sal em um dos lados do gradiente de temperatura.

3.4.1 Procedimento Experimental para medir o coe�ciente See-

beck

A termalização de cada um dos dois eletrodos mostrados na Figura 3.6 é feita de maneira

diferente. O eletrodo inferior possui um sistema interno de circulação de água ligado

a um banho térmico colocado previamente a temperatura desejada para o reservatório

frio. Esse eletrodo é eletricamente aterrado para evitar acúmulo de carga estática. Já

o eletrodo superior é aquecido por um resistor ligado a uma fonte de corrente contínua

(Modelo Minipa MPM-3503). O resistor realiza boa troca de calor com o eletrodo, sendo

eletricamente isolado por uma �na camada coaxial de cerâmica e recoberto por uma

camada externa metálica.

O fechamento da célula é feito colocando um anel espaçador de Te�on de 8 mm de

altura com O-rings abaixo e acima entre os eletrodos e o espaçador. Isso confere uma

separação l = 11, 0 ± 0, 5 mm entre os eletrodos e um raio interno de ∼ 1 cm. Esta

con�guração implica em tempos da ordem de 104 s para os experimentos e foi utilizada

para o estudo do efeito termoelétrico com os diferentes sais, com o objetivo de identi�car

respostas rápidas e lentas. Os experimentos para medir S em função da temperatura

média da amostra foram realizados com separação entre os eletrodos de l = 2, 0 ± 0, 5

mm para diminuir o tempo de experimento e obter a resposta termoelétrica total sem a

necessidade de separação de diferentes efeitos. Para preencher a célula com amostra, duas

agulhas em lados opostos da célula são colocadas pelo O-ring superior, uma para inserir

as soluções com uma seringa e outra para deixar vazar o ar interior da célula. Após a

célula ser preenchida, um programa de aquisição grava a leitura da diferença de potencial

medida pelo multímetro digital em função do tempo. Os multímetros utilizados para

medir 4V são dos modelos Agilent U2141A e Minipa MDM 8156-A. Como descrito em
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ii) da seção anterior, a diferença de potencial não é nula quando ambos eletrodos estão

em contato com a solução isotérmica. O equilíbrio para um valor de ∆V0 constante pode

levar algum tempo, antes de ser estabelecida a diferença de temperatura. Ao estabilizar

∆V0, a corrente no resistor do eletrodo superior é ligada para estabelecer o gradiente

de temperatura. O gradiente de temperatura leva um tempo da ordem de 500 segundos

para estabilizar em toda a amostra, que é o tempo característico de difusão de calor

τth = l2/π2Dth, onde Dth é a difusividade térmica da solução.

Para obter a amplitude de S em função da temperatura, o banho térmico para o

eletrodo inferior é colocado a uma nova temperatura bem como o valor de corrente elétrica

aplicada à resistência do eletrodo superior. A diferença de temperatura entre os eletrodos é

mantida aproximadamente constante ∆T ∼ 10°C, de forma que os resultados apresentados

nos próximos capítulos serão S em função da temperatura média na célula.

3.4.2 Modelagem da célula termoelétrica.

Como o estabelecimento do gradiente de temperatura implica na mudança da diferença de

potencial inicial ∆V0 → ∆V
′

0, o transporte de íons e partículas na solução será devido aos

efeitos de migração (campo elétrico), difusão (gradiente de concentração) e termodifusão

(gradiente de temperatura). Como uma aproximação frequente para ser possível a análise

dos resultados, consideramos que a condutividade térmica e o gradiente térmico sejam

constantes durante todo o processo.

Para descrever os experimentos na célula termoelétrica deve-se considerar que antes

de estabelecer a diferença de temperatura, os constituintes estavam em um estado de

equilíbrio resultando em 4V0. Ao se estabelecer 4T , a evolução de ∆V0 → ∆V
′

0 implica

em uma redistribuição iônica devido à migração, além do efeito termoforético. Após

um tempo muito longo t → ∞, quando o sistema atinge um estado estacionário com a

diferença de temperatura estabelecida, a equação para a densidade de �uxo de íons será

J± = 0 = −D±
(
∇n± +

2n±Q
∗
±

kBT 2
∇T ∓ n±e

kBT
(E− E′)

)
(3.6)

onde E
′

= ∆V
′

0/l e para partículas

J = 0 = −D∇Φ + Φ (µe (E− E′)− µT∇T ) . (3.7)
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Considerando em primeira aproximação a concentração de partículas muito baixa que é

utilizada nesse trabalho, uma expressão para E− E′ considerando apenas efeitos iônicos

é:

E− E′ =
2
(
n+D+Q

∗
+ − n−D−Q∗−

)
e (n+D+ − n−D−)

∇T
T

+
kBT

e

(D+∇n+ −D−∇n−)

(n+D+ − n−D−)
(3.8)

e deve ser resolvida com o auxílio da equação de Poisson ∇ · (E− E′) = ρ/ε, ρ =

e (n+ − n−) para as quantidade desconhecidas E − E′ e ∇n±, sendo ρ a densidade de

cargas. Dessa forma é possível chegar a uma expressão para E/∇T = 4V/4T , que

fornece o coe�ciente Seebeck S necessário para descrever o efeito termodifusivo nas na-

nopartículas do ferro�uido. Como as equações são não lineares, as soluções se tornam

complicadas para resolver analiticamente, e apenas recentemente problemas semelhantes

estão sendo resolvidos numericamente [146, 147, 148].

3.5 Coe�ciente Soret - Lente de Matéria

O coe�ciente Soret das nanopartículas é obtido através do experimento de lente de matéria,

um fenômeno generalizado da lente térmica. O efeito de lente térmica acontece quando

um feixe laser aquece um meio absorvedor e gera uma distribuição de temperatura não

homogênea [149]. A expansão do meio gera um per�l de densidade que produz per�l de

índice de refração e modi�ca a divergência do feixe transmitido. Esse efeito foi descoberto

durante o desenvolvimento de fontes laser e passou a ser utilizado principalmente como

um método espectroscópico para determinar o coe�ciente de absorção em amostras com

coe�cientes de extinção muito baixos [150].

Na maioria dos casos, quando um feixe laser Gaussiano com raio de dezenas de mi-

crometros é absorvido por uma amostra líquida, o gradiente de temperatura se estabelece

em tempos característicos da ordem de milisegundos. Se o tempo de irradiação contínua

é muito maior, a temperatura continua a aumentar a uma taxa muito menor no spot de

irradiação até atingir um valor estável, quando o calor continuamente gerado é conduzido

para as partes não iluminadas da amostra. Os constituintes da dispersão coloidal podem

então se mover no gradiente de temperatura devido ao efeito Soret. Como discutido no
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capítulo anterior, o coe�ciente Soret é de�nido no estado estacionário de �uxo de matéria,

onde o �uxo termoforético iguala o �uxo devido à lei de Fick. Isso pode ser facilmente

obtido pelo experimento de lente de matéria, quando o índice de refração é sensível à

mudança de concentração da partícula, sendo que o tempo decorrido para obter a es-

tabilização do gradiente de concentração depende das características especí�cas de cada

amostra.

Nesta seção serão descritos os fenômenos de lente térmica e de lente de matéria, mos-

trando que o coe�ciente Soret pode ser obtido a partir da lente de matéria. As respectivas

distâncias focais para as duas lentes e suas dependências com a mudança de intensidade

no centro do feixe laser medida experimentalmente serão calculadas.

3.5.1 Difusão de calor e de massa em duas dimensões.

A Figura 3.7 mostra o esquema básico para um experimento de lente térmica: um laser

com per�l de intensidade Gaussiano, uma lente para realizar a focalização do feixe, o

porta amostra e o fotodetector para medir a mudança de intensidade no centro do feixe.

O desenvolvimento do modelo de lente térmica considera que o calor gerado pela

absorção da luz é conduzido radialmente para partes não irradiadas da amostra e não

na direção de propagação do feixe, de�nida como eixo z. O aumento de temperatura na

amostra é encontrado resolvendo a equação de calor [151]
∂4T (r, t)

∂t
= Dth∇24T (r, t) +

q (r)

ρcp
, (3.9)

sendo Dth = kT/ρcp a difusividade térmica, ρ a densidade e cp o calor especí�co do meio

e kT a condutividade térmica. O termo q (r), sendo que r é a distância do centro do feixe

a qualquer ponto no plano perpendicular ao eixo z, representa o calor gerado pelo feixe

laser

q (r) =
2αP

πw2
exp

(
−2r2

w2

)
, (3.10)

dependente do coe�ciente de absorção linear α, da potência do feixe P e do raio do feixe

w. A solução para o per�l de temperatura calculado para esse problema é [149]
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Figura 3.7: Esquema mostrando o princípio físico do efeito de lente gerado por um feixe
Gaussiano. A fonte de luz laser utilizada é um Verdi-V10 Coherent de 532 nm de compri-
mento de onda. Um gradiente de temperatura e/ou concentração gera a (des)focalização
do feixe original, como é descrito no texto.
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4T (r, t) =
0.06αP

πkT

[
Ei

(
−2r2

w2

)
− Ei

(
− 2r2

8Dtht+ w2

)]
, (3.11)

sendo Ei(x) a função exponencial integral. Como a intensidade é medida no centro do

feixe, a equação acima pode ser aproximada para r → 0 [149, 152],

∆T (r, t) =
0.06αP

πkT

[
ln

(
1 +

2t

tth

)
− 2r2

w2

2t

2t+ tth

]
, (3.12)

sendo tth = w2/4Dth o tempo característico de difusão de calor. A distribuição de tem-

peratura gera um per�l no índice de refração

n (r, t) = n0 +

(
dn

dT

)
4T (r, t) , (3.13)

sendo dn/dT o coe�ciente termo óptico e que a distância focal é dependente do gradiente

de índice de refração [153, 154, 155]:
1

fLT
= −l dn

dT

d24T (r, t)

dr2
, (3.14)

resultando
1

fLT
= θLT

1

z0 (1 + γ2)

2t

2t+ tth
, (3.15)

sendo z0 = πw2
0/λ o parâmetro de Rayleigh, γ = z/z0 a posição relativa da amostra em

relação ao foco do feixe e a amplitude da lente térmica de�nida por

θLT =
0.24αPl

kTλ

dn

dT
. (3.16)

O efeito da lente térmica sobre o feixe Gaussiano é de desfocalização (para dn/dT < 0)

ou de focalização (para dn/dT > 0). Nos dois casos o raio do feixe onde se posiciona

o fotodetector muda e também a intensidade do centro do feixe Icf que passa pela íris

e é medida. Usando as expressões acima e a formulação matricial da óptica geométrica

[20, 156], obtém-se a seguinte relação para a evolução temporal da transmitância TN

TN =
Icf (t)

Icf (0)
=

1− 2γ

(
θLT

1 + γ2

2t

2t+ tth

)
+

(
2tθLT

(2t+ tth) (1 + γ2)1/2

)2
−1

. (3.17)

Considerando a equação 2.19 para o �uxo de partículas e a equação de continuidade

∂c (r, t) /∂t = −∇ · J, a seguinte equação deve ser resolvida para obter a distribuição de

partículas devido ao efeito Soret



CAPÍTULO 3. MATERIAIS E MÉTODOS 57

∂4Φ (r, t)

∂t
= DM∇24Φ (r, t) +DTΦ∇2T (r, t) , (3.18)

com as condições ∂T (r, t) /∂t = 0, ∇2 (4T (r, t)) = −q/kT e o tempo característico de

difusão de massa muito maior que o tempo de difusão de calor tc � tth, a distribuição de

concentração de partículas é [68, 145]

∆Φ (r, t) =
0.06ΦSTαP

πkT

[
ln

(
1 +

2t

tc

)
− 2r2

w2

2t

2t+ tc

]
(3.19)

sendo

tc = w2/4DM , (3.20)

DM a constante de difusão de massa da partícula. Da mesma forma que no caso da lente

térmica, pode-se de�nir a distância focal para a lente de matéria
1

fSoret
= −l dn

dΦ

d2Φ (r, t)

dr2
= θSoret

1

z0 (1 + γ2)

2t

2t+ tc
, (3.21)

onde a amplitude de lente de matéria é dada por

θSoret = −0.24αPlΦST
kTλ

dn

dΦ
= −θLTΦST

dn

dΦ

(
dn

dT

)−1

. (3.22)

O efeito sobre a mudança de intensidade medida pelo fotodetector é semelhante ao efeito

da lente térmica [20]

TN =
Icf (t)

Icf (t→ tTL)
=

1− 2γ

(
θSoret
1 + γ2

2t

2t+ tc

)
+

(
2tθSoret

(2t+ tc) (1 + γ2)1/2

)2
−1

, (3.23)

onde t → tTL signi�ca um tempo no qual a lente térmica não contribui mais para a

mudança de Icf (t) e um tempo ainda muito pequeno para ter contribuição signi�cativa

devido ao efeito Soret. Para w ∼ 60 µm, tth ∼ 2 ms e tc ∼ 5 s, mostrando que tTL pode

ser de�nido no intervalo 200 ms < t′ < 500 ms [32]. A equação 3.23 será utilizada para

obter as grandezas ST e DM , como é normalmente realizado para os experimentos ópticos

de termodifusão [157].
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3.5.2 Montagem Experimental - Varredura-Z

A Figura 3.8 mostra o esquema de Varredura-Z. O feixe de luz laser com comprimento

de onda de 532 nm é alinhado na montagem experimental da seguinte forma: primeiro,

focalizado pela lente L1 para que um shutter e um chopper mecânicos posicionados próxi-

mos ao foco de L1 realizem o controle do tempo de irradiação da amostra; a lente L2 faz

a colimação do feixe, que é então focalizado novamente pela lente L3; após L3, um trilho

é posicionado no qual o porta amostra é colocado sobre um deslocador controlado pelo

computador. O deslocamento é realizado na direção de propagação da luz, com precisão

de 10µm e um programa de aquisição no computador controla cada deslocamento. Após o

laser passar pela amostra, um divisor de feixe direciona parte do feixe para o fotodetector

D1, o qual mede a mudança de intensidade através de uma pequena íris devido aos efeitos

de lente térmica e de matéria. A outra parte do feixe é direcionada para o fotodetector D2,

sendo totalmente focalizada na placa fotodetectora e analisando uma possível variação na

absorção de luz pela amostra.

O esquema na parte superior da Figura 3.8 mostra o per�l de intensidade de irradiação:

no experimento de lente térmica para determinar θth, o per�l periódico com pulsos de 30

ms do chopper é combinado com aberturas periódicas do shutter, de 100 ms de abertura

e 2 segundos de fechamento para evitar efeito Soret acumulativo [158]. O experimento

também pode ser feito mesmo sem a presença do chopper, colocando o tempo de abertura

de shutter em 30 ms com intervalos de alguns segundos entre cada pulso. O experimento

para determinar a amplitude da lente de matéria θSoret é realizado enviando pulsos com

duração de até 100 segundos (dependendo da constante de difusãoDM) controlados apenas

pelo shutter.

3.5.3 Procedimento experimental para determinar o coe�ciente

Soret.

Dada a grande quantidade de parâmetros dos quais depende a amplitude de lente de maté-

ria, a melhor forma de obter o coe�ciente Soret é realizar dois experimentos nas diferentes
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Figura 3.8: Figura esquemática do arranjo de Varredura-Z utilizado para medir os efeitos
de lentes térmica e de matéria. A amostra (sample) é posicionada em torno do foco
produzido pela lente L3, sendo que a duração dos pulsos de irradiação é controlado pela
combinação do uso do chopper e shutter posicionados no foco da lente L1. A parte
superior da �gura ilustra a periodicidade dos pulsos para o experimento de lente térmica
para determinar θth. O fotodetetor D1 faz a leitura de intensidade no centro do feixe. Um
beam splitter BS também envia o feixe para o fotodetetor D2 que monitora a intensidade
total do feixe pela focalização feita pela lente L4.
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escalas de tempo. Para obter a amplitude lente térmica θth é realizado um experimento

onde o tempo de irradiação da amostra é da ordem de dezenas de milisegundos (∼ 30 ms),

e a transmitância obtida pela equação 3.17. A obtenção da amplitude de lente de matéria

θSoret pode ser feita com experimentos com tempo de irradiação da ordem de vários se-

gundos, com pulsos entre 50 e 100 segundos e análise da transmitância pela equação 3.23.

Conhecendo a concentração de partículas em volume Φ e os contrastes ópticos dn/dΦ e

dn/dT , obtém-se o coe�ciente Soret ST . Dessa forma, temos a propagação da incerteza

apenas na determinação de θth ao invés de medir e ter as propagações de incertezas das

grandezas α, P, l e kT .

3.5.4 Determinação dos coe�cientes ópticos dn/dΦ e dn/dT .

Um refratômetro ATAGO500i de alta precisão (2x10-5 nD) é utilizado para determinar

os coe�cientes de contrastes do índice de refração com a concentração dn/dΦ e com a

temperatura dn/dT . O equipamento possui controle de temperatura com precisão de

0,01 K. A Figura 3.9 mostra os valores medidos do índice de refração em função da

temperatura para alguns valores de concentração de partículas, permitindo obter valores

para dn/dΦ(T ) e dn/dT (T ).

3.6 Coe�ciente Soret - Experimento IRTDFRS

Outro experimento para determinar o coe�ciente Soret é a técnica IRTDFRS - InfraRed

Thermal Di�usion Forced Rayleigh Scattering - Espalhamento Rayleigh Forçado para

Termodifusão no Infravermelho. Este experimento foi desenvolvido a partir do início dos

anos 1990 para medir o coe�ciente Soret de misturas líquidas binárias e de íons, moléculas

e nanopartículas dispersas em líquidos, sendo que os detalhes sobre a técnica podem ser

encontrados em vários trabalhos na literatura [35, 70, 159, 160, 161, 162]. O fato de

usar laser infravermelho induz absorção de luz pela água, fazendo com que o experimento

seja utilizado para determinar o coe�ciente Soret de íons e moléculas que não possuem
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Figura 3.9: Valores para o índice de refração em uma solução de ferro�uido em várias
temperaturas para algumas concentrações de partículas para obter o contraste de índice
de refração dn/dΦ(T ), mostrado no insert à esquerda. Os valores para dn/dΦ são obtidos
a partir do ajuste linear aos dados n x Φ para cada temperatura.

absorção de luz [63, 163].

Os principais detalhes da técnica são descritos aqui, com uso da �gura 3.10. Um

laser infravermelho de comprimento de onda λw = 980 nm com e potência P ≈ 0, 5 W é

dividido em dois feixes de mesma potência que são direcionados por dois espelhos para o

mesmo ponto da amostra. Um �ltro espacial utilizado antes da divisão expande o feixe

para diâmetro de aproximadamente 7 mm. A estabilização da fase entre os feixes divididos

é realizada por um espelho montado sobre cerâmica piezoelétrica e o controle para mudar

a fase de 180° é realizado por placa de onda de λ/2 e célula Pockels (Pockels cell). Dois

prismas próximos entre si direcionam os feixes para o mesmo ponto de irradiação na

amostra, causando a interferência entre eles e de�nindo o ângulo θ do vetor de onda

da grade de interferência q = 4π sin (θ/2) /λ. A distância entre máximos ou mínimos

consecutivos é dada por d = 2π/q. Sendo o ângulo θ . 5° difícil de medir exatamente,

a grade de interferência é observada diretamente por uma câmera CCD pelo uso de um

espelho M1 antes da amostra. Os valores utilizados para d = 2π/q nos experimentos

para este trabalho são de 20µm a 25µm. As células de amostra (fabricadas pela Hellma)

possuem janelas de quartzo e espessura de amostra de 0,2 mm. A célula contendo amostra

é inserida em um recipiente de latão, com aberturas apenas para passagem dos feixes laser,
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e circulação interna de água para controle de temperatura. A temperatura é controlada

por banho térmico (Lauda) com precisão de 0,02 °C.

A interferência dos dois feixes gera um per�l de intensidade senoidal periódico, sendo

que o per�l de temperatura adquire dependência espacial semelhante ao per�l de intensi-

dade. Se a amostra é irradiada por tempo su�ciente, as partículas migram para os pontos

de máximo ou mínimo de temperatura, dependendo do sinal do coe�ciente Soret. Para

repetir o experimento várias vezes, a fase entre os dois feixes é alterada de 180°. A polari-

zação vertical do feixe infravermelho gera as franjas da grade de interferência na direção

vertical, e por consequência também as de temperatura e de concentração de partículas.

As grades de temperatura e de partículas implicam em per�l periódico do índice de refra-

ção, causando a difração de um laser de prova (read out beam). O laser de prova utilizado

possui λr = 632, 8 nm e não é absorvido pela amostra. A intensidade difratada é medida

por uma fotomultiplicadora conectada a uma �bra óptica monomodo (mono mode �ber),

posicionada após a amostra a um pequeno ângulo em relação ao eixo de propagação do

feixe infravermelho. A intensidade do sinal medido é proporcional às amplitudes das gra-

des de temperatura e concentração. Os detalhes para obtenção do coe�ciente Soret são

descritos a seguir.

3.6.1 Obtenção do Coe�ciente Soret

A análise descrita aqui considera uma solução ternária, onde dois tipos de partículas com

constantes de difusão muito diferentes estão dispersas em um líquido, como no caso das

nanopartículas de ferro�uido estabilizadas por diferentes ácidos e bases em água. Detalhes

sobre essa análise são encontrados no trabalho de Kita et al [164]. A amplitude total do

sinal heterodino espalhado ζhet (t) é dada por [2]

ζhet (t) = 1− e−t/τth − Aion
(

1− e−t/τ ion
)
− ANP

(
1− e−t/τNP

)
, (3.24)

onde τth = 1/q2Dth é o tempo de difusão de calor relacionado com a difusividade térmica

Dth, τ ion = 1/q2Dion a constante de tempo relacionada com a difusão dos íons dispersantes
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Figura 3.10: Desenho esquemático mostrando o experimento IRTDFRS, adaptado de [2].
Um feixe laser infravermelho é dividido em dois, sendo que um dos feixes segue para um
espelho piezoelétrico e outro por uma placa de onda e uma célula Pockels, que controlam
a diferença de fase entre eles. Os dois espelhos direcionam os feixes para dois prismas,
usados para controlar o ângulo para a interferência dos feixes na amostra. Os feixes
irradiam o mesmo spot na amostra (cell), sendo que um divisor de feixes antes da amostra
direciona o feixe para uma câmera CCD, que permite visualizar o padrão de interferência.
O feixe de leitura é direcionado diretamente através da amostra, e a intensidade espalhada
pelas grades de temperatura e concentração medida por uma fotomultiplicadora.
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Dion e τNP = 1/q2D relacionada à difusão das partículas D. As amplitudes Aion e ANP

de cada uma das grades de concentração dada por

Aion =
(∂n/∂w)P,T,Φ
(∂n/∂T )P,w,Φ

w (1− w)SionT , (3.25)

ANP =
(∂n/∂Φ)P,T,w
(∂n/∂T )P,Φ,w

Φ (1− Φ)ST , (3.26)

sendo SionT o coe�ciente Soret do sal e ST o coe�ciente Soret das nanopartículas. Ao de-

terminar SionT experimentalmente sem a presença de nanopartículas em solução, o último

termo da equação 3.24 não é considerado. Para a análise de resultados experimentais

para as nanopartículas dispersas em íons, a constante de tempo de difusão dos íons τ ion

é parâmetro conhecido e permite a determinação das outras através do melhor ajuste

da equação 3.24 aos resultados experimentais. Contudo, nos experimentos para deter-

minar ST as concentrações de íons onde os resultados mais importantes são obtidos são

baixas, e Aion não contribui signi�cativamente para o sinal ζhet (t) medido nas amostras

contendo nanopartículas. Dessa forma, experimentos para os diferentes sais são feitos até

o limite de baixa concentração, para posterior comparação com os resultados obtidos com

as nanopartículas.



Capítulo 4

ST (T ) para ferro�uidos de solução ácida

Esse capítulo apresenta os resultados publicados por nós nos artigos [69, 158] sobre os efei-

tos termodifusivos em amostras de colóides magnéticos de meio ácido (neste caso ácido

nítrico). O efeito Soret em sistemas semelhantes foi investigado por vários autores em

trabalhos anteriores [19, 21, 31]. O comportamento termofílico (ST < 0) é um resultado

experimental frequentemente encontrado para partículas em meio ácido, mas o fenômeno

físico microscópico responsável por acumular partículas no lado quente não estava claro.

Na Seção 2.2 alguns modelos teóricos recentes foram brevemente descritos, e serão compa-

rados com os resultados experimentais apresentados nesse capítulo. As grandezas físicas

que surgem nos cálculos teóricos são obtidas experimentalmente para tornar possível essa

comparação. Comparações dessa forma foram realizadas recentemente em ferro�uidos de

meio ácido [28], onde os resultados foram comparados com a descrição teórica de Morozov

[24]. O mesmo tipo de análise foi feita para o efeito Soret em partículas de poliestireno em

várias soluções eletrolíticas [64]. Na referência [28] o modelo teórico usado é baseado na

mudança da dupla camada elétrica em torno das partículas, enquanto que em [64] a teoria

usada é baseada no efeito termoelétrico gerado pela diferença no calor de transporte de

cada íon. Nesta última, os resultados ST (T ) foram bem descritos nos dois casos (campo

termoelétrico com sentidos quente-frio e frio-quente). Em um trabalho mais antigo [59],

os resultados obtidos para ST (T ) das nanopartículas de poliestireno não foram satisfato-

riamente descritos pelas teorias então presentes [24, 78, 106, 107, 110]. Os resultados que

serão apresentados neste capítulo poderão indicar os mecanismos físicos mais importantes

65
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no efeito Soret das partículas de ferro�uidos quando dispersas em soluções ácidas.

A dependência com a temperatura do coe�ciente Soret ST (T ) das nanopartículas foi

obtida experimentalmente e comparada com as teorias para o efeito termoelétrico e de

dupla camada. Foi considerada a dependência com a temperatura das grandezas físicas

envolvidas: D(T ), ζ(T ), S(T ), η(T ), ε(T ), sendo que as três primeiras foram determi-

nadas experimentalmente e, para as duas últimas, foram utilizados os valores da água.

Essa abordagem é válida, pois a solução possui baixa concentração de nanopartículas e a

concentração de ácido nítrico (≤ 0, 01 Mol/L) não altera signi�cativamente os valores de

η e ε [165, 166].

O capítulo é dividido em duas partes. Na primeira, serão apresentados os resultados

obtidos nos experimentos de lente térmica e lente de matéria em diferentes temperatu-

ras, dos quais se obtém a condutividade térmica kT (T ) e as amplitudes dos coe�cientes

Soret ST (T ) de difusão de massa D(T ). Também serão apresentados os resultados para

ζ(T ), eS(T ). Na segunda parte esses resultados serão utilizados para a comparação teórica

com os valores experimentais obtidos de ST (T ).

4.1 Resultados

4.1.1 Lente Térmica e Lente de Matéria

Nos experimentos de Lente Térmica e Lente de Matéria é medida a transmitância em

função do tempo no centro do feixe Gaussiano. A diferença entre os dois experimentos é

a escala de tempo, sendo que no de Lente Térmica a amostra é irradiada por um tempo

de 30 a 40 ms e no experimento de Lente de Matéria a irradiação é por pulsos de 50 a

100 segundos de duração. A separação temporal dos dois efeitos de lente pode ser vista

no patamar de valores constante para TN (t) ≈1, como mostra a Figura 4.1 para posição

z = - 7 mm em relação à posição focal e com raio do feixe w ≈ 80 µm .

Os dados do experimento de Lente Térmica são normalizados de acordo com TN (z) =

I (z, tLT ) /I (z, t→ 0), fornecendo curvas características do experimento de Varredura-Z
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Figura 4.1: Transmitância Normalizada em função do tempo TN (t), combinando curvas
experimentais de Lente Térmica e de Lente de Matéria. No patamar indicando o tempo
de saturação de Lente Térmica tLT , o efeito térmico e Soret podem ser normalizados para
análise separadamente.

como mostrado na Figura 4.2. As linhas dos grá�cos mostram os melhores ajustes da

equação 3.17 para obter a amplitude θLT , sendo a condutividade térmica da amostra o

parâmetro de ajuste.

Os valores obtidos para a condutividade térmica em função da temperatura da amos-

tra FF1 são apresentados na Figura 4.3 e comparados com os valores tabelados para a

condutividade térmica da água pura. Apenas nas mais altas temperaturas os valores ex-

perimentais de kT são maiores que os valores para a água. Para as baixas concentrações

volumétricas de partículas (Φ = 0, 075%) e de ácido (cHNO3 = 0, 01 Mol/L) utilizadas

nestes experimentos, não é previsto aumento signi�cativo da condutividade térmica pelos

principais modelos existentes para transporte de calor em dispersões coloidais [167, 168].

Para a análise dos resultados experimentais da Lente de Matéria, a intensidade medida

é normalizada da forma TN (z, t) = I (z, t) /I (z, tLT ), sendo que o experimento pode ser

realizado em uma única posição z em função do tempo e analisado pela equação 3.23

para fornecer valores de θSoret e tSoret e permitir o cálculo de ST e D. A Figura 4.4

mostra a evolução temporal da lente de matéria obtida com a amostra FF2 em diferentes

temperaturas, para concentração de partículas Φ = 0, 075 %vol.. Os pontos experimentais
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Figura 4.2: Transmitância Normalizada para o experimento de Lente Térmica em função
da posição z experimental para a amostra FF1, em duas temperaturas, T = 20 °C -
símbolos fechados - e T = 60 °C - símbolos abertos. As linhas representam os melhores
ajustes da equação para obter θLT e a posição focal z = 0 do feixe de laser.
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Figura 4.3: Valores de condutividade térmica obtidos pelo experimento de Lente Térmica
para a amostra FF1 - símbolos fechados - e valores tabelados da mesma grandeza para a
água pura.
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Figura 4.4: Evolução temporal da Transmitância normalizada para a amostra FF2 em
diferentes temperaturas: (#) 20 ºC, (2) 35 ºC, (6) 50 ºC, sendo que as linhas corres-
pondem aos ajustes teóricos da equação 3.23. A diminuição do efeito de lente de matéria
com o aumento de temperatura ocorre de forma semelhante para a amostra FF1, não
mostrado.

TN (t) são a média de pelo menos 10 medidas independentes para cada temperatura. Essa

concentração de partículas é escolhida como a mínima possível que resulta boa razão

sinal/ruído do sinal de evolução temporal da lente de matéria em todos os valores de

temperatura em que o experimento é realizado. As linhas sobre os pontos experimentais

são os melhores ajustes teóricos realizados usando a equação 3.23, das quais se obtém a

amplitude de lente θSoret e o tempo característico de difusão tSoret.

O cálculo dos valores ST (T ) é feito a partir de θSoret = ΦθLTSTdn/dΦ (dn/dT )−1,

sendo que a amplitude de θLT é obtida no experimento de lente térmica. O experimento

de Varredura-Z de lente térmica determina exatamente a posição focal experimental do

feixe, para uso do valor exato de z na equação 3.23. As curvas experimentais da Figura

4.4 foram obtidas com as amostras posicionadas antes do foco do laser (z < 0), do lado

esquerdo do foco no esquema da Figura 3.7. A diminuição da transmitância com o tempo

signi�ca que o raio do feixe na posição do fotodetector está aumentando com o tempo, ou
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Figura 4.5: Coe�ciente Soret em função da temperatura da amostras para as amostras
FF1 (#) e FF2 (2).

seja, o feixe está sendo focalizado pela lente de partículas para mais próximo da amostra

em relação ao foco original. Sendo dn/dΦ > 0 para esses ferro�uidos, as partículas estão

migrando para o centro do feixe Gaussiano, a região mais quente da amostra, o que

signi�ca ST < 0 pela de�nição.

A Figura 4.5 mostra os valores obtidos para ST (T ) nas amostras FF1 e FF2. Em

trabalhos anteriores, já havia sido observado o comportamento termofílico das nanopar-

tículas de ferro�uidos quando dispersas em meio ácido [17, 19, 22, 31], enquanto que

neste trabalho o interesse é analisar os valores de ST (T ) e investigar quais os principais

mecanismos físicos responsáveis pelo efeito Soret. Dessa forma, o efeito da temperatura

mais acentuado na amostra FF1 em relação à amostra FF2 na Figura 4.5 deverá ser

compreendido. Principalmente, a não ocorrência da mudança de sinal de ST em alguma

temperatura nesse intervalo deve estar relacionada com os efeitos físicos responsáveis pela

movimentação das nanopartículas para o lado quente.

A partir dos ajustes nos experimentos de lente de matéria também foram obtidos os

valores para a constante de difusão de massa para o intervalo de temperatura investigado,

mostrados na Figura 4.6. As linhas sólidas nos grá�cos são curvas de ajuste linear, depen-

dência que é a indicada pelos pontos experimentais. O aumento de D com a temperatura

é esperado devido à diminuição da viscosidade, que diminui cerca de 50% no intervalo de
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Figura 4.6: Dependência com a temperatura do coe�ciente de difusão de massa para a
amostra FF1 (a) e FF2 (b).

temperatura estudado (considerando ηferrofluido ∼ ηágua). Os valores de D são da mesma

ordem de grandeza de resultados encontrados na literatura para ferro�uidos em meio ácido

[10, 22, 169].

4.1.2 Potencial zeta

O potencial-ζ das nanopartículas dispersas em meio ácido foi investigado usando o expe-

rimento eletroacústico. O procedimento utilizado é o descrito na seção 3.2.1, onde uma

solução de referência com o mesmo pH do ferro�uido foi usada para descontar a contri-

buição devida à vibração iônica. Contudo, a amostra FF2 não forneceu valores estáveis,

com valores oscilando entre -50 mV e 90 mV em diferentes medidas independentes. Isso

porque os valores para o potencial de vibração total (CVP + IVP) medidos na amostra

FF2 são semelhantes aos valores para o potencial de vibração iônico (IVP) medido na

solução de ácido, resultando em alta �utuação do valor calculado do potencial-ζ. Para

a amostra FF1 a variância nos valores obtidos para cada temperatura foi muito menor,

sendo o valor médio e o desvio padrão da média de 10 medidas independentes mostrados

na Figura 4.7.

O aumento do potencial com a temperatura pode ser explicado a partir das diferentes
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Figura 4.7: Valores de potencial zeta em diferentes temperaturas para a amostra FF1.

constantes de dissociação das cargas na dupla camada elétrica e na superfície da partícula.

A Figura 4.8 mostra a distribuição de potencial eletrostático proposta para os casos em

que a temperatura da amostra é a mais baixa ζc (Tc) e a mais alta ζh (Th) no intervalo de

temperatura investigado. A explicação proposta para esse efeito térmico do aumento do

potencial é baseado nas constantes de troca entre cada interface de carga (baseado nas

referências [3, 4, 89]):

i) A primeira interface é a superfície da partícula, que possui uma �na camada externa de

maghemita (ver Seção 3.1.1), que dispersa em meio ácido adquire carga positiva devido à

preferência pela protonação dos sítios FeOH

FeOH +H+ 
 FeOH+
2 , (4.1)

em relação à desprotonação dada por

FeOH 
 FeO− +H+, (4.2)

com constantes de troca de cargas dadas respectivamente por

Kp = exp

(
Fψ0

RT

)
Γ(FeOH+

2 )

a(H+)Γ(FeOH)
, (4.3)
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σ0 σi σd 

Figura 4.8: Esquema ilustrativo da distribuição de potencial em torno da partícula para
as temperaturas mais baixa e alta investigadas considerando as interfaces de cargas (ver
[3, 4]), como descrito no texto principal.

Kd = exp

(
−Fψ0

RT

)
Γ(FeO−)a(H+)

Γ(FeOH)
, (4.4)

sendo Γ(x) a densidade super�cial do grupo x, a o coe�ciente de atividade, F a constante

de Faraday e R a constante de gás ideal. A quantidade total dos sítios FeOH+
2 irá de�nir

a carga super�cial das partículas.

ii) A segunda interface formada é entre as cargas super�ciais e os íons que se condensam

próximos à superfície, onde está o plano de carga σ0. As equações de troca de cargas

nessa interface podem ser escritas como [3, 4]

FeOH+
2 +NO−3 
 FeOH+

2 •NO−3 , (4.5)

FeO− +H+ → FeO− •H+, (4.6)

e a constante de equilíbrio de cargas como
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Ka = exp

(
−Fψβ
RT

)
Γ(FeOH+

2 •NO−3 )

a(NO−3 )Γ∗(FeOH+
2 )
, (4.7)

Kc = exp

(
Fψβ
RT

)
Γ(FeO− •H+)

a(H+)Γ∗(FeO−)
. (4.8)

Com essas equações para o equilíbrio de cargas, as densidades de carga em cada inteface

podem ser de�nidas:

σ0 = F
[
Γ(FeOH+

2 ) + Γ(FeOH+
2 •NO−3 )− Γ(FeO−)− Γ(FeO− •H+)

]
, (4.9)

σi = F
[
Γ(FeO− •H+)− Γ(FeOH+

2 •NO−3 )
]
, (4.10)

σd = −
(
σ0 − σi

)
= F

[
Γ(FeOH+

2 )− Γ(FeO−)
]
. (4.11)

Sendo que a densidade de carga σd é relacionada com o potencial super�cial pela

equação 2.9 (alterando (σ0, ψ0) por (σd, ψd)), a mudança com a temperatura das constantes

de dissociação irá re�etir na mudança do potencial zeta. Sendo ψβ < ψ0, as constantes Ka

e Kc devem possuir valores menores que Kp e Kd e também sofrem maior in�uência do

aumento da temperatura, explicando a menor blindagem das partículas pelos contra-íons

o aumento do potencial zeta com a temperatura.

Apesar de não existirem trabalhos relacionando a descrição de trocas de carga descrita

acima com a constate de difusão de nanopartículas, a menor blindagem das nanopartículas

representado na Figura 4.8 parece ser a causa do aumento de DM com T na Figura 4.6,

além daquele esperado pela mudança de viscosidade η (T ).

4.1.3 Campo termoelétrico - efeito Seebeck

Nessa seção são descritos os resultados obtidos na medida de 4V(t) no experimento da

célula termoelétrica. A Figura 4.9a mostra a evolução temporal da diferença de potencial
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Figura 4.9: Evolução temporal da diferença de potencial entre os eletrodos e amplitude
do coe�ciente Seebeck S (T ).

para a amostra FF1 na concentração de partículas Φ = 0, 075%, sendo que experimentos

na amostra FF2 mostraram resultados semelhantes. O valor de 4V ∼ 13 mV é corres-

pondente a 4V0 descrito na seção 3.4. A evolução temporal até o �m da curva de 4V(t)

é considerado como a amplitude do coe�ciente Seebeck S = 4V(t → ∞)/4T , sendo

que 4V(t) é descrito fenomenologicamente pela equação 3.5 e 4T = 10 K. Essa também

é a forma que os dados de 4V(t) foram descritos em [60]. Os valores de S em função

de T são mostrados na Figura 4.9b. Os valores obtidos experimentalmente para S são

maiores que os previstos para o estado estacionário de �uxo de íons dentro da solução

S = kB/e
(
Q∗+ −Q∗−

)
[55], usando valores de Q∗i de�nidos por Agar [115].

4.2 Análise teórica de ST (T )

A primeira análise de ST (T ) da Figura 4.5 a ser feita é comparar os valores com a equa-

ção empírica 1.1. Esta equação é proposta para o comportamento ST (T ) de partículas

eletrostaticamente carregadas em solução eletrolítica e não está relacionada com os fenô-

menos que dão origem ao efeito Soret. A Figura 4.10 mostra o ajuste da equação 1.1 para

os dados das amostras FF1 e FF2, porém nenhuma informação sobre os fenômenos físicos

é obtida. Apenas é veri�cado que também para esse sistema a equação proposta descreve
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Figura 4.10: Melhor ajuste teórico da equação de Iacopini para ST (T ) das amostras FF1
(a) e FF2 (b).

empiricamente os resultados experimentais.

É proposta a descrição dos resultados experimentais de ST (T ) a partir das teorias que

consideram as contribuições da dupla camada e do efeito Seebeck, usando as equações 2.27

e 2.29. Um primeiro cálculo mostrou que as contribuições dominantes para a amostra FF1

(que teve todas as grandezas obtidas experimentalmente) foram o termo contendo ∂ζ/∂T

na equação 2.27 e o termo contendo o coe�ciente Seebeck S na equação 2.29 . A equação

composta pelos termos dominantes é

ST (T ) =
ε

ηTD
(−ζST ) +

4πεR (1 + κR) ζ2

kBT 2

2T

ζ

∂ζ

∂T
, (4.12)

e foi proposta para descrever os resultados obtidos para ST (T ), com as grandezas D(T ),

ζ(T ) e S(T ) medidas experimentalmente e η(T ) e ε(T ) os valores para a água. A Figura

4.11 mostra a curva teórica calculada usando a equação 4.12, sem nenhum parâmetro de

ajuste desconhecido adicional. É possível observar que o comportamento qualitativo da

curva é muito semelhante ao experimental.

Para a amostra FF2 os valores experimentais de potencial zeta não puderam ser medi-

dos. A comparação teórica foi feita utilizando a equação 4.12 para obter os valores ζ (T )

que melhor ajustam a curva teórica com os resultados experimentais. A Figura 4.12 mos-

tra o ajuste teórico aos resultados experimentais. Os valores resultantes do melhor ajuste
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Figura 4.11: Comparação entre os resultados experimentais e o cálculo teórico (linha
contínua) usando a equação 4.12 para os dados da amostra FF1.

possuem uma dependência linear ζ (T ) que fornece ζ (293K) = 3 mV e ζ (323K) = 6 mV.

Esses valores e aqueles obtidos na Figura 4.7 estão de acordo com resultados anteriores,

presentes na literatura, onde a carga super�cial das partículas diminui com o tamanho da

partícula [84].

�
�

Figura 4.12: Melhor ajuste teórico da equação 4.12 sobre os dados experimentais para a
amostra FF2.

Alguns detalhes interessantes também valem nota e discussão. O primeiro é o compor-

tamento com a temperatura dos dois termos da equação 4.12, como mostrado na Figura

4.13. As duas contribuições (dupla camada e termoelétrico) são maiores para a amostra

FF1 em relação à amostra FF2; além disso, em ambas as amostras o efeito termoelétrico
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Figura 4.13: Dependência com a temperatura dos termos que mais contribuem para o
coe�ciente Soret das nanopartículas (termoelétrico e dupla camada) em solução ácida e a
soma total. (a) Amostra FF1 e (b) Amostra FF2.

é dominante. Contudo a abordagem realizada neste trabalho foi uma dentre as possíveis.

Isso porque apenas o termo contendo a variação de potencial do modelo de dupla camada

foi adicionado à equação teórica �nal, para não repetir a contribuição de dε (T ) /dT con-

tida em ambos modelos. Outra forma possível da comparação com as teorias é considerar

todos os termos do modelo baseado na dupla camada e somar apenas a contribuição do

termo contendo o coe�ciente Seebeck. Isso porque os valores obtidos para S e D fazem

com que o termo ∝ ζS seja maior que os termos na equação 2.29 desenvolvida por Würger

e colaboradores.

A Figura 4.14 mostra uma comparação com a teoria para os dados da amostra FF1,

onde o modelo de dupla camada (equação 2.27) foi utilizado com a adição de um termo

constante. A constante A representa contribuições físicas não presentes naquele modelo.

A linha contínua mostra o ajuste teórico mostrando que o modelo de dupla camada com

a adição de uma constante descreve bem as mudanças de valores com a temperatura.

O valor obtido pelo ajuste A = -8,83 K-1 mostra que é da ordem de grandeza daquela

obtida para a contribuição do efeito Seebeck. Outra interpretação para a constante A

feita pelos autores do modelo [112] é que esta pode ser uma contribuição devido à camada

de hidratação e, possivelmente, do material que constitui o núcleo cristalino da partícula.
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Figura 4.14: Comparação teórica com o coe�ciente Soret da amostra FF1 usando o modelo
de dupla camada elétrica completo com mais um termo independente.

4.3 Conclusão - amostras em meio ácido

A dependência com a temperatura do coe�ciente Soret ST (T ) mostrou comportamento

semelhante ao observado em vários outros sistemas de partículas carregadas dispersas

em solução eletrolítica aquosa. A equação fenomenológica 1.1 proposta por Iacopini [1]

descreve bem os resultados, porém não representa nenhum fenômeno físico.

Os resultados experimentais apresentados neste capítulo mostram que não ocorre mu-

dança de sinal de ST de negativo para positivo, como observado em muitos sistemas

dispersos em água. É veri�cada a hipótese de que esse comportamento surge por conta

do efeito dominante sobre o coe�ciente Soret das nanopartículas, neste caso o efeito ter-

moelétrico. Realizando medidas das grandezas envolvidas na difusão de nanopartículas,

é veri�cado que a combinação dos modelos baseados na dupla camada elétrica e no coe�-

ciente Seebeck prevê o comportamento ST (T ) semelhante ao obtido experimentalmente.

Os valores do coe�ciente Seebeck que foram utilizados nesse capítulo devem ser investi-

gados mais a fundo, devido a seus altos valores. Uma possível origem da alta contribuição

termoelétrica para o efeito Soret de nanopartículas pode ser a relação entre o coe�ciente

Soret iônico e a resposta termoelétrica da solução. Para isso, o coe�ciente Soret iônico
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SionT será determinado experimentalmente para alguns ácidos e bases e serão investigados

nos próximos capítulos. Os diferentes resultados para o coe�ciente Soret iônico em dife-

rentes soluções iônicas serão veri�cados como a causa de diferente resposta termoelétrica

no capítulo 6. Com isso, uma investigação mais completa de todos os termos da equação

2.29 pode ser realizada. O efeito da dupla camada elétrica sobre o efeito Soret das nano-

partículas também será investigado para outras soluções iônicas, sendo que teoricamente

esta contribuição não depende dos diferentes tipos de íons, mas apenas da concentração

de íon.



Capítulo 5

In�uência do Coe�ciente SionT Sobre ST

A estabilização de nanopartículas de óxidos de ferro em soluções de hidróxidos pode causar

a mudança de sinal do coe�ciente Soret comparado com partículas em meio ácido. Essa

observação já foi realizada em trabalhos anteriores, mostrando padrões de comportamento

do sinal obtido para o coe�ciente Soret [19, 21, 28]. Uma das questões fundamentais que

permanece não resolvida é a origem microscópica do efeito causado pelo gradiente de

temperatura em partículas dispersas em ácidos ou bases, carregando partículas para o

lado quente ou frio. No capítulo anterior, a hipótese desenvolvida foi baseada no efeito

dominante do campo termoelétrico gerado pelas cargas em solução, determinado expe-

rimentalmente. Para aprofundar a hipótese baseada na relação das respostas de íons e

nanopartículas ao gradiente de temperatura, este capítulo apresenta resultados para o

coe�ciente Soret iônico e de nanopartículas dispersas nas soluções iônicas. Serão investi-

gadas nanopartículas dispersas em hidróxidos, possuindo assim carga super�cial negativa,

e será veri�cado se é possível descrever os resultados utilizando as equações teóricas para

ST .

Este capítulo apresenta resultados para o coe�ciente Soret de hidróxidos orgânicos

TMAOH (hidróxido de tetrametilamônio) e TBAOH (hidróxido de tetrabutilamônio) di-

luídos em água e para nanopartículas dispersas nestas soluções de hidróxidos, em função

da concentração de íons e da temperatura das amostras. Também serão apresentados

resultados para soluções de NaOH e nanopartículas dispersas em soluções de NaOH, para

investigar o papel do tipo de contra-íon (orgânico / não-orgânico). Para determinar SionT

81
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e ST nestas soluções, o experimento IRTDFRS é utilizado.

Quando nanopartículas de óxido de ferro são dispersas em soluções aquosas de hidró-

xidos, o equilíbrio das reações de protonação/desprotonação (apresentadas no capítulo

anterior para o meio ácido) gera excesso de hidróxidos na superfície. Isso confere carga

super�cial negativa às nanopartículas, para qualquer hidróxido utilizado [170]. Os resul-

tados mostrarão que o sinal do coe�ciente Soret não está apenas relacionado com o sinal

da carga das nanopartículas, mas sim com o tipo do contra-íon.

Será mostrado que, diferente de resultados presentes na literatura para sais comuns, a

descrição empírica pela equação 1.1 dos valores ST (T ) não se aplica aos valores obtidos

para o sal TBAOH. Para este sal, o valor de SionT diminui com o aumento de temperatura,

o que pode ser explicado de maneira simples pelos valores de Dion
T (T ) e Dion (T ). Os

resultados obtidos para o coe�cienteDion
T (T ) para íons em água são descritos teoricamente

com base em uma combinação das forças termoforética devido à expansão da solução e

da energia livre de solvatação (ou hidratação, neste caso).

Para o coe�ciente Soret das nanopartículas será feita uma análise dos resultados ST (T )

quando a concentração de hidróxidos aumenta em relação a uma amostra de referência,

contendo pouco íon em relação à quantidade de hidróxidos posteriormente adicionada. A

equação de Iacopini 1.1 não descreve empiricamente os resultados quando as partículas são

dispersas em TBAOH, sendo que novamente os valores de ST diminuem com aumento de

temperatura e sugere que existe uma relação entre os resultados para coe�ciente Soret dos

íons e das nanopartículas. Essa relação será quanti�cada em uma descrição baseada na

velocidade adquirida pela nanopartícula em um gradiente de concentração iônico, equação

2.22. Quando dispersas nas soluções de TMAOH, a equação 1.1 descreve empiricamente

os resultados, porém sem signi�cado físico para os parâmetros obtidos. Pela determinação

experimental do potencial-ζ, será mostrado que ST (T ) para as nanopartículas dispersas

em TMAOH e TBAOH são descritos por uma combinação da teoria de dupla camada

elétrica, e pelo efeito Soret iônico.

Os experimentos de IRTDFRS para determinar o coe�ciente Soret nas soluções aquosas

de hidróxidos e das nanopartículas quando dispersas nas mesmas foram realizados no
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centro de pesquisa em Juelich - Alemanha, durante o estágio de Doutorado Sanduíche

da CAPES. A supervisão e orientação dos experimentos foi realizada pela Profa. Dra.

Simone Wiegand.

5.1 Curvas experimentais de ζhet (t) para soluções iôni-

cas e de nanopartículas

O objetivo deste capítulo é veri�car qual a relação entre os resultados para ST (T ) das

nanopartículas com o coe�ciente Soret iônico SionT . Em primeiro lugar, serão apresenta-

das curvas experimentais características obtidas do experimento IRTDFRS para soluções

iônicas e de nanopartículas em soluções iônicas. Como mostrado na �gura 5.1, o tempo

característico do efeito Soret em íons é mais rápido que em nanopartículas. Uma análise

das curvas experimentais ζhet (t) foi necessária para veri�car a possibilidade de observar

a grade de concentração de íons durante o mesmo experimento para induzir a grade de

partículas. Caso isso ocorra, haverá duas mudanças sequentes na curva ζhet (t) devido ao

efeito Soret de íons e nanopartículas, separadas no tempo devido aos diferentes valores

de D para íons e nanopartículas. Dessa forma, a equação 3.10 deve ser usada na forma

completa, com ambas amplitudes Aion e ANPs contribuindo para o sinal total ζhet (t). A �-

gura 5.1a mostra ζhet (t) para soluções aquosas de TMAOH em duas concentrações, 8 e 40

mMol/L, sem conter nanopartículas na solução. O sinal medido é normalizado para que a

mudança rápida 0 < ζhet (t) < 1 considere o efeito de aumento de temperatura, sendo que

mudanças mais lentas são associadas ao efeito Soret. Importante observar nestas curvas

que a amplitude do efeito Soret para a solução iônica de TMAOH na concentração de 8

mMol/L é muito baixa, sendo que esta é a menor concentração possível de medir SionT para

TMAOH em água com precisão signi�cativa. Para os experimentos contendo partículas

dispersas em TMAOH, a �gura 5.1b mostra ζhet (t) para concentrações de 2 e 20 mMol/L

de TMAOH. A evolução temporal do efeito Soret mostra um único processo difusivo, de-

vido às nanopartículas. O gradiente de concentração dos íons não é observado neste caso,

que seria uma mudança mais rápida na intensidade de ζhet (t), na mesma escala de tempo
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Figura 5.1: (a) Sinal medido no experimento IRTDFRS para soluções aquosas de TMAOH
em duas diferentes concentrações: 8 mMol/L (quadrados vermelhos) e 40 mMol/L (círcu-
los pretos), e (b) para nanopartículas dispersas em soluções com 2 mMol/L e 20 mMol/L
de TMAOH.

observado para os resultados da �gura 5.1a. Isso signi�ca que a maior parte dos íons de

hidróxidos orgânicos dispersos com as partículas pode estar na dupla camada elétrica das

partículas, e uma grade de concentração de íons não é observada para concentrações de

hidróxidos de até 20 mMol/L. O mesmo foi observado para as soluções contendo TBAOH.

5.2 Coe�ciente Soret de íons em função da concentra-

ção e temperatura

Esta seção apresenta resultados para o coe�ciente Soret de íons em função da concentração

em solução e da temperatura da amostra. A in�uência do aumento da concentração de

íons em solução sobre os valores do coe�ciente Soret SionT foi investigada em trabalhos

anteriores para sais comuns como NaCl e KCl [163, 171] e LiCl [172], e também para os

hidróxidos investigados neste trabalho [173].

No caso dos sais comuns, foram observados comportamentos críticos com mínimos

estreitos e repentinos nos resultados SionT (c), em concentrações relativamente baixas (no

intervalo de 0,001 a 0,1 mol/L), em experimentos realizados em colunas termogravitacio-

nais [172]. As mudanças repentinas nos valores de SionT foram associadas a mudanças na
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estrutura da água, principalmente nas moléculas de bulk, mais distantes dos íons, devido

ao aumento da interação eletrostática com o aumento de concentração de íons. Contudo

estes comportamentos críticos não foram reproduzidos experimentalmente ou previstos

por dinâmica molecular em um trabalho mais recente [163]. Para os hidróxidos de tetra-

alkilamônio, como o TMAOH e TBAOH, nenhum comportamento crítico foi observado

por Leaist and Hao [173], em experimentos realizados em células condutimétricas.

A Figura 5.2 mostra os resultados para o coe�ciente Soret de TMAOH e TBAOH em

água, para a mínima e a máxima temperaturas investigadas (Tmin = 293 K e Tmax = 333

K, respectivamente).
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Figura 5.2: Coe�ciente Soret SionT em função da concentração (M = Mol/L) de íons nas
soluções aquosas de (a) TMAOH e (b) TBAOH nas temperaturas de 293 K (azul) e 333
K (vermelho). As linhas contínuas em (a) são guias para os olhos.

Adicionalmente foram inseridos os dados obtidos anteriormente por D. G. Leaist e L.

Hao [173], e não se observa comportamento crítico dos valores de SionT . O suave máximo

sugerido pelos dados em torno de 30 mM para TBAOH não caracteriza comportamento

crítico que justi�que maior atenção quando da dispersão de partículas nestas soluções.

O intervalo de concentrações investigado é justi�cado devido à possibilidade de dispersão

das nanopartículas até concentrações iônicas de 20 mM. Acima dessa concentração as

partículas se tornam instáveis em solução, para a concentração de partículas utilizada

neste experimento (Φ = 0,1 %vol. ).

Dois detalhes são importantes nestes dados: a magnitude de SionT é uma ordem de
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Figura 5.3: (a) Coe�ciente de difusão Dion e (b) coe�ciente de difusão Dion
T em função

da concentração de íons nas soluções aquosas de TMAOH (símbolos fechados) e TBAOH
(símbolos abertos) nas temperaturas de 293 K (azul) e 333 K (vermelho).

grandeza maior que valores geralmente encontrados para sais em água SionsT ≤ 0, 01[142].

Além disso, o aumento da temperatura causa aumento dos valores para TMAOH e de-

créscimo nos valores para TBAOH. Dado que uma das de�nições de ST é a razão DT/D, a

dependência com a concentração dos dois coe�cientes deve esclarecer qual dos coe�cientes

gera o comportamento dos resultados para SionT (c). A Figura 5.3 mostra a dependência

com a concentração da constante de difusão Dion (c) e da constante de difusão térmica

Dion
T (c). É possível veri�car que Dion é constante em todo o intervalo de concentração e

que Dion
T é responsável pelo comportamento dos valores de SionT (c). Veri�car que Dion é

constante com a concentração mostra que não é necessário considerar interações íon-íon

para descrever efeito Soret nestes sistemas.

Para descrever a termodifusão de íons de forma mais completa é preciso analisar os

resultados em função da temperatura da amostra. Como visto no capítulo anterior para

nanopartículas em meio ácido, as grandezas físicas do problema podem ter sua dependên-

cia com a temperatura conhecidas e permitir a comparação com descrições teóricas. A

�gura 5.4 mostra os resultados para SionT (T ) de TMAOH e TBAOH dispersos em água,

nas concentrações de 0,024 e 0,02 mol/L, respectivamente. O resultado para TMAOH

é um aumento linear com a temperatura, não sendo descrito pela equação de Iacopini,
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equação 1.1, mas tendo comportamento similar. Já os valores de SionT (T ) para TBAOH

seguem dependência inversa, diminuindo de valor com o aumento de temperatura.
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Figura 5.4: Coe�ciente Soret SionT em função da temperatura para soluções aquosas de
TMAOH (círculos azuis) e TBAOH (quadrados vermelhos), para concentrações iônicas
de 0.024 e 0.02 mol/L, respectivamente.

O resultado para TBAOH não é frequentemente observado na literatura para ST (T )

de íons e moléculas dispersos em água. Resultados deste tipo obtidos recentemente para

moléculas [174, 175] foram associados ao crescente grau de hidrofobicidade. Uma relação

empírica foi proposta recentemente entre a variação 4ST (T ) em um dado intervalo de

temperatura e o coe�ciente de partição P (P caracteriza o grau de hidrofobicidade),

4ST (T ) ∝ log (P ) [175]. Para entender melhor a origem das diferentes dependências de

SionT (T ), os resultados para os coe�cientes Dion
T (T ) e Dion (T ) são apresentados na �gura

5.5. Além dos resultados para TMAOH e TBAOH, são apresentados resultados para

Dion
T (T ) e Dion (T ) obtidos para outros sais e publicados em outro trabalho [163]. Estes

resultados são utilizados para a discussão geral sobre o efeito Soret em íons, realizada na

próxima seção.

A Figura 5.5a mostra que Dion (T ) aumenta com a temperatura como esperado, devido

ao aumento da energia térmica kBT e da menor viscosidade η da água com o aumento

de temperatura. Dentre os resultados apresentados, os valores para TBAOH são os que

mais se diferenciam, sendo os valores mais baixos para Dion (T ) devido ao maior tamanho
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Figura 5.5: (a) Constante de difusão Dion e (b) Constante de difusão térmica Dion
T

em função da temperatura para os sais investigado neste trabalho: TMAOH (círculo
azul), TBAOH (quadrado vermelho), NaOH (triângulo rosa), HNO3 (triângulo preto),
NaCl (estrela púrpura) e KCl (triângulo oliva). A linha contínua representa os valores
calculados com a equação teórica DT = βDth, como descrito no texto principal.

do íon TBA+. Na Figura 5.5b são apresentados os resultados para Dion
T (T ) nos mesmos

sais, sendo que este coe�ciente possui diferentes valores para os diferentes sais. A linha

contínua representa um cálculo teórico que será discutido na próxima seção. Para TMAOH

e TBAOH, os resultados experimentais apresentam comportamento similar, com os valores

para TBAOH sendo sistematicamente maiores que para TMAOH. Dada essa similaridade

para os resultados Dion
T (T ) e a grande diferença dos valores das curvas Dion (T ), o motivo

das diferentes dependências de SionT (T ) para os dois sais é unicamente o maior tamanho do

íon TBA+ comparado com TMA+. Para quanti�car a in�uência deDion (T ) sobre SionT (T ),

em T = 293 K temos que D (TMAOH) /D (TBAOH) ≈ 3 e em T = 333 K essa razão é

≈ 2, 4. Logicamente, a consequência será diferente coe�ciente angular dSionT (T ) /dT para

TMAOH e TBAOH, que acontece de ser negativo para TBAOH.

Na próxima seção os resultados apresentados na Figura 5.5b serão comparados com

resultados teóricos, sendo que os parâmetros físicos envolvidos são conhecidos em função

da temperatura.
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5.3 Descrição teórica proposta para o efeito Soret iô-

nico

Os dados da �gura 5.5b sugerem que uma descrição completa do efeito Soret em íons deve

considerar a natureza especí�ca de cada sal, dada a grande diferença nos resultados dos

hidróxidos orgânicos para os sais comuns NaCl/KCl. Contudo, dado que TMA+ e TBA+

possuem diferentes tamanhos e logo diferentes valores de Dion, mas semelhantes valores de

DT , uma primeira descrição baseada em uma �teoria geral� se justi�ca. Uma destas teorias

foi desenvolvida por H. Brenner [176, 177], e foi baseada na expansão térmica do líquido.

Veri�cando um conjunto de equações de mecânica dos �uidos e de transporte de calor

[176], o autor mostra que uma partícula dispersa em líquido, na presença de um gradiente

de temperatura, terá velocidade dada por −→v ∝ −βDth∇̃T , proporcional aos coe�cientes

de expansão térmica β e difusividade térmica Dth. Ambos coe�cientes são propriedades da

solução e possuem valores aproximadamente do próprio líquido dispersante quando uma

pequena quantidade de partículas é dispersa. O coe�ciente DT pode então ser de�nido

como DT = βDth. A força que causa o movimento da partícula dispersa é simplesmente

F = −βDth∇T/6πηR.

Considerando as dependências com a temperatura β (T ) e Dth (T ) para a água bem

de�nidas na literatura [178, 179], é possível estimar o coe�ciente de difusão térmica

DT (T ) = β (T )Dth (T ). O cálculo usando valores para a água é mostrado na linha

inserida no grá�co da �gura 5.5b, e pode-se supor que a mudança desses valores para

β (T ) e Dth (T ) em cada um dos sais é desprezível. O baixo desvio relativo entre os valo-

res calculados com os valores experimentais para TMAOH e TBAOH sugere que o efeito

de expansão térmica possui uma grande contribuição no efeito Soret iônico destes sais. Já

para os sais comuns NaCl e KCl o desvio relativo é alto, devido a algum efeito adicional

ou outro mecanismo levando ao efeito Soret.

Para uma descrição mais completa do efeito Soret em íons, é proposto que o efeito

da expansão térmica [180] seja combinado com uma descrição baseada nos princípios

do modelo de Dhont et al [54, 77]. Como visto na seção 2.2.3, para nanopartículas
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eletrostaticamente carregadas o coe�ciente Soret ST é derivado a partir da dependência

com a temperatura da energia armazenada na dupla camada elétrica. No caso dos íons

em alta diluição, a energia em torno de cada íon vem da interação com as moléculas

do solvente, denominada energia de hidratação. O processo físico proposto para que o

íon se mova em um gradiente de temperatura é ilustrado na �gura 5.6. Inicialmente o

íon localizado em uma dada posição possui energia de hidratação 4Ghid (T ). Para um

gradiente de temperatura na direção z, o íon irá se deslocar por uma distância δz se a

energia de hidratação 4Ghid (T + δT ) for diferente de 4Ghid (T ). Podemos imaginar esse

deslocamento com um processo intermediário, onde se remove a camada de hidratação

em z realizando um trabalho W hid (T ) e reconstruindo em δz com energia correspondente

W hid (T + δT ). A energia de hidratação é de�nida como 4Ghid = 4Hhid − T4Shid,

sendo 4Hhid e 4Shid a entalpia e a entropia de hidratação, respectivamente. A entalpia

de�nida como H = U + pVsol, sendo U a energia de interação entre o íon e as moléculas

de água, p a pressão e Vsol o volume da solução.

A força responsável pelo deslocamento é expressa a partir da dependência de 4Ghid

com a temperatura:

F hid = −d
(
4Ghid

)
/dz = −

d
(
4Ghid

)
dT

∇T. (5.1)

Dado que a solução permanece em equilíbrio mecânico e que a contribuição 4Shid (T ) é

muito baixa quando as interações eletrostáticas são intensas, a primeira aproximação para

investigar F hid é considerar a energia do campo eletrostático em torno do íon, a energia

de Born dada por U = e2/2εr, sendo r o raio do íon. A diluição de um sal em meio líquido

implica em uma mudança da energia livre eletrostática, dada por

4Ghid =
e2

2

(
1

ε
− 1

)(
1

r+

+
1

r−

)
, (5.2)

e a expressão para a força sobre o íon em um gradiente de temperatura surge devido à

dependência com a temperatura da constante dielétrica
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-Whyd (T) = ΔGhyd(T) Whyd (T+ δT) = ΔGhyd(T+ δT)

W=0

d

Figura 5.6: Esquema ilustrativo do deslocamento de um íon em um gradiente de tem-
peratura. Em uma dada temperatura T a energia de hidratação é dada por 4Ghid (T ),
enquanto que a uma distância δz e temperatura T+δT a energia é4Ghid (T + δT ). Sendo
4Ghid associado ao trabalho W hid para retirar e recolocar a camada de hidratação em
torno do íon, o deslocamento pode ser imaginado por um processo sem gasto de energia
W = 0. A força F hid move o íon para o quente (ou frio) se 4Ghid (T ) > 4Ghid (T + δT )
(ou 4Ghid (T ) < 4Ghid (T + δT )).
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F hid =
e2

2

(
1

ε2

dε

dT

)(
1

r+

+
1

r−

)
∇T. (5.3)

Para dispersão dos íons em água onde dε/dT < 0, o íon sentirá uma força movendo-o

em direção ao lado quente, e será mais intensa quanto menor o raio físico dos íons que

constituem um sal. Dessa forma, supomos que a contribuição de F hid para os sais comuns

NaCl/KCl pode ser maior que em relação aos sais TMAOH/TBAOH. Contudo, os valores

Dion
T (T ) obtidos para NaOH mostram resultados que são mais próximos aos sais orgânicos

que aos inorgânicos. Sendo que o íon hidróxido OH- possui tamanho similar ao Cl-, este

resultado mostra que mais efeitos além da expansão térmica e da energia de Born devem

estar contribuindo para o efeito Soret em íons.

Para ilustrar a diferente interação dos íons orgânicos e monoatômicos com as moléculas

de água, a �gura 5.7 mostra ilustrações da minimização da energia total, eletrostática +

potencial para alguns íons e moléculas de água em torno. Os íons monoatômicos interagem

principalmente pelas interações eletrostáticas da carga iônica com o momento de dipolo

elétrico da molécula de água, enquanto os íons orgânicos são hidrofóbicos e formam uma

espécie de interface íon-água, como indicado na �gura 5.7. Além disso, os íons TMA+ e

TBA+ não formam ligações de hidrogênio com a água (apesar dos íons OH- formarem). A

diferente interação de cada íon com a água é a primeira hipótese para explicar os diferentes

valores de Dion
T .

Uma equação para o o coe�ciente de difusão térmica de íons pode ser proposta como

DT = βDth +DBorn
T +Dhid

T , (5.4)

onde DBorn
T é a contribuição do campo eletrostático descrito acima e Dhid

T é a contribuição

desconhecida da energia de hidratação.

Dado que o efeito Soret de íons vem sendo investigado há muito tempo, os dados apre-

sentados para Dion
T (T ) podem ser comparados com os resultados conhecidos pela principal

descrição para íons, a teoria do calor de transporte apresentada na seção 2.2.4. Naquela
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Figura 5.7: Ilustração da organização das moléculas de água em torno de diferentes íons.
À esquerda, os íons utilizados neste trabalho para dispersão de nanopartículas, TBA+ e
TMA+, e à direita os íons monoatômicos utilizados em trabalhos anteriores para investigar
o efeito Soret. Devido ao efeito hidrofóbico nos íons orgânicos, as moléculas de água
próximas aos íons não demonstram a interação eletrostática íon - dipolo da água, como
pode ser visualizado para os íons monoatômicos. As pequenas barras pretas paralelas a
ligações O-H da água ilustram a existência de uma interface entre os íons orgânicos.

teoria, a sequência de maior para menores valores de Q∗ é a mesma para resultados de

Dion
T (T ) apresentados aqui [115]: TBAOH > TMAOH > NaOH > HNO3 > NaCl > KCl.

A relação entre SionT e Q∗i expressa pela equação 3.4 prevê que os valores conhecidos de

Q∗i (apenas para T = 298 K) forneçam valores de SionT que são próximos ao que pode

ser estimado para T = 298 K nos resultados apresentados na Figura 5.5b. Por exem-

plo, para NaCl e TMAOH os valores calculados com a equação 3.4 são SionT = 0, 0054

e 0,031 K-1. Contudo, não há dados presentes na literatura para Q∗i (T ) para realizar

uma análise de resultados para a dependência com a temperatura de SionT . Dessa forma,

este trabalho propõe que o efeito Soret iônico pode ser descrito de forma mais completa a

partir da equação 5.4. Resultados de simulações de Monte Carlo e de Dinâmica Molecular

para esclarecer o papel de 4Ghid (T ) podem ser usados para descrição mais completa da

contribuição da energia de hidratação no efeito Soret iônico.
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5.4 Coe�ciente Soret de nanopartículas dispersas em

soluções aquosas de hidróxidos orgânicos

Esta seção apresenta os resultados obtidos para o coe�ciente Soret de nanopartículas

de óxido de ferro dispersas nas soluções aquosas de TMAOH e TBAOH. O objetivo é

investigar qual o mecanismo físico responsável pelo efeito Soret nestas soluções, seme-

lhante ao estudo apresentado no capítulo anterior. Para isso, serão utilizados resultados

para o potencial-ζ e o coe�ciente Soret iônico SionT para investigar as contribuições da

dupla camada elétrica (equações 2.27 e 2.26 ), do campo termoelétrico (equação 2.29)

e do gradiente de concentração iônico (equação 2.23). Os resultados experimentais se-

rão comparados aos valores calculados pelas expressões teóricas e será discutido qual dos

mecanismos mais in�uencia o efeito Soret das nanopartículas de ferro�uido.

A amostra de nanopartículas investigada neste capítulo é uma amostra comercial da

empresa Chemicell (FluidMag UC/A), chamada FF3 neste trabalho, contendo original-

mente nanopartículas de magnetita Fe3O4 dispersas em solução iônica com baixa concen-

tração de NaOH livre (cNaOH ≈ 0, 01 mM). Dessa forma, a análise dos resultados será feita

a partir do raio hidrodinâmico das nanopartículas. Isso porque as baixas concentrações

de hidróxidos (chid ≤ 2 mMol/L) adicionados às nanopartículas resultam em valores para

a distância de Debye (κ−1 ≥ 10 nm) maiores que o raio hidrodinâmico medido. Sendo que

o tamanho médio do cristal sólido da nanopartícula possui em torno de 8 nm, os valores

de κR são ≈ 0, 1a0, 4, não permitindo o uso da aproximação κR� 1, ou seja, a principal

condição para a derivação da equação 2.27 não é respeitada. Por conta da baixa con-

centração de íons, o raio hidrodinâmico das nanopartículas adquire valores comparáveis

com κ−1. Esta descrição para as nanopartículas foi proposta em uma publicação recente

[114]. A �gura 5.8 mostra os valores de diâmetro hidrodinâmico obtidos por DLS, e será

utilizado para a descrição do coe�ciente Soret.

Os resultados para os valores de ST (T ) das nanopartículas em várias concentrações de

hidróxidos TMAOH e TBAOH são mostrados na �gura 5.9. A concentração volumétrica
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Figura 5.8: Distribuição de diâmetro hidrodinâmico d = 2Rh para as partículas da
amostra FF3 obtido por DLS.

de partículas é mantida �xa em Φ ≈ 0, 1% em todos os experimentos. Para dispersão com

TMAOH, os resultados experimentais seguem o comportamento empírico proposto por

Iacopini et al [1], equação 1.1. As linhas contínuas mostram o melhor ajuste da equação

1.1 para cada uma das concentrações de hidróxidos. Novamente, o único parâmetro que

possui signi�cado físico é a temperatura de inversão T ∗, que diminui com o aumento de

concentração de TMAOH. Para os resultados em TBAOH a situação é diferente, sendo que

em concentrações cTBAOH ≥ 0, 5 mMol/L os valores ST (T ) diminuem com a temperatura.

O comportamento dST/dT < 0 para ST (T ) quando as partículas estão dispersas em

TBAOH pode ser entendido pela análise dos valores de DT (T ) e D (T ) para as diferentes

concentrações de TBAOH. Enquanto que para estas nanopartículas o coe�ciente de difusão

é de�nido como D (T ) = kbT/6ηπRh, a Figura 5.10 mostra os valores obtidos de DT (T )

para as nanopartículas em diferentes concentrações de TMAOH e TBAOH. À medida que

a concentração dos hidróxidos aumenta, os valores de DT (T ) para TBAOH adicionado

tendem a aumentar mais em comparação à mesma quantidade de TMAOH adicionado.

Sendo que os valores para D (T ) das partículas em ambos sais não seguem a mesma taxa

de mudança com a concentração, tendo sempre valores próximos aos correspondentes

ao raio hidrodinâmico, o resultado é a mudança na inclinação dST/dT das curvas ST (T )

para dispersão em TBAOH. Isso sugere que quando os valores de DT (T ) alcançam valores

críticos, dST/dT mudará de positivo para negativo. Dessa forma, os valores ST (T ) para
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Figura 5.9: Coe�ciente Soret em função da temperatura para as nanopartículas dispersas
em soluções de (a) TMAOH e (b) TBAOH, nas seguintes concentrações de hidróxidos: 0
mMol/L (quadrado preto), 0,1 mMol/L (círculo vermelho), 0,5 mMol/L (triângulo azul
claro), 1 mMol/L (losango oliva) e 2 mMol/L (triângulo azul escuro). As linhas con-
tínuas são os melhores ajustes realizados com a equação 1.1, sendo as cores das linhas
correspondentes às cores dos resultados experimentais.

nanopartículas apresentam dST/dT < 0 devido aos diferentes valores DT (T ), enquanto

que no caso dos hidróxidos em água esse comportamento ocorre para TBAOH devido

aos diferentes valores de D (T ), como mostrado na �gura 5.5 e descrito anteriormente.

Considerando as observações acima, a conclusão é que o aumento de ST (T ) deve estar

relacionado com SionT , que apresenta valores signi�cativamente maiores para TBAOH que

TMAOH como visto na �gura 5.4.

O efeito do coe�ciente SionT sobre o coe�ciente ST �ca ainda mais evidente ao realizar a

razão entre os coe�cientes para a máxima e mínima temperaturas. Para os resultados com

soluções contendo TBAOH, ST (293 K) /SionT (293 K) ≈ 17, 5 e ST (333 K) /SionT (333 K) ≈

15 mostram valores muito próximos. Ao realizar o mesmo cálculo com as soluções contendo

TMAOH, essas razões são ST (293 K) /SionT (293 K) ≈ 9 e ST (333 K) /SionT (333 K) ≈ 2. A

maior diferença entre essas razões para soluções com TMAOH pode mostrar que o efeito

de SionT sobre ST não é dominante, como nas soluções contendo TBAOH.

Os maiores valores de DT (T ) com o aumento de concentração dos hidróxidos indica

que a resposta dos íons ao gradiente de temperatura implica no aumento da resposta

das nanopartículas. Uma hipótese para esse efeito é que muitos dos íons dos hidróxidos
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Figura 5.10: Coe�ciente de difusão térmica DT em função da temperatura para as na-
nopartículas dispersas em soluções de (a) TMAOH e (b) TBAOH, nas seguintes concen-
trações de hidróxidos: 0 mMol/L (quadrado preto), 0,1 mMol/L (círculo vermelho), 0,5
mMol/L (triângulo azul claro), 1 mMol/L (losango oliva) e 2 mMol/L (triângulo azul
escuro). Os quadrados preenchidos mostram valores de DT para as soluções iônicas.

adicionados às soluções estarão na dupla camada elétrica das nanopartículas. Devido à

baixa concentração de NaOH na solução original de ferro�uido, as superfícies das nano-

partículas não estão saturadas de OH- e quando TMAOH ou TBAOH é adicionado, estes

íons ocuparão sítios de pronotação e os íons orgânicos �carão em torno das nanopartículas

devido à alta densidade de carga super�cial [50, 83]. Para veri�car se íons estão em torno

das nanopartículas, a condutividade elétrica de soluções com nanopartículas e hidróxidos

é comparado com a soma dos valores da solução inicial de partículas mais os valores nas

soluções apenas de hidróxidos. A �gura 5.11 mostra que os valores de condutividade elé-

trica são menores para as soluções de nanopartículas e hidróxidos que os valores esperados

pela soma da condutividade da solução inicial de partículas mais a condutividade das so-

luçãoes apenas de hidróxidos. Essa diferença mostra que muitos dos íons adicionados até

a concentração correspondente a 1 mM estão na dupla camada elétrica.

Apesar de serem observações importantes, os resultados das Figuras 5.10 e 5.11 não

permitem uma conclusão sobre o mecanismo físico responsável pelo efeito Soret das na-

nopartículas. Para isso, as equações que representam os diferentes processos físicos que

levam ao efeito Soret das nanopartículas são utilizadas para calcular as contribuições de
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Figura 5.11: Condutividade elétrica das soluções de nanopartículas (símbolos fecha-
dos) contendo hidróxidos nas soluções indicadas, comparado com os valores esperados
pela soma dos valores para solução de nanopartículas + soluções de hidróxidos medidos
separadamente (símbolos abertos), em função das concentrações de (a) TMAOH e (b)
TBAOH. Os símbolos quadrados são resultados para T = 20 °C e losangos para T = 50
°C.

T (K) 0 mM 0,5mM TMAOH 1mM TMAOH 0,5mM TBAOH 1mM TBAOH
298 -75 ± 8 -48 ± 7 -45 ± 6 -55 ± 8 -42 ± 7
308 -70 ± 8 -44 ± 7 -41 ± 6 -47 ± 7 -39 ± 6
318 -67 ± 7 -42 ± 6 -39 ± 7 -44 ± 6 -37 ± 6
328 -62 ± 7 -39 ± 5 -37 ± 5 -40 ± 6 -39 ± 6

Tabela 5.1: Valores de potencial-ζ de nanopartículas (em unidades de mV) obtidos pelo
experimento de espalhamento de luz eletroforético

cada efeito (equações 2.27 e 2.26 para a dupla camada elétrica, equação 2.29 para o efeito

Seebeck e equação 2.23 para o efeito Soret iônico). As equações são escritas em função do

potencial-ζ das nanopartículas, grandeza determinada pelo experimento de espalhamento

de luz eletroforético para as soluções contendo até 1 mMol/L de hidróxidos. Acima dessa

concentração, o experimento não é possível de ser realizado. A Tabela 5.1 apresenta os

valores obtidos para o potencial-ζ, através do experimento de luz eletroforético, que serão

utlizados nos cálculos.

Para calcular teoricamente valores para ST (T ), a dependência com a temperatura dos

parâmetro ζ, SionT , ε e η foi determinada por equações empíricas ajustadas aos dados para

cada parâmetro. Para ε e η foram utilizados dados da literatura para água pura [69], uma
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aproximação válida dada a baixa concentração de partículas e íons em solução. Equações

com dependência linear com a temperatura foram utilizadas para os dados de ζ (T ) e

SionT (T ).

A máxima resposta experimental do efeito Soret, como indicado pelos valores mostra-

dos na �gura 5.9, ocorre para a concentração em torno de 1 mMol/L. Dessa forma, os

valores obtidos nestas amostras são os resultados mais interessantes para comparar com os

cálculos a partir das equações teóricas, para entender o processo físico que leva à máxima

resposta do efeito Soret.

Em primeiro lugar serão apresentados os cálculos para a contribuição teórica da dupla

camada elétrica, usando as equações 2.27 e 2.26. O uso da equação 2.26 deve ser mais

apropriado devido aos valores de κ−1 > R , com a equação 2.16 para a carga efetiva da

partícula Qe, e σe = Qe/4πR
2
h. O último termo na equação 2.26 contém a dependência

com a temperatura dQe/dT da carga efetiva e, por isso, com o potencial-ζ, dζ/dT . A

equação �nal para ST �ca extensa devido à dependência com a temperatura de ε, κ e ζ,

e não é escrita explicitamente como a equação 2.27.

A �gura 5.12 mostra os resultados para os cálculos de ST (T ) usando as equações 2.27 e

2.26, para a solução sem adição de hidróxidos orgânicos (c = 0 mMol/L) e para as soluções

nas quais são adicionados 1 mMol/L de TMAOH e TBAOH. Como as equações utilizadas

possuem todos os parâmetros conhecidos, nenhum ajuste das equações é realizado aos

dados experimentais. Para c = 0 mMol/L os valores calculados pela equação 2.27 são

deslocados para valores menores se comparados com os resultados experimentais, enquanto

que a equação 2.26 resulta em ST (T ) > 0. Na adição de 1 mMol/L de TMAOH e

TBAOH, o cálculo teórico não segue a mudança de valores observada experimentalmente

para ambas equações, sugerindo que o mecanismo físico responsável pelo efeito Soret das

nanopartículas na adição dos hidróxidos orgânicos seja diferente.

Os valores obtidos para a carga efetivaQe calculada pela equação 2.16 são apresentados

na �gura 5.13. A carga efetiva total Qe = −Ne tende a diminuir com a temperatura e, os

valores na faixa de 55 a 25 cargas elementares são valores tipicamente encontrados como
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Figura 5.12: Linhas contínuas mostram resultados dos cálculos realizados com equação
2.27 e as linhas tracejadas os cálculos da equação 2.26, mostrando a in�uência da depen-
dência com a temperatura da energia na dupla camada elétrica para (a) solução inicial
cNaOH ≤ 0, 01 mMol/L e (b) 1 mMol/L de TMAOH (cor preta) e TBAOH (cor verde).

carga efetiva de nanopartículas [99].

Um mecanismo que pode levar à mudança de ST é o efeito Seebeck dos íons considerado

na equação 2.29 [55]. A Figura 5.14 mostra os cálculos obtidos e comparados com os

resultados experimentais, considerando os valores para o calor de transporte de cada íon

obtidos pela teoria de Agar et al [115]. O calor de transporte é conhecido para os íons

utilizados neste trabalho, porém apenas para a temperatura T = 298 K. Dessa forma, a

comparação dos cálculos com a equação é incompleta e mais con�ável em torno de T =

298 K. Os valores dos cálculos referentes à dispersão em TMAOH mostram sinal negativo,

devido ao sinal negativo to coe�ciente Seebeck S ∝ Q∗+−Q∗− < 0, e é o termo dominante

na equação 2.29. Em TBAOH S ∝ Q∗+ − Q∗− > 0 e o resultado do cálculo também

mostra ST > 0, concordando qualitativamente com o experimento, porém com amplitude

muito menor. Uma hipótese é a de que, de forma semelhante ao que ocorreu em meio

ácido, o coe�ciente Seebeck real da amostra seja maior que o previsto pela diferença de

calor de transporte. Isso poderia explicar os resultados para a dispersão em TBAOH, e

em TMAOH apenas se o sinal do coe�ciente Seebeck medido for contrário ao previsto

pela diferença ∆Q∗i , além de maior amplitude. Contudo, �ca evidente pelos resultados

nas �guras 5.12 e 5.14 que apenas as contribuições da dupla camada elétrica e do efeito
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Figura 5.13: Carga efetiva Qe das nanopartículas em função da temperatura, calculada
pela equação 2.16 sem adição de hidróxidos (azul) e adição de 1mMol/L de TMAOH
(vermelho) e TBAOH (preto).

Seebeck combinadas não descrevem os resultados obtidos.

As semelhanças entre as dependências com T para SionT (T ) (�gura 5.4) e ST (T ) em

concentrações de 1mM de hidróxidos para nanopartículas sugerem que estas podem sentir

forte in�uência do gradiente de concentração iônico. A equação 2.23 permite calcular a

amplitude dessa in�uência. Os valores calculados são mostrados na �gura 5.15 e mostram

que quando as partículas estão em TBAOH este é o mecanismo físico predominante dada

a semelhança do cálculo teórico e o resultado experimental. Em TMAOH a equação 2.23

resulta em valores aproximadamente constantes enquanto o resultado experimental parece

re�etir a dependência devida ao efeito da dupla camada elétrica.

Ao realizar a soma dos valores calculados com as equações 2.27 e 2.23, os valores

resultantes se aproximam muito dos valores experimentais, como mostrado pela linha oliva

na �gura 5.15. Dessa forma, o efeito Soret destas nanopartículas pode ser descrito como

uma combinação dos efeitos da dupla camada elétrica e do gradiente de concentração

de íons, mesmo considerando aproximações na derivação da equação 2.27 que não são

respeitadas nas amostras investigadas.

No capítulo anterior os resultados obtidos para nanopartículas dispersas em HNO3
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Figura 5.14: Linhas contínuas mostram resultados dos cálculos realizados com equação
2.29 mostrando a in�uência do efeito Seebeck para (a) solução inicial cNaOH ≤ 0, 01
mMol/L e (b) 1 mMol/L de TMAOH (linha preta) e TBAOH (linha oliva).

foram descritos como a combinação dos efeitos de dupla camada elétrica e do coe�-

ciente Seebeck S. Este último foi determinado por experimentos na célula termoelé-

trica, S = 4V/4T , sendo uma ordem de grandeza maior que o esperado pela equação

S = kB
(
Q∗+ −Q∗−

)
/e, sendo Q∗ conhecido na literatura. Neste capítulo os resultados

foram descritos como combinação dos efeitos da dupla camada elétrica e do efeito Soret

iônico, sendo que novamente o cálculo teórico considerando os calores de transporte conhe-

cidos na literatura resulta em baixa contribuição para ST (T ) quando as nanopartículas

estão dispersas em TMAOH e TBAOH. No próximo capítulo serão analisados resultados

para S = 4V/4T obtidos para as soluções de sais investigados neste capítulo (�gura

5.5). Será investigada a relação entre as grandezas S e SionT , sendo que nos resultados

do experimento da célula termoelétrica deve estar presente a contribuição de um termo

de campo elétrico presente na equação 2.23 (∝ βζ). A observação experimental dessa

contribuição deverá levar à conclusão sobre qual fenômeno microscópico melhor descreve

os resultados experimentais obtidos para ST .
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Figura 5.15: Descrição mais provável do efeito Soret como a combinação das in�uências
da dupla camada elétrica e do gradiente de concentração iônico. (a) Linha contínua é a
soma dos valores com as equações 2.27 e 2.23 para a solução inicial cNaOH ≈ 0, 01 mMol/L.
Em (b) (partículas com TMAOH) e (c) (partículas com TBAOH) as linhas pretas são os
valores obtidos pela equação 2.23 e linhas oliva representam a soma das equações 2.27 e
2.23. Além dos dados para 1 mMol/L (losango oliva) e para 2 mMol/L, são adicionados
dados para 20 mMol/L de hidróxidos adicionados às nanopartículas.



Capítulo 6

Relação entre S e SionT na célula

termoelétrica

No Capítulo 4 os dados experimentais resultando em ST (T ) < 0 obtidos para nanopartí-

culas em meio ácido foram descritos pelos valores medidos do coe�ciente Seebeck S (T ),

enquanto que no Capítulo 5 é sugerido que o efeito Soret ST (T ) > 0 das nanopartículas

em hidróxidos pode ser descrito efeito Soret iônico SionT . Apesar de serem duas descrições

diferentes, elas possuem alguma relação devido ao termo de campo elétrico presente na

equação 2.22 e pelo fato de também ocorrer o efeito Soret de íons no experimento para

obter S na célula termoelétrica. Dessa forma, a equação S = kB
(
Q∗+ −Q∗−

)
/e parece ser

insu�ciente por não conter uma relação entre S e SionT .

Neste Capítulo serão analisados resultados obtidos para o coe�ciente Seebeck através

do experimento na célula termoelétrica nos diferentes sais investigados no capítulo 5. Os

resultados para S = 4V (t→∞) /4T serão comparados com duas equações diferentes

para S. A primeira é a equação utilizada anteriormente, S = kB
(
Q∗+ −Q∗−

)
/e, que é a

equação resultante quando se considera o �uxo de íons no estado estacionário J± = 0.

Já uma condição mais restritiva para o estado estacionário é considerar
∑
i

zieJi = 0, de

forma semelhante à derivação da equação 2.22, porém com a inclusão do termo para o

coe�ciente Soret em J±. Dessa forma, a segunda equação para S será dependente da

diferença das constantes de difusão e do coe�ciente Soret iônico SionT , além de um termo

104
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semelhante à primeira equação.

De forma inédita, será descrito como aparecem diferentes respostas características nos

resultados de S (t) = 4V (t) /4T , devido à separação temporal de várias ordens de

grandeza dos diferentes efeitos ocorrendo na célula. Um dos efeitos é devido à diferença

de coe�ciente Soret de ânions e cátions, e ocorre muito rápido para os parâmetros físicos

dos experimentos. O outro efeito que contribui para a mudança de 4V (t) ocorre em uma

escala de tempo muito maior, sendo da ordem de grandeza da constante de difusão de

íons Dion. As amplitudes de S para diferentes sais seguem a mesma ordem sequencial

obtida para SionT no capítulo anterior, além de também apresentarem o mesmo sinal de

4V , da mesma forma que SionT > 0 para todos os sais.

6.1 Resultados experimentais para soluções eletrolíti-

cas

Alguns resultados obtidos para4V (t) nas soluções eletrolíticas são mostrados como exem-

plo na �gura 6.1. É possível notar que antes de surgir diferença de temperatura entre os

eletrodos (t → 0) existe 4V0 6= 0, como discutido nos procedimentos experimentais. A

solução completa para o problema teórico da equação 3.6 é inexistente na literatura, não

sendo possível estimar as contribuições eletroforéticas e termodifusivas separadamente.

Ao estabelecer uma diferença de temperatura 4T entre os eletrodos, a diferença de

potencial muda de 4V0 para um novo valor 4V ′
0 que pode ser determinado quando 4T

estabiliza. Os resultados mostram que isso ocorre em todos os experimentos, sendo que a

mudança para maior ou menor valor de 4V depende do tipo de sal. Após essa mudança

rápida o efeito Soret induz mudança lenta de 4V , com tempo característico da ordem

de milhares de segundos. Ao retirar a diferença de temperatura entre os eletrodos, os

valores de 4V retornam a valores próximos ao do ínício dos experimentos, mostrando

que o efeito é reversível como esperado para o efeito Soret. A amplitude do coe�ciente

Seebeck é calculada com a média de no mínimo 3 ciclos como aqueles da Figura 6.1. Os
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Figura 6.1: Curvas experimentais para 4V (t) obtidos para os experimentos na célula
termoelétrica para sais diluídos em água, sendo a separação dos eletrodos l = 11 mm e
∆T = 10 K e temperatura média da célula T = 298 K. (a) HCl (azul), HNO3 (vermelho)
e LiCl (preto) e (b) NaOH (azul), TMAOH (vermelho) e TBAOH (verde).

tempos experimentais re�etindo a dinâmica das cargas são analisados a seguir.

Algumas observações são importantes a partir dos dados. Primeiro, o alto valor de

S para soluções de hidróxidos, comparado com os ácidos e sais comuns, sugerindo que

não há uma relação clara entre os valores de ∆Q∗i . Isso porque os valores tabelados para

Q∗i são maiores para H+ e OH- que os contraíons, o que implica em contribuição de sinal

contrário para a amplitude de S e sugerindo que a resposta rápida pode estar associada

a ∆Q∗i . Além disso, o tempo mais longo para atingir o estado estacionário termodifusivo

(re�etido em um valor de saturação de 4V ) para hidróxidos mostra que o transiente não

possui uma dependência clara da constante de difusão Dion, ao contrário dos resultados

para IR-TDFRS apresentados no capítulo 5. Finalmente, a sequência dos maiores valores

obtidos para S segue a mesma sequência obtida para SionT indicando uma relação entre

estes parâmetros.

6.1.1 Mudança rápida de ∆V (t), separação de cargas na camada

difusa.

Os resultados obtidos são analisados a partir dos resultados teóricos previstos por Stout e

Khair [181]. As equações para o �uxo de íons (equação 2.28), a equação da continuidade,
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a equação de Poisson e a equação do calor são resolvidas com condições de contorno

apropriadas para a célula termoelétrica. A solução desse conjunto de equações fornece

valores para a concentração de íons c, da densidade de cargas ρ e do potencial eletrostático

φ em toda a célula, e do potencial VT em cada eletrodo em relação ao meio da solução.

As expressões resultantes não são analíticas, di�cultando a comparação com resultados

experimentais. Usando aproximações, os autores mostram que é possível obter as seguintes

expressões para as grandezas físicas em um eletrodo:

c (−l, t) ∼
c0

(
Q∗+ +Q∗−

)
4kBT

(
1− e−t/τc

)
, (6.1)

ρ (−l, t) ∼
c0

(
Q∗+ −Q∗−

)
4kBT

tanh (κl)

κl

(
1− e−t/τρ

)
, (6.2)

VT (−l, t) ∼ −
kB4T

(
Q∗+ −Q∗−

)
2ezkBT

(
1− tanh (κl)

κl

)(
1− e−t/τφ

)
, (6.3)

sendo que as constantes de tempo τ são dadas por:

τc =
l2

3Dion

, (6.4)

τρ =
1

2Dionκ2

(
1− 2κl

sinh (2κl)

)
, (6.5)

τφ =
1

2Dionκ2

3 tanh (κl) + κl
(
tanh2 (κl)− 3

)
tanh (κl)− κl

, (6.6)

onde Dion é a constante de difusão dos íons, igual para cátions e ânions no cálculo. Um

detalhe importante é notar que τφ é da ordem de τρ, e ambos diferem de τc por um fator

multiplicativo l2κ2. Isso indica que o efeito Soret do sal neutro por toda a célula ocorre

após a rápida separação de carga na camada difusa. Usando valores para as grandezas

experimentais características deste trabalho (D ∼ 10−9 m²/s, l = 0.011 m e κ−1 ∼ 5×10−9

m), a equação 6.6 fornece um valor surpreendente τφ ∼ 10−8 s. Isso signi�ca que o
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potencial VT muda praticamente no mesmo instante em que a diferença de temperatura é

estabelecida entre os eletrodos. Além disso, quando t→∞ e κl� 1 a expressão para VT

se reduz àquela obtida anteriormente S = VT/4T = kB
(
Q∗+ −Q∗−

)
/e. Por conta dessa

dinâmica das cargas descrita apenas recentemente, a mudança de diferença de potencial

rápida ao estabelecer a diferença de temperatura é associada ao rápido efeito Soret na

camada difusa.

O coe�ciente Seebeck pode ser escrito como dois termos S = S∆Q + S∇c, sendo S4Q o

efeito rápido relacionado a VT e S∇c associado à mudança lenta de ∆V . Para veri�car uma

relação entre os valores observados para 4V0−4V
′

0 e ∆Q∗Agar, as amplitudes observadas

para
(
4V0 −4V

′
0

)
/4T = S4Q são mostradas na tabela 6.1. Os maiores valores de

S4Q são realmente observados para os ácidos que possuem maiores valores de ∆Q∗Agar,

enquanto que S4Q < 0 para TMAOH e NaOH, com ∆Q∗Agar < 0, sendo o caso do TBAOH

descrito adiante. Dessa forma veri�camos que a mudaça rápida de ∆V realmente pode ser

associada ao efeito Soret iônico na camada difusa, ou seja ao potencial VT na equação 6.3,

gerando um pequeno acúmulo líquido de cargas na superfície dos eletrodos, sem modi�car

a distribuição dos íons além da distância de Debye κ−1 a partir dos eletrodos. Contudo

vale destacar que ao estabelecer diferentes temperaturas nos dois eletrodos, o gradiente de

temperatura leva um tempo característico da equação do calor ttérmico = l2/πDth ∼ 600

s para estabilizar em toda a amostra. Portanto a amplitude S4Q é obtida após o estado

estacionário de 4T (z, t) ser alcançado.

Pela análise acima, as expressões obtidas por Stout e Khair [181] resultando na equação

6.3 para o potencial termoelétrico não prevêem contribuição devido ao efeito Soret do sal,

referente ao coe�ciente Soret SionT determinado por IR-TDFRS. A equação 6.1 para o per�l

de concentração de sal na célula possui dependência temporal τc ∝ l2/Dion, semelhante aos

tempos para o efeito Soret nos experimentos de IR-TDFRS. Para os nossos experimentos,

τc ∼ 104 segundos, que é a ordem de tempo da observação da mudança lenta de ∆V ,

como mostra a �gura 6.1. A origem da mudança de ∆V em um tempo muito longo deve,

então, estar associada à difusão do sal para o frio ou quente. Tal mudança poderia ser

esperada devido aos resultados apresentados no capítulo anterior, onde o coe�ciente Soret
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das partículas carregadas tem forte dependência com o gradiente de concentração iônico,

sendo que o primeiro termo da equação 2.22 possui dimensão física de campo elétrico. Na

sequência, o efeito lento será descrito com base na derivação da equação 2.23 de forma

semelhante à descrição feita por D. C. Prieve et al [108].

6.1.2 Difusão de íons no bulk, descrição da mudança lenta de

∆V (t).

Considerando os íons dispersos no bulk da solução, isto é, desprezando as interfaces, a

análise do problema começa de forma diferente à desenvolvida por Stout e Khair [181]

para a célula termoelétrica. No estado estacionário de difusão de íons, J± = 0 e a corrente

total na solução é nula I =
∑
e

i

ziJi, ou z+J+ + z−J− = 0. É considerado como bulk todo

o volume além da camada difusa (κ−1 ∼ 5× 10−9 m neste trabalho, l� κ−1), sendo que

em todo o bulk não ocorre acúmulo de carga total devido a ∆Q∗ e as concentrações de

cada íon são dadas por c+ = c− = c0/2. Essa condição implica que o coe�ciente Soret

iônico é igual para ânions e cátions no bulk, e portanto α+ = α− = SionT . A partir das

equações 2.28, e rearranjo dos termos, obtém-se a seguinte expressão para o gradiente de

potencial

∇V =
kBT

e

(z−D− − z+D+)

(z2
−D− + z2

+D+)

∇c0

c0

+
2kB
e

(z−α−D− − z+α+D+)

(z2
−D− + z2

+D+)
∇T, (6.7)

e usando as de�nições para o coe�ciente Seebeck S = −∇V/∇T e o coe�ciente Soret

iônico SionT = ∇c0/ (c0∇T ), a equação para o coe�ciente Seebeck devido à difusão lenta

do sal é dado por

Steo∇c ∼
kBT

e

(z+D+ − z−D−)

(z2
−D− + z2

+D+)
SionT , (6.8)

sendo que o termo ∇V ∝ T é T/2 maior que o segundo e pode ser desprezado na equação

6.7. O coe�ciente Seebeck teórico devido à dependência com o coe�ciente Soret iônico foi

de�nido como Steo∇c . Para sais monovalentes z+ = −z− = 1, e sendo que a equação 6.8 é

válida para quaisquer valores de D±, a equação para Steo∇c é simplesmente
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sal c (mM) ∆Q∗i (kJ/mol) Sexp4Q Sexp∇c SionT (K-1)

TBAOH 4,4 3,79 -0, 2± 0, 1 3, 8± 0, 3 0,14
TMAOH 2,8 -7,2 -0, 5± 0, 1 1, 7± 0, 2 0,066
NaOH 2,0 -9,84 -0, 3± 0, 1 1, 4± 0, 2 0,054
HNO3 1,0 13,93 0, 85± 0, 15 0, 55± 0, 15 0,021
HCl 2,0 12,77 0, 9± 0, 1 1, 1± 0, 1 0,042
LiCl 10,0 0 0, 12± 0, 07 0, 18± 0, 11 0,007
NH4I 10,0 3,28 0, 5± 0, 1 0, 7± 0, 2 0,027
KCl 10,0 2,06 0, 3± 0, 1 0, 2± 0, 1 0,008

Tabela 6.1: Tabela com valores obtidos para as duas diferentes contribuições do coe�ciente
Seebeck na célula termoelétrica, para os diferentes sais e a concentração utilizada. Os
valores de S são dados em mV/K. O sinal de ∆Q∗i concorda com o de Sexp4Q, a não ser para
TBAOH.

Steo∇c ∼
kBT

e
SionT , (6.9)

Essa relação mostra que é possível prever a contribuição do efeito Soret iônico para o

coe�ciente Seebeck se o coe�ciente Soret SionT é conhecido. Usando agora a de�nição para o

coe�ciente experimental Sexp∇c = −4V exp
∇c /4T , a única grandeza desconhecida na equação

6.8 em um experimento da célula termoelétrica é o coe�ciente Soret iônico SionT . Além

disso, a equação 6.8 mostra que os valores observados experimentalmente para 4V exp
∇c

devem alterar os valores medidos ∆V (t) sempre para o mesmo sentido, sendo que todo

sal apresenta SionT > 0. Isso explica porque todos os resultados na �gura 6.1 mostram

aumento nos valores V (t) em um tempo muito lento.

A tabela 6.1 mostra valores para as grandezas acima, sendo que os valores de Q∗i

obtidos por Agar et al [115] são utilizados como referência para comparação.

A tabela mostra que o sal TBAOH possui valor de referência [115] para ∆Q∗Agar po-

sitivo, o que implicaria em VT com mesmo sinal para os ácidos. Contudo, os resultados

experimentais da �gura 6.1 mostram que VT possui mesmo sinal para todos os hidróxidos,

diminuindo o valor de V (t) ao estabelecer a diferença de temperatura. Os ácidos e sais

comuns possuem sinal de acordo com ∆Q∗Agar, aumentando ∆V (t). A discrepância do

sinal para TBAOH pode ser explicada pela energia de hidratação de cada íon em função
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da temperatura, proposta no capítulo anterior. Se o íon OH- possui a maior variação de

4Ghid com a temperatura, seu coe�ciente de transporte Dion
T ou Q∗ deve ter maior valor

comparado aos contra-íons. Assim, a observação experimental de VT deve seguir o mesmo

comportamento em todos os hidróxidos, como observado experimentalmente. A menor

amplitude de VT observada experimentalmente é para o sal LiCl, que possui valores de

referência Q∗i iguais para os dois íons. Já a menor amplitude para o efeito Soret lento

ocorre para o sal KCl, que possui valores de referência Di iguais.

As descrições acima demonstram o acordo qualitativo entre os resultados da célula

termoelétrica e as equações mais recentes para descrever a dinâmica das cargas na solução.

Os altos valores experimentais obtidos para SionT neste experimento em comparação ao

IRTDFRS podem ter duas explicações. A primeira é a de possíveis contribuições para o

coe�ciente Seebeck que não aparecem no experimento óptico, como o efeito eletroforético

produzido pela diferença de potencial inicial, ou a polarização térmica da água, como

sugerido recentemente [182]. A outra possibilidade é a de que os valores de Q∗i obtidos

por Agar et al [115] sejam diferentes na realidade. Recentes resultados usando simulações

de dinâmica molecular indicam diferentes valores de Q∗i para alguns sais [183].

6.2 Coe�ciente Seebeck na presença de nanopartículas

Ao realizar experimentos na célula termoelétrica com soluções de nanopartículas de ferro-

�uidos é novamente observado que os resultados fornecem o mesmo comportamento das

curvas para ácidos e bases, a menos da mudança rápida durante a estabilização de 4T .

O efeito Soret iônico ocorre de forma semelhante ao apresentado na �gura 6.1, na mesma

escala de tempo e amplitudes similares. Se a diferença de temperatura é mantida durante

uma escala de tempo ainda maior, correspondente ao tempo de difusão das nanopartículas

τNPs ∝ l2/DNPs, o valor de ∆V (t) irá se alterar novamente devido ao efeito Soret das

nanopartículas, sendo D ≈ 100Dion. Os resultados nas �guras 6.2 e 6.3 mostram que

a mudança observada em ∆V (t) quando nanopartículas estão dispersas com TMAOH e

TBAOH são ainda mais lentas que o efeito Soret iônico, e sempre diminui a amplitude do

coe�ciente Seebeck na célula.
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Figura 6.2: Coe�ciente Seebeck S em função do tempo para nanopartículas da amostra
FF4, dispersas em TMAOH. (a) Temperatura média da célula T = 298 K; o inset na �gura
mostra que o potencial VT surge durante a estabilização de 4T , e que o tempo para o
máximo do efeito Soret iônico é menor em relação aos resultados obtidos nas soluções
iônicas sem nanopartículas. (b) Resultado para a temperatura média da célula T = 328
K, mostrando que a mudança de ∆V é mais rápida para ambos os efeitos em comparação
com (a), devido ao aumento de temperatura.

Considerando que o coe�ciente Seebeck devido ao efeito Soret iônico em solução possui

o mesmo sinal para os diferentes sais, o valor de ∆V (t) devido ao efeito Soret das nano-

partículas irá diminuir quando partículas de carga positiva dispersas em ácidos migram

para o lado quente e partículas negativas dispersas em hidróxidos migram para o lado frio.

Isso ocorre porque o campo elétrico gerado pelo efeito Soret iônico tem o mesmo sentido

(do frio para o quente) para os diferentes sais investigados, como sugerido pela equação

6.7. A equação para a corrente de partículas no interior da célula termoelétrica é

J = −D∇Φ− ΦDT∇T + ΦµelE, (6.10)

sendo µel a mobilidade da partícula, µel = εζ/η para κR� 1 ou µel = 2εζ/3η para κR�

1. Resolvendo as equações para o estado estacionário do �uxo de íons e de partículas,

Majee e Würger [82] obtiveram uma expressão para o potencial termoelétrico gerado pela

presença de nanopartículas, correspondente ao potencial VT acima. A teoria não considera

a contribuição devida ao efeito Soret iônico lento, e uma descrição teórica completa se faz
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Figura 6.3: Coe�ciente Seebeck em função do tempo para nanopartículas da amostra
FF5, dispersas com TBAOH, mostrando o efeito da temperatura média na célula T =
298 K (linha tracejada) e T = 323 K (linha contínua).

necessária. Contudo, uma simples análise da equação 6.10 quando | J |= 0 leva à conclusão

de que E (ou seja, a contribuição do �uxo de partículas para a amplitude �nal de E) possui

o mesmo sentido no interior da célula para as combinações DT < 0, ζ > 0 e DT > 0, ζ <

0. Combinado com o fato de que todos os sais possuem SionT > 0, também originando

uma contribuição para E sempre no mesmo sentido, temos a explicação completa de

como o efeito Soret de íons e partículas originam o mesmo resultado qualitativo na célula

termoelétrica para partículas dispersas em ácidos ou hidróxidos, a menos do potencial VT ,

que gera ∆V de sinais opostos na estabilização de 4T .

Estes resultados comprovam as hipóteses feitas nos capítulos anteriores para a des-

crição do efeito Soret de nanopartículas. No capítulo 4, a amplitude total do coe�ciente

Seebeck medido na célula termoelétrica foi utilizada para a descrição do coe�ciente Soret

das nanopartículas. Os experimentos foram realizados com a separação entre os eletrodos

l = 2 mm, o que não permitiu uma clara separação temporal entre as duas contribuições

para ∆V , VT e SionT . A boa descrição dos resultados experimentais a partir do coe�ci-

ente Seebeck não foi por acaso, já que Majee e Würger [81] mostraram teoricamente que

no experimento de Lente de Matéria a contribuição para ST correspondente a VT está

presente. Os valores de S medidos também incorporam a contribuição devida a SionT , in-

dicando ser uma descrição quase completa do efeito devido à relação entre S e SionT dada

pela equação 6.8. A equação 6.8 também indica que a descrição feita no capítulo 5 para
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partículas dispersas com TMAOH e TBAOH, utilizando a equação 2.23 que relaciona ST

e SionT , é quase equivalente à descrição do capítulo 4 utilizando a relação entre ST e S,

porque a contribuição de VT é muito baixa para o caso dos hidróxidos orgânicos. Dessa

forma, os resultados e a descrição física apresentados neste capítulo fornecem fundamentos

necessários para as hipóteses deste trabalho.



Capítulo 7

Conclusões e Perspectivas

O coe�ciente Soret de nanopartículas de óxidos de ferro, constituintes de ferro�uidos, foi

investigado através dos experimentos ópticos de Lente de Matéria e IRTDFRS. Ambos

experimentos demonstraram ser equivalentes para a determinação de ST , sendo o efeito

observado em tempos experimentais equivalentes tSoret ∝ l2/D, onde l o raio do feixe

Gaussiano no experimento de Lente de Matéria ou a periodicidade da grade de intensidade

no IRTDFRS.

O experimento de Lente de Matéria foi utilizado para determinar experimentalmente

a dependência de ST com a temperatura da amostra para nanopartículas dispersas em

soluções ácidas. Os experimentos em meio ácido foram realizados com quantidade de

ácido su�ciente para saturar a superfície das partículas de sítios protonados, e observamos

que, em todo o intervalo de temperatura investigado, as partículas migram para o lado

quente do gradiente de temperatura. Determinando o potencial-ζ e o coe�ciente Seebeck

em função da temperatura, mostramos que o campo termoelétrico, que surge devido aos

diferentes coe�cientes Soret de íons positivos e negativos, é a principal causa da migração

das nanopartículas para a região de mais alta temperatura do líquido. Os valores de

coe�ciente Seebeck medidos experimentalmente são maiores que os previstos teoricamente

a partir de valores conhecidos para o calor de transporte de cada íon, resultado que foi

necessário para descrever os valores obtidos para ST (T ).

A hipótese de que o efeito termoelétrico gerado pelos íons é a principal contribuição

para o efeito Soret de nanopartículas eletrostaticamente carregadas foi também investi-
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gada para a dispersão das nanopartículas em hidróxidos. Veri�camos que, com a adição de

hidróxidos de contraíons orgânicos, TMAOH e TBAOH, o campo termoelétrico esperado

pela diferença de calor de transporte entre os íons novamente não foi su�ciente para des-

crever os resultados obtidos pelo experimento IRTDFRS para ST (T ) das nanopartículas.

Utilizando o mesmo experimento, o coe�ciente Soret iônico SionT foi determinado, e uma

equação relacionando ST e SionT , proposta pela primeira vez, resultou na melhor descrição

obtida para ST (T ).

Os resultados obtidos para SionT (T ) foram descritos �sicamente a partir dos coe�cientes

Dion
T (T ) e Dion (T ). A principal razão para diferentes resultados de SionT (T ) para diferen-

tes íons é a diferença nos valores de Dion
T (T ). Os valores experimentais desta grandeza fo-

ram comparados com o resultado teórico baseado na expansão térmica da solução líquida,

e mostraram bom acordo com os resultados experimentais para TMAOH e TBAOH. Por

outro lado, os resultados experimentais para sais comuns apresentam alto desvio relativo

em relação ao cálculo teórico. A hipótese formulada neste trabalho é a de que diferentes

resultados para Dion
T (T ) estão relacionados com diferenças na energia de interação entre

íons e moléculas de água, especi�camente na dependência com a temperatura da energia

de hidratação ∆Ghid.

Ao realizar o experimento na célula termoelétrica para determinar o potencial termo-

elétrico em soluções dos diferentes sais, a amplitude da diferença de potencial gerada pela

diferença de temperatura mostrou seguir a mesma sequência de valores obtida no experi-

mento IRTDFRS para SionT (T ) dos diferentes sais. A descrição dos resultados demonstra

que o coe�ciente Seebeck das soluções é, na verdade, relacionado com o coe�ciente So-

ret iônico, S ∝ SionT (T ). Além disso, os dados demonstraram que, de acordo com uma

recente teoria para dinâmica de cargas na célula termoelétrica, uma rápida mudança de

potencial entre os eletrodos ocorre devido à diferença de efeito Soret dos íons positivo

e negativo. A mudança de potencial devido ao efeito Soret ocorre em escala de tempo

muito maior, e o efeito Seebeck total medido na célula termoelétrica explica os valores

ST < 0 de nanopartículas em meio ácido e ST > 0 em solução de hidróxidos de TMAOH e

TBAOH. O resultado para as nanopartículas em NaOH, hidróxido que possui baixo valor
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de SionT (T ) e o maior valor de ∆Q∗i entre os hidróxidos (o que implicaria em efeito seme-

lhante à dispersão em ácidos), mostrou valores de ST (T ) intermediários entre os extremos

que ocorrem para ácidos e os hidróxidos orgânicos.

Os experimentos ópticos para determinar o coe�ciente Soret de nanopartículas e íons

demonstraram que é possível identi�car claramente o sinal característico do efeito Soret ao

alterar alguma característica da solução, como a mudança do íon dispersante. Esse efeito

físico pode ser utilizado para, através da observação da resposta característica do efeito

Soret em uma amostra complexa, identi�car a presença de um constituinte especí�co,

através de um experimento simples como o de Lente de Matéria, por exemplo. Além disso,

o experimento com a célula termoelétrica também re�ete a resposta característica do efeito

Soret quando cargas iônicas estão presentes em solução e seu uso pode se aplicar além de

apenas investigar geração de termoeletricidade. A vantagem da célula termoelétrica em

relação aos experimentos ópticos é a possibilidade de seu uso para maiores intervalos de

concentrações de íons e partículas.

Este trabalho se fez necessário para a compreensão dos mecanismos físicos que levam

ao efeito termodifusivo em nanopartículas que constituem ferro�uidos a base de água. A

relação entre os coe�cientes Soret das nanopartículas e de íons dispersantes foi esclarecida,

e isso permite que trabalhos futuros possam utilizar estas informações para controlar ou

descrever o acúmulo de partículas carregadas em uma região mais fria ou mais quente de lí-

quidos. Apesar de veri�car que a termodifusão das nanopartículas de óxido de ferro, muito

mais lenta que a termodifusão dos íons, diminui a intensidade do campo termoelétrico iô-

nico no interior da solução, outras propriedades das partículas podem ser utilizadas para

ampli�car o efeito termoelétrico. Uma delas é a aplicação de campo magnético, gerando

estruturas a partir do acoplamento magnético das nanopartículas e induzindo efeito de

con�namento da solução iônica, o que pode ampli�car a resposta termoelétrica dos íons.

Os efeitos descritos neste trabalho podem se aplicar também ao estudo de biomolé-

culas em geral. O efeito termodifusivo vem sendo utilizado como um meio de identi�car

respostas especí�cas de proteínas, DNA, RNA entre outros [61, 65, 184, 185, 186]. Muitas

destas moléculas são dispersas em água e alguma quantidade de sal, o que permitiria
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a investigação dos efeitos termodifusivos pelo uso de laser infravermelho (Lente de Ma-

téria, IRTDFRS, Microscopia) ou pela resposta termoelétrica. A vantagem de realizar

experimentos em célula termoelétrica é a possibilidade de usar soluções com baixas con-

centrações de soluto, sendo que experimentos ópticos são realizados em concentrações

relativamente mais altas. Assim, o experimento na célula termoelétrica pode ser muito

explorado em trabalhos futuros, baseado na dinâmica da resposta termodifusiva descrita

experimentalmente neste trabalho.

Dessa forma, a principal contribuição desse trabalho foi mostrar que o mecanismo físico

que controla o efeito Soret das nanopartículas de óxidos de ferro está relacionado com o

coe�ciente Soret dos íons que estão presentes na solução. A hipótese feita para descrever

o efeito Soret iônico é baseada em um modelo para a dependência com a temperatura das

interações em torno da partícula, no caso dos íons da interação dos íons com as moléculas

vizinhas. Essa hipótese poderá ser melhor fundamentada em trabalhos futuros com o uso

de simulações computacionais.
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