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There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly
what the Universe is for and why it is here, it will instantly

disappear and be replaced by something even more bizarre and
inexplicable. There is another theory which states that this has

already happened.
— The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Douglas Adams

Dedico esta tese aos meus pais, meu irmão e ao Renato.





R E S U M O

Nesta tese apresentamos um estudo do comportamento magnético
de sistemas de nanopartículas por meio de medidas experimentais
e simulações Monte Carlo. Estudamos o papel das interações entre
partículas experimentalmente a baixas temperaturas em amostras de
ferrofluidos comerciais por meio de curvas ZFC-FC, ∆m e diagra-
mas FORC. Observamos nas curvas ZFC-FC o fenômeno de super-
resfriamento e transições de fase do estado sólido para o líquido em
ferrofluidos. Para amostras de cristais líquidos dopados com nanopar-
tículas magnéticas, observamos a transição entre as fases isotrópica e
nemática. Detectamos em amostras de ferrofluidos e em soluções mi-
celares dopadas com nanopartículas um aumento da viscosidade na
presença de um campo magnético aplicado, o chamado efeito mag-
netoviscoso, que surge devido às interações entre partículas. Nas si-
mulações Monte Carlo, vimos que a temperatura crítica (TC) diminui
com o tamanho das partículas, e que esse comportamento pode ser
descrito por uma lei de escala. As simulações também mostraram
que uma camada morta na superfície das nanopartículas provoca
uma pequena diminuição na temperatura crítica, o que não ocorre
quando adicionamos uma camada dura, que pode aumentar signi-
ficativamente TC. Para simulações de um sistema de nanopartículas
interagentes, demos especial atenção a interpretar de que forma as in-
terações magnetizantes e desmagnetizantes se manifestam em diagra-
mas FORC para um conjunto de nanopartículas com distribuição de
tamanhos. Observamos que uma interação desmagnetizante está as-
sociada a um deslocamento do pico do diagrama FORC para campos
locais de interação Hb positivos e que a presença de uma interação
magnetizante pode deslocar esse pico para campos Hc, relacionados
à distribuição de coercividades do sistema, maiores.
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A B S T R A C T

In this thesis we present a study of the behavior of a system of magne-
tic nanoparticles by means of experimental measurements and Monte
Carlo simulations. We experimentally study the role of the interacti-
ons between particles at low temperatures in commercial samples of
ferrofluids through ZFC-FC, ∆m curves, and FORC diagrams. We ob-
served the phenomenon of supercooling and phase transitions from
solid to liquid states in the ZFC-FC curves of ferrofluids. For the sam-
ples of liquid crystal doped with magnetic nanoparticles, we saw the
transition between the isotropic and nematic phases. We detected in
the samples of ferrofluids and in micellar solutions doped with na-
noparticles an increase of the viscosity in the presence of an applied
magnetic field, the so-called magnetoviscous effect, which arises due
to interactions between particles. In the Monte Carlo simulations, we
found that the critical temperature (TC) decreases with particle size,
a behavior that is described well by a scaling law. The simulations
also showed that a dead layer on the surface of the nanoparticles
causes a slight decrease in the critical temperature value, what does
not occur when we add a hard layer, which increases TC significantly.
For simulations of a system of interacting nanoparticles, we paid spe-
cial attention to interpret how the magnetizing and demagnetizing
interactions manifest themselves in FORC diagrams for a set of nano-
particles with size distribution. We observed that demagnetizing in-
teractions is associated with a displacement of the peak of the FORC
diagram to positive values of the local field interaction Hb, and that
the presence of a magnetizing interaction can shift this peak to larges
values of the Hc field, related to the distribution of coercivities.
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1
I N T R O D U Ç Ã O

Sistemas formados por nanopartículas magnéticas possuem proprie-
dades não usuais comparadas às amostras massivas (bulk), o que via-
biliza seu uso em diversas aplicações, como por exemplo tratamentos
médicos e de diagnóstico [1], gravação magnética [2], tratamento da
água [3], entre muitos outros. Dentre essas aplicações, a que recebe
mais atenção e investimento é o seu uso na área médica, cujo grau
de maturidade é demonstrado, por exemplo, em um tipo de trata-
mento conhecido como magneto-hipertemia, que consiste em matar
células cancerígenas pelo calor gerado por nanopartículas submeti-
das a um campo magnético alternado, e que já foi testado em ensaios
pré-clínicos para alguns tipos de tumores [4]. Na área de gravação
magnética, o uso de filmes finos nanoestruturados de nanopartícu-
las foi apontado como uma possibilidade para aumentar a densidade
de armazenamento de dados, porém este tipo de sistema ainda está
em fase de aperfeiçoamento para que possa competir com as mídias
usadas atualmente [5].

As propriedades magnéticas de sistemas de nanopartículas depen-
dem de diversos fatores como tamanho, forma, efeitos de superfície,
composição química, cristalinidade [6], interações [7] e mesmo do
meio e da vizinhança ao redor das nanopartículas [8]. Em sistemas
experimentais muitas vezes é difícil separar a contribuição de cada fa-
tor para certas propriedades observadas em medidas magnéticas, por-
tanto modelos micromagnéticos e simulações que permitem estudar
alguns desses aspectos contribuíram muito para sua compreensão. O
primeiro modelo micromagnético que descreveu a histerese de partí-
culas magnéticas não interagentes foi apresentado em 1948 por Stoner
e Wohlfarth [9]. Modelos baseados na equação de Landau-Lifshitz-
Gilbert [10], que descreve a precessão da magnetização, também são
muito usados, inclusive adicionando termos estocásticos como forma
de introduzir flutuações térmicas [11]. Outra possibilidade para estu-
dar computacionalmente nanopartículas são as simulações utilizando
o método de Monte Carlo [12, 13], que permitem modelar sistemas
muito complexos, tais como partículas compostas por materiais dife-
rentes, e que introduz a temperatura, um parâmetro fundamental no
estudo desses sistemas.

A matriz na qual as nanopartículas estão inseridas pode ter uma
contribuição nas suas propriedades magnéticas. Há na literatura rela-
tos de um endurecimento magnético quando as nanopartículas estão
dispersas em meios metálicos não magnéticos, como prata e cobre
[8], mostrando que é possível um acoplamento dos orbitais atômicos
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2 introdução

dos átomos das partículas com os da matriz metálica. Outro exemplo
é o uso de nanopartículas para dopar cristais líquidos e diminuir o
campo magnético necessário para orientá-los [14]. Nesse caso temos
um acoplamento mecânico entre as partículas e as unidades básicas
que constituem o cristal, como micelas ou moléculas com uma aniso-
tropia de forma, e que surge devido à orientação espacial das partí-
culas e da matriz líquido-cristalina.

Coletivamente, nanopartículas estão sujeitas à interação dipolar,
mesmo em um sistema não muito concentrado, e também à interação
de troca, se estiverem suficientemente perto umas das outras. Para
um sistema real de nanopartículas, estas interações, principalmente a
dipolar, podem ser determinantes no comportamento magnético glo-
bal da amostra, fazendo com que sua compreensão seja fundamental
para aplicações, principalmente para gravação magnética, em que in-
terações dipolares e de troca poderiam levar a ruídos de leitura [15].

Nesta tese de doutorado nosso objetivo foi estudar algumas face-
tas do comportamento magnético de nanopartículas. Como ponto de
partida, demos continuidade a uma simulação de Monte Carlo ini-
ciada no fim do mestrado para um sistema de partículas não inte-
ragentes [16]. Mostramos no capítulo 5 a observação a mudança de
um comportamento magnético ordenado para um desordenado e de
que maneira mudanças na superfície podem levar ao endurecimento
magnético das partículas. Uma característica importante da simula-
ção que apresentamos nesta tese é o tamanho do nosso sistema, já
que podemos simular centenas de nanopartículas, sendo que cada
uma é composta por centenas ou milhares de momentos magnéticos,
dependendo do diâmetro. Até o presente momento não encontramos
na literatura, em simulações semelhantes, um sistema tão grande.

O papel das interações entre partículas foi estudado experimental-
mente em amostras de ferrofluido e também nas simulações com a
introdução de um termo de campo médio, que mostramos nos capí-
tulos 4 e 5. Utilizamos diversos tipos de medidas para amostras de
ferrofluido com concentrações diferentes para observar o efeito des-
tas interações. Na simulação Monte Carlo demos especial atenção a
interpretar de que forma as interações magnetizantes e desmagne-
tizantes se manifestam em diagramas FORC, já que nem sempre é
trivial interpretar este tipo de medida.

No capítulo 4 mostramos também como medidas magnéticas de
nanopartículas podem dar informações sobre transições de fase do
meio onde elas estão dispersas, por exemplo transições líquido-sólido
ou mudanças entre diferentes fases de um cristal líquido. Neste caso
temos um efeito do meio sobre a orientação das nanopartículas na
direção do campo aplicado, que se reflete na medida de magnetiza-
ção. Esta é uma abordagem pouco explorada, já que habitualmente
transições de fase líquidas não são estudadas por meio de medidas
magnéticas.
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Por fim, mostramos no mesmo capítulo a observação do efeito mag-
netoviscoso em soluções micelares dopadas com nanopartículas mag-
néticas. Neste caso verificamos que a viscosidade do meio é afetada
pela interação das partículas magnéticas com o campo aplicado. Este
é um tópico novo, e que em especial nunca tinha sido estudado em
nosso sistema, em que observamos um grande efeito mesmo com
concentrações muito baixas de nanopartículas, indicando um acopla-
mento mecânico entre nanopartículas e micelas que se reflete em um
aumento da viscosidade.





2
M A G N E T I S M O D E N A N O PA RT Í C U L A S

Uma amostra ferromagnética macroscópica na ausência de um campo
aplicado possui regiões com magnetização uniforme que são chama-
das de domínios magnéticos, figura 2.1 (a), e que surgem para mi-
nimizar a energia interna do material. Estas regiões, que possuem
magnetização com orientações diferentes entre si, são separadas por
paredes de domínio, onde os momentos magnéticos possuem orien-
tações intermediárias entre um domínio e outro. A expressão que
define o comprimento característico de uma parede de domínio lDW

1

separando dois domínios magnéticos com magnetização oposta, isto
é, de 180o, é dada por:

lDW = π

√
A
K

(2.1)

onde A é a constante de rigidez de troca, um parâmetro que repre-
senta macroscopicamente a constante de troca J e que tipicamente
possui valores entre 1 a 2× 10−11 J/m para a maioria dos materiais
ferromagnéticos [17]. K é a constante de anisotropia, que para esta
derivação consideramos como sendo uniaxial. Valores típicos da cons-
tante de anisotropia cristalina estão entre 103 e 107 J/m3, o que leva a
comprimentos de lDW entre alguns nm até mícrons.

Em geral, quando usamos o termo nanopartículas, estamos pen-
sando em objetos com no máximo poucas dezenas de nm, uma faixa
de valores um pouco menor do que a faixa de valores que compre-
ende lDW . Portanto, esta escala de tamanho está justamente na região
onde a formação de domínios magnéticos não é mais favorável ener-
geticamente. A expressão que nos dá o diâmetro crítico Dc abaixo do
qual temos nanopartículas esféricas monodomínios, como a represen-
tada na figura 2.1 (b), é dada por:

Dc =
72
√

AK
µ0M2

S
(2.2)

onde MS é a magnetização de saturação e µ0 a permeabilidade mag-
nética do vácuo. Vemos que Dc depende da composição química da
nanopartícula, já que os parâmetros A e K dependem do material.

Cada uma dessas partículas monodomínio pode ser considerada
como um único super momento, dado pela soma dos momentos in-
dividuais dos átomos. Para estes sistemas podemos considerar uma

1 O subscrito DW se refere ao termo em inglês Domain wall.
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6 magnetismo de nanopartículas

Figura 2.1: (a) Representação da estrutura de domínios magnéticos para um
material com anisotropia cristalina cúbica e hexagonal. Retirado
de [18]. Em (b) vemos a representação de uma nanopartícula que
possui um único domínio.

anisotropia magnética uniaxial que determina um eixo de fácil mag-
netização onde o momento magnético da partícula está orientado. Há
muitas fontes de anisotropias para uma partícula, como a magneto-
cristalina e de forma, mas outros fatores como campo dipolar ao redor
e deformações magnetoelásticas também podem ser relevantes. Jun-
tas, essas fontes de anisotropia determinam qual será o eixo de fácil
magnetização da partícula e podem ser representadas por uma cons-
tante de anisotropia efetiva uniaxial Ke f . Podemos escrever a energia
de anisotropia uniaxial nesse modelo como:

E(θ) = Ke f Vsin2θ (2.3)

onde θ é o ângulo entre o momento magnético total da partícula e o
eixo fácil, e V o volume magnético da partícula. Para esta expressão
temos dois mínimos de energia, um para θ = 0o e outro para θ = 180o,
separados por uma barreira de energia Ke f V. Na figura 2.2 vemos o
gráfico desta energia de anisotropia efetiva e a direção do momento
magnético nas duas configurações de mínima energia.

Para T 6= 0 a orientação do momento magnético da partícula pode
transitar entre os dois mínimos de energia, o que ocorre com uma
frequência dada pela equação de Néel-Arrhenius 2.4. Essa equação
indica a probabilidade por unidade de tempo de um sistema numa
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Figura 2.2: Representação da barreira de energia, Ke f V, que separa os dois
mínimos de energia para uma partícula que é um monodomínio
magnético.

dada temperatura sair de um estado de equilíbrio para outro. Na
equação, ν0 é um fator cuja ordem de grandeza é, em geral, de 108 −
1010Hz e kB, a constante de Boltzmann.

ν = ν0 exp
(
−

Ke f V
kBT

)
(2.4)

Dizemos que as partículas estão bloqueadas quando o tempo ca-
racterístico, dado pelo inverso de ν, para que ocorra a transição entre
os dois mínimos de energia é longo em comparação ao tempo de me-
dida. Analogamente, se esse tempo for pequeno e o momento magné-
tico da partícula seja capaz de inverter várias vezes durante a medida,
dizemos que as partículas estão desbloqueadas, ou seja, estão no re-
gime chamado de superparamagnético. Usualmente a observação ex-
perimental do superparamagnetismo se dá quando a energia térmica
da partícula é da ordem da barreira Ke f V. Rearranjando a equação
2.4 podemos obter a expressão para a temperatura de bloqueio TB,
acima da qual as partículas estão no regime superparamagnético:

TB =
Ke f V

kBln(ν0/νm)
, (2.5)

sendo que 1/νm é o tempo característico da medida.
Uma característica de um conjunto de partículas superparamagnéti-

cas é que na ausência de um campo aplicado a magnetização total do
sistema será nula devido à flutuação térmica da magnetização. Outra
característica destes sistemas é a ausência de coercividade no ciclo de
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histerese, pois a desmagnetização não é devida ao campo magnético,
mas sim à temperatura. Assim, quando o campo magnético é inver-
tido, a magnetização da amostra também inverte, já que a barreira de
energia que ela precisa superar é da mesma ordem de grandeza da
energia térmica.

Ao contrário, quando estamos abaixo da temperatura de bloqueio,
as nanopartículas voltam a mostrar coercividade. Um modelo que
descreve bem a histerese magnética destes sistemas é o modelo de Sto-
ner e Wohlfarth [9, 18] com rotação coerente da magnetização. Neste
modelo temos um elipsoide com anisotropia uniaxial de constante
K sujeito a um campo magnético aplicado H com ângulo α em rela-
ção ao eixo fácil, figura 2.3. Para este sistema a densidade de energia
magnética E pode ser escrita como:

E
V

= E = K sin2(θ)− µ0MH cos(α− θ) (2.6)

Figura 2.3: Esquema de uma partícula magnética no modelo de Stoner e
Wohlfarth [9]. A partícula possui um formato de elipsoide com
anisotropia uniaxial, onde o eixo fácil é representado pela linha
tracejada. Retirada de [18].

A equação 2.6 deve ser minimizada em relação ao ângulo θ da
magnetização M em relação ao eixo fácil, de forma que dE/dθ = 0.
Resolvendo esta equação vemos que há uma região de valores de
H onde temos dois mínimos possíveis para θ, que é justamente a
região onde a histerese aparece. Na figura 2.4 (a) vemos a solução
para valores de α entre 0 e 90o. Para α = 0o temos um ciclo quadrado
com coercividade igual ao campo de anisotropia HA = Hc(α = 0) =
2K/µ0MS, já para α = 90o não temos mais histerese. Para valores de
α menores do que 45o, a coercividade é igual ao campo de inversão
de um mínimo para o outro HS

2, já para α > 45o, temos HS > Hc.

2 O subscrito S vem do termo em inglês switiching field.
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Figura 2.4: (a) Ciclos de histerese para vários ângulos α entre o campo apli-
cado e o eixo fácil. Em (b) vemos o ciclo para um conjunto de
nanopartículas com orientações entre o eixo fácil e o campo apli-
cado distribuídas aleatoriamente. Figuras retiradas de [18].
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O campo HS é dado justamente quando d2E/dθ2 = 0, na passagem
irreversível de um mínimo para outro, e possui a seguinte expressão:

HS(θ) =
HA

[sin(θ)2/3 + cos(θ)2/3]
(2.7)

Para um conjunto de partículas com distribuição aleatória de ori-
entação entre o campo magnético e o eixo fácil, dada pelo ângulo α,
obtemos o ciclo de histerese mostrado na figura 2.4 (b). Neste caso a
remanência do conjunto de partículas é igual a MR = MS/2 e a coer-
cividade Hc = 0.482HA. Com os avanços nos métodos de síntese de
nanopartículas foi possível obter sistemas com um comportamento
muito próximo ao previsto neste modelo, principalmente a baixas
temperaturas, como vemos na figura 2.5 para amostras de nanopartí-
culas de ferrita de bário recobertas com sílica, que possui a função de
diminuir as interações entre partículas [19].

2.1 efeitos de superfície em nanopartículas

A razão entre o número de átomos que se encontram na superfície
em relação ao número de átomos internos é maior quanto menor for
o tamanho das nanopartículas. Para nanopartículas onde uma fração
considerável dos átomos se encontra na superfície, os efeitos ligados
ao menor número de coordenação desses átomos, que possuem uma
energia de troca total menor, pode ser detectado experimentalmente.
Em um trabalho de 1996, Kodama et. al. [20] observaram um decrés-
cimo da magnetização para nanopartículas de NiFe2O4 em relação a
uma amostra bulk, figura 2.6. Para explicar seus resultados, os autores
mostram um modelo onde a baixas temperaturas os spins superfici-
ais estão orientados em múltiplas direções em relação aos spins do
núcleo, em uma configuração conhecida como vidro de spin (spin-
glass). Portanto, a irreversibilidade magnética observada no ciclo de
histerese até o campo de 160kOe seria devido a uma mudança de
orientação dos spins superficiais e não a uma reversão coerente da
magnetização das partículas. Podemos encontrar resultados simila-
res em nanopartículas com composições químicas diferentes, como
por exemplo CoFe2O4 [21] e γ− Fe2O3 [22].

Nanopartículas, em comparação à amostras bulk, necessitam de
campos mais intensos para saturarem, o que pode ser explicado pela
diminuição do número de coordenação dos átomos superficiais. No
entanto é importante que a cristalinidade da partícula se mantenha
a mesma em relação ao observado em uma amostra bulk para que a
comparação seja válida. Batlle et. al. [6] mostram que, dependendo
do método de síntese, podemos ter nanopartículas com uma crista-
linidade muito baixa, que possuem propriedades magnéticas, como
irreversibilidade a altos campos, que poderiam ser associadas aos efei-
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Figura 2.5: (a) Ciclos de histerese para nanopartículas de ferrita de bário
recobertas com sílica para diminuir interações. Em (b) vemos
a dependência da remanência normalizada com a temperatura
para duas amostras diferentes. Abaixo de 400K o valor obtido
é compatível com o previsto no modelo de Stoner e Wohlfarth.
Retirado de [19].
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Figura 2.6: Ciclos de histerese para nanopartículas de NiFe2O4 (milled) e
para uma amostra bulk com a mesma composição. Vemos que as
nanopartículas necessitam de campos mais intensos para satura-
rem. No painel interno vemos em detalhes a região de campos
mais intensos para as nanopartículas. Retirado de [20].
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tos de superfície, mas que na verdade são efeitos devido à baixa cris-
talinidade. Os autores mostram que para nanopartículas de Fe3−xO4

efeitos de superfície podem ser observados para nanopartículas com
alta cristalinidade apenas com diâmetros menores do que 5nm.

Para nanopartículas, a constante de anisotropia K também depende
do tamanho. Uma expressão fenomenológica que descreve a depen-
dência da constante de anisotropia efetiva Ke f com o diâmetro D de
nanopartículas esféricas é dada por [23]:

Ke f = KV +
6
D

Ksup (2.8)

onde KV é a constante de anisotropia de uma amostra volumétrica e
Ksup a constante de anisotropia superficial.

Os avanços recentes no método de síntese dessas amostras também
tornou possível a obtenção de nanopartículas heterogêneas, onde o
núcleo e a superfície são compostos por materiais magnéticos dife-
rentes, levando à observação de efeitos como exchange bias [24] e a
um aumento da magnetização, como vemos na figura 2.7 [25]. Al-
guns trabalhos experimentais também mostram que o recobrimento
de partículas magnéticas com ácidos orgânicos, como o ácido oleico,
é capaz de aumentar a magnetização destes sistemas, apesar desse
fenômeno ainda não ser totalmente compreendido [26].

Figura 2.7: Magnetização de saturação para nanopartículas com um núcleo
de ferro e superfície de ferritas. Em (a) vemos que o recobrimento
destas nanopartículas com as ferritas é capaz de aumentar MS.
Em (b) vemos as curvas ZFC-FC, onde cada fase da nanopartí-
cula tem uma temperatura de bloqueio diferente. Retirado de
[25].



14 magnetismo de nanopartículas

2.2 interações entre partículas magnéticas

Uma característica quase sempre marcante em amostras de nanopar-
tículas é a presença de interações entre elas. A interação de troca é
importante para amostras onde as nanopartículas estão em contato
uma com as outras, já que essa é uma interação de curto alcance, com
comprimento característico da ordem de alguns nm. Por sua vez, a
interação dipolar pode ser relevante para boa parte das amostras, já
que é uma interação de longo alcance em comparação à de troca, que
caí com a distância ao cubo, como vemos na equação abaixo para a
expressão do campo dipolar na posição ~r criado por um momento
magnético ~µ colocado na origem do sistema de coordenadas:

~Hd =
1

4π

(
3~r(~µ ·~r)

r5 − ~µ

r3

)
(2.9)

Assim como efeitos de superfície, as interações entre partículas
também podem alterar algumas propriedades magnéticas destes sis-
temas, como coercividade, temperatura de bloqueio e a barreira de
energia [27]. Por exemplo, em um trabalho recente, vemos o compor-
tamento magnético de nanopartículas de SmCo5 com diâmetro médio
de 3.5nm dispersas em matrizes de carbono [28]. Os autores obser-
vam que para as amostras onde as partículas estavam mais separadas
dentro da matriz, a coercividade (que vemos na figura 2.8) e a tem-
peratura de bloqueio eram maiores. Os autores atribuem isso à dimi-
nuição da interação de troca entre partículas, que seria menor para a
amostra S5 que possui uma maior espessura da camada de carbono
que separa as nanopartículas. Os autores argumentam que para um
sistema de nanopartículas sem interações, a reversão da magnetiza-
ção é por rotação coerente, enquanto que na presença de interações a
reversão da magnetização é incoerente, o que leva a uma diminuição
da coercividade.

Para nanopartículas de níquel foi observado que a barreira de ener-
gia tem um aumento considerável quando a concentração de nanopar-
tículas aumenta, como vemos na figura 2.9 [7]. Esse fato está direta-
mente relacionado ao aumento da interação dipolar para as amostras
mais concentradas, já que nas amostras preparadas neste trabalho
as nanopartículas eram isoladas por uma matriz de SiO2. Como a
interação dipolar aumenta a barreira de energia das nanopartículas,
podemos esperar que sistemas mais concentrados mostrem uma tem-
peratura de bloqueio maior.

Outra característica da interação dipolar, é que sua energia é mini-
mizada em configurações onde as nanopartículas se organizam em
linhas, como cadeias lineares e anéis. Na figura 2.10 vemos uma ima-
gem de nanopartículas de magnetita, Fe3O4, que se organizam em
cadeias [29]. Na figura B, vemos que a formação destas cadeias leva a
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Figura 2.8: Ciclos de histerese para nanopartículas de SmCo5 dispersas em
matrizes de carbono. A amostra S5 possui uma espessura da ca-
mada de carbono de 52nm, enquanto que S1 não possui essa
camada. As demais amostras possuem espessuras com valores
intermediários. Retirado de [28].

Figura 2.9: Dependência da barreira de energia intrínseca Eb = KV com
a média < Eb >, esta última extraída de medidas de susceti-
bilidade AC, com a concentração de nanopartículas de níquel.
Retirado de [7].
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um aumento da coercividade do sistema. Na seção 2.4.2 veremos que
a formação destas estruturas pode levar a aumento da viscosidade de
um fluido magnético.

Figura 2.10: Na figura A vemos imagens obtidas com um microscópio ele-
trônico de transmissão mostrando nanopartículas de Fe3O4 or-
ganizadas em cadeias. Em B os autores mostram que a amostra
onde as partículas se organizaram em cadeias possuíam uma
maior coercividade. Retirado de [29].

2.3 contribuições de simulações utilizando o método

de monte carlo na compreensão do magnetismo de

nanopartículas

Utilizando o modelo de Ising ou de Heisenberg podemos construir
uma rede de spins que interagem entre si via interação de troca [30].
No caso do modelo de Ising, temos spins Si que podem estar em
dois estados possíveis, Si = ±1. Já no modelo de Heisenberg os spins
Si são vetores tridimensionais, com |~Si| = 1. Para os dois modelos,
considerando apenas a energia de troca, podemos construir uma ha-
miltoniana do tipo:

H = −∑
i,j
Jij~Si · ~Sj (2.10)

sendo que Jij = J se os spins i e j são primeiros vizinhos, e Jij = 0
caso contrário.

Como a interação de troca é a chave para a compreensão do orde-
namento magnético, é natural pensar que os modelos acima sejam
ferramentas poderosas para representar nanopartículas magnéticas.
De fato, há inúmeros trabalhos [31, 32, 33, 34] que utilizam algum
dos modelos acima para representar os spins das nanopartículas junto
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com algum algoritmo Monte Carlo, como o Metropolis [35], para in-
troduzir a temperatura como um parâmetro do sistema.

Em geral, construímos uma rede de spins com um formato esférico
e adicionamos à equação 2.10 outros termos de energia, como o de in-
teração entre o spin com o campo magnético, anisotropia e interação
entre partículas. Variando os parâmetros de cada termo de energia,
é possível observar o efeito de cada um no ordenamento magnético
das nanopartículas. Por exemplo, considerando uma anisotropia su-
perficial KS para os spins da superfície, Berger et. al. [33] observaram
fases onde o ordenamento dos spins podiam ter uma configuração
homogênea para KS = 0 até uma fase com um ordenamento radial,
que eles chamaram de hedgehog. Segundo as simulações, este tipo de
ordenamento pode levar a uma mudança no mecanismo de reversão
da magnetização nas nanopartículas [36].

Com este tipo de representação das nanopartículas também pode-
mos observar efeitos do tamanho nas propriedades magnéticas, como
redução do campo coercivo, da temperatura de ordenamento e mag-
netização espontânea para partículas menores [12, 36, 37]. Outra pos-
sibilidade é representar as nanopartículas com uma estrutura core-
shell, mudando o sinal da constante de troca J que é positiva para
amostras ferromagnéticas e negativa para antiferromagnéticas [38].
Neste tipo de sistemas, os autores puderam observar que o apareci-
mento de um campo de exchange bias é dependente do surgimento
de um momento magnético não nulo na interface antiferromagnética
[39, 40].

Para estudar interações entre partículas muitos autores preferem
uma abordagem diferente da mencionada acima. Neste caso pode-
mos considerar cada partícula como um super momento que interage
com as demais via interação dipolar, como por exemplo nos trabalhos
de [41, 42]. Com esta representação é mais fácil simular grandes quan-
tidades de nanopartículas, já que que não é preciso levar em conta os
spins dos átomos que constituem uma partícula, no entanto é preciso
simular uma caixa e definir a posição espacial de cada partícula, já
que a interação dipolar depende da distância. Estudos mostram que
a distribuição espacial das nanopartículas tem um forte efeito no seu
comportamento magnético em função da temperatura [43].

2.4 fluidos magnéticos

Fluidos magnéticos são materiais formados por uma suspensão de
partículas magnéticas dispersas em um líquido, que pode ser água,
óleo ou materiais mais complexos, como cristais líquidos. A possibi-
lidade de um material ser controlado por campos magnéticos mode-
rados é uma característica única que fez com que uma grande varie-
dade de aplicações, indo de biológicas [44] a tecnológicas [45], fossem
atribuídas a esses sistemas.
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Um aspecto importante do estudo dos fluidos magnéticos é a forma
de obtenção desse tipo de amostra. Atualmente a síntese de fluidos
magnéticos coloidais se tornou um campo de pesquisa importante, já
que para obter determinadas propriedades magnéticas de interesse,
como por exemplo uma baixa temperatura de bloqueio, característi-
cas como a cristalinidade, forma e distribuição de tamanho das partí-
culas são fatores determinantes [6]. Já para a utilização desses materi-
ais como fármacos, a incorporação de um surfactante à superfície das
partículas que não seja tóxico e ao mesmo tempo seja capaz de guiar
as partículas até um determinado local de interesse (por exemplo, um
tumor localizado em um órgão) se torna tão ou mais importante que
o núcleo magnético das partículas [46].

As inúmeras aplicações desses fluidos, principalmente as ligadas às
áreas médicas, foram responsáveis por esse campo ter recebido muito
investimento financeiro nos últimos anos. No entanto, além do inte-
resse mais aplicado, esses materiais possuem diversas propriedades
físicas que fazem com que eles sejam ótimos sistemas para o estudo
de propriedades físicas básicas. Por exemplo, fluidos magnéticos são
capazes de ter suas propriedades mecânicas alteradas devido à apli-
cação de um campo magnético, como é o caso da viscosidade [47].
Sob determinadas condições, e com um campo magnético aplicado,
ferrofluidos (nome usualmente dado aos fluidos magnéticos com par-
tículas da ordem de nanômetros) são capazes de formar estruturas
com protuberâncias em sua superfície que lembram espinhos, como
vemos na figura 2.11. Essa área é conhecida como instabilidade de
ferrofluidos [48, 49].

Figura 2.11: Observação de uma instabilidade em ferrofluido, que acontece
quando a energia magnética é grande o suficiente para superar
efeitos da gravidade e de tensões superficiais. Imagem retirada
de [50].
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Em relação às propriedades magnéticas, podemos observar algu-
mas propriedades diferentes quando as mesmas partículas estão dis-
persas em um meio líquido, ou imobilizadas em uma matriz. Na fi-
gura 2.12, por exemplo, vemos o comportamento da parte imaginária
da suscetibilidade, χ′′, com a frequência para as mesmas partículas
quando elas estão dispersas em um meio fluido ou quando estão
imobilizadas em um gel [51]. Vemos que existe na curva do fluido
um pico que não existe nas partículas imobilizadas. Isso está asso-
ciado à relaxação magnética devido ao movimento browniano das
partículas.

Figura 2.12: Componente imaginária da suscetibilidade magnética para par-
tículas de maguemita dispersas em um fluido e para as mesmas
partículas imobilizadas em um gel. Retirado de [51].

Quando as partículas magnéticas estão dispersas em um meio lí-
quido elas podem rotacionar e transladar dentro desse meio. Se um
campo magnético é aplicado nessa amostra, o momento magnético
dessas partículas poderá se orientar de duas maneiras: com a partí-
cula rotacionando dentro do líquido de modo que seu eixo fácil fique
na direção do campo aplicado, ou com o momento magnético da par-
tícula rotacionando para se alinhar com esse campo. O primeiro pro-
cesso é conhecido como relaxação magnética de Brown e o segundo
como relaxação magnética de Néel.

O tempo típico τB para que uma partícula gire dentro do líquido
e se oriente com o campo depende do volume hidrodinâmico Vh

3

3 Esse é o volume total da partícula, incluindo seu núcleo magnético e o surfactante
na superfície.
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dessa partícula, da viscosidade η do meio e da temperatura T do
sistema. Sua expressão foi deduzida em um artigo de W. F. Brown de
1963 [52] e é dada por:

τB =
3Vhη

kBT
(2.11)

Já para partículas que são monodomínios magnéticos, o tempo tí-
pico para ocorrer uma relaxação de Néel é simplesmente dado pelo
inverso da equação 2.4:

τN = ν−1
0 exp

(
Ke f V
kBT

)
(2.12)

Para partículas pequenas, a relaxação magnética é dada predomi-
nantemente por processos de Néel. No entanto temos que τN cresce
exponencialmente com o volume magnético da partícula, portanto
em uma amostra de ferrofluido com uma distribuição de volumes de
partículas pode ocorrer que existam partículas que se alinhem com
o campo magnético pela relaxação de Néel e outras maiores que re-
laxem pelo processo de Brown. Na figura 2.13 vemos os tempos de
relaxação em função do diâmetro das partículas para uma amostra
de ferrofluido a base de óleo com viscosidade η = 0, 05kg/ms e partí-
culas de magnetita (retirado de [53]). Quando τB e τN são da mesma
ordem, podemos aproximar o tempo de relaxação por um tempo efe-
tivo τe f dado pela média geométrica de τB e τN [54]:

τe f =
τNτB

τN + τB
(2.13)

Em amostras de ferrofluido as partículas podem formar estrutu-
ras como cadeias, agulhas e outras estruturas magnéticas. Em geral
esse efeito é mais pronunciado em fluidos com uma fração signifi-
cativa de partículas maiores [55] e quando um campo magnético é
aplicado [56], no entanto essas estruturas já foram observadas em
amostras sem a aplicação de um campo [57]. Um exemplo onde a for-
mação dessas estruturas é importante é na mudança de viscosidade
que ocorre em fluidos magnéticos sob a ação de um campo. Em geral
esse efeito depende da intensidade e orientação do campo aplicado
e das propriedades internas do fluido, como tamanho, distribuição e
concentração das partículas [45, 47].

Um fenômeno interessante observado em amostras de ferrofluido é
ver como a magnetização se comporta com a transição entre o estado
sólido e líquido [58, 59]. Na figura 2.14 vemos curvas de magnetização
em função da temperatura para nanopartículas de cobalto dispersas
em DCB (1,2 diclorobenzeno) (retirado de [58]) para vários valores
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Figura 2.13: Gráfico mostrando os tempos de relaxação de Brown τB e Néel
τN em função do diâmetro para partículas de magnetita imersar
em um óleo de viscosidade η = 0, 05kg/ms. Retirado de [53].

de campo aplicado, sendo as curvas vermelhas a magnetização me-
dida enquanto a amostra era aquecida e azul enquanto a amostra era
resfriada. Nas curvas vermelhas a transição do estado sólido para o
líquido pode ser observada com o súbito aumento da magnetização
em torno de 250 K. Para as curvas azuis vemos um degrau a uma
temperatura menor que 250 K, que é justamente quando a amostra
passa do estado líquido para o sólido. O interessante dessas medidas
é que a temperatura da passagem do estado líquido para o sólido é
menor do que a de liquefação, um fenômeno conhecido como super-
resfriamento. A observação dessas transições são discutidas em mais
detalhes na seção 4.3, já que pudemos observar esse efeito nas nossas
amostras.

2.4.1 Cristais líquidos dopados com nanopartículas magnéticas

Em 1970 Brochard e De Gennes [14] publicaram um artigo prevendo
que a introdução de pequenos grãos magnéticos em cristais líquidos
poderia reduzir o campo magnético necessário para alinhar esses sis-
temas de aproximadamente 10000Oe para algumas dezenas de Oe.
Desde então o uso de nanopartículas para dopar cristais líquidos é
amplamente utilizado, principalmente em cristais líquidos liotrópicos
que são formados por micelas que se ordenam espacialmente.

No meu trabalho de mestrado [16], onde alguns resultados foram
publicados no artigo [60], observamos que medidas magnéticas po-
diam dar informações sobre as transições de fase de uma amostra
de cristal líquido liotrópico com a temperatura. A amostra de cristal
líquido estudada apresentava uma transição entre a fase isotrópica
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Figura 2.14: Curvas de magnetização versus temperatura para amostras de
nanopartículas de cobalto com 10nm imersas em DCB com
campo aplicado de (a) 0, (b) 200, (c) 500 e (d) 50000Oe. Retirado
de [58].
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Figura 2.15: Curvas ZFC-FC e medidas de suscetibilidade (painel interno)
para uma amostra de cristal líquido dopada com nanopartículas
de magnetita. Vemos que a medida de magnetização indica as
temperaturas de transição de fase da amostra. Retirado de [60].

(quando não temos um ordenamento das micelas e elas possuem
uma baixa anisotropia de forma) e a nemática (quando as micelas
estão ordenadas espacialmente e possuem uma alta anisotropia de
forma) [61, 16]. Na figura 2.15 vemos a curva ZFC-FC e a medida de
suscetibilidade (painel interno) que obtivemos para uma das amos-
tras, e as respectivas fases isotrópica e nemática indicadas. Vemos
que as temperaturas onde ocorre uma mudança de comportamento
da magnetização nas curvas ZFC-FC coincidem com as mudanças de
comportamento da suscetibilidade.

O resultado mais surpreendente apresentado nesse artigo é o com-
portamento na forma de sino da magnetização na fase nemática. Esse
é o comportamento do parâmetro de ordem com a temperatura nessa
fase e que pode ser determinado experimentalmente por meio de me-
didas óticas e de raios X, como vemos na figura 2.16 (retirada de [62]).
Foi justamente esse comportamento que fez com que pudéssemos ter
certeza que as medidas de magnetização podiam dar informações
sobre as transições de fase em amostras de cristal líquido. Esse re-
sultado é surpreendente porque vemos que as nanopartículas podem
se ancorar com as micelas do cristal líquido e se ordenarem com o
campo magnético quando essas também o estão. Temos então um
claro exemplo onde o comportamento magnético das partículas é al-
terado de acordo com o meio onde elas estão dispersas.
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Figura 2.16: Medidas (a) óticas e (b) de raio X que mostram o comporta-
mento do parâmetro de ordem com a temperatura para uma
amostra nemática. Retirado de [62].

2.4.2 Efeito magnetoviscoso

A mudança na viscosidade de um fluido magnético devido à aplica-
ção de um campo externo tem sido estudada há mais de quarenta
anos, desde sua primeira observação nos trabalhos de Rosensweig
[63] e McTague [64] em 1969. Usualmente observado em ferrofluidos,
este efeito pode ser explicado em uma primeira abordagem conside-
rando que as partículas magnéticas que não estão no estado super-
paramagnético são impedidas pelo campo de rotacionar livremente
dentro do líquido [65, 47], um efeito conhecido como viscosidade
rotacional. Estudos nos últimos quinze anos mostraram, no entanto,
que as interações entre partículas e as cadeias que aparecem no fer-
rofluido quando o campo é aplicado em geral dominam este efeito
[47, 66, 67]. A mudança na viscosidade devido às interações entre
partículas é conhecido como efeito magnetoviscoso, ou simplesmente
MVE do acrônimo em inglês magnetoviscous effect, e as propriedades
que potencializam as interações magnéticas, como o tamanho das par-
tículas e a composição química, são as características importantes que
determinam a magnitude do MVE [68]. Na figura 2.17 vemos o au-
mento relativo da viscosidade em função do campo aplicado para
diversas taxas de cisalhamento para um ferrofluido comercial [69].
Para esse ferrofluido em particular observamos um aumento da vis-
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Figura 2.17: Aumento relativo da viscosidade em função do campo aplicado
para diversas taxas de cisalhamento para um ferrofluido comer-
cial. Retirado de [69].

cosidade de quase 60% para o campo mais intenso e a menor taxa de
cisalhamento.

Como em um ferrofluido as partículas magnéticas estão dispersas
em líquido comum, como água e óleo, esperamos que todas as pro-
priedades magnéticas que aparecem devido à aplicação de um campo
magnético são devido a presença e interações destas partículas, o que
faz com que a concentração seja um fator importante para observar o
efeito magnetoviscoso. No entanto isto não é mais verdadeiro quando
as partículas magnéticas estão diluídas em um meio que pode ser afe-
tado pela sua presença e sua interação com o campo magnético, como
soluções anfifílicas de surfactantes [70], ferronemáticos [14, 60] e cris-
tais líquidos. Estas interações dinâmicas das partículas magnéticas
com o meio e com o campo aplicado levam à diferentes proprieda-
des físicas na presença do campo aplicado, como mudanças no com-
portamento ótico [71] e reológico [70], mesmo em concentrações de
partículas tão pequenas quanto uma a quatro ordens de grandezas
menores do que a concentração típica de ferrofluidos.

No caso de soluções micelares, agregados de moléculas anfifílicas
em um solvente, a maioria dos estudos são dedicados ao uso de na-
nopartículas para orientar sistemas que mostram um ordenamento
espontâneo líquido cristalino, como fases nemáticas [72, 73] e hexa-
gonais [74]. Seu comportamento reológico, com ou sem ordenamento
espontâneo, é caracterizado por uma mudança microscópica estrutu-
ral no líquido quando a amostra é cisalhada [75, 76], porque micelas
são estruturas dinâmicas que mudam sua forma e alinhamento du-
rante o cisalhamento [77]. No entanto, como pequenas quantidades
de partículas magnéticas podem mudar as propriedades óticas e mag-
néticas destes sistemas, podemos esperar que a dopagem de soluções
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micelares com partículas magnéticas também poderá influenciar sem
comportamento reológico na presença de um campo aplicado.



3
M É T O D O S E X P E R I M E N TA I S

Neste capítulo reunimos uma descrição de todos os métodos e técni-
cas que utilizamos neste trabalho. Dividimos esse capítulo em quatro
seções, com as técnicas de caracterização estrutural, magnética, reo-
lógica e por fim uma seção explicando o algoritmo de Metropolis.
Como o enfoque deste trabalho é no comportamento magnético de
nanopartículas, a seção 3.2 é a mais completa entre as três e con-
tém uma grande parte das técnicas utilizadas tradicionalmente para
caracterizar materiais magnéticos. Nas seções referentes à caracteri-
zação estrutural das amostras e às técnicas de reologia, comentamos
apenas o necessário para poder acompanhar os resultados experimen-
tais apresentados nos próximos capítulos. Devemos ter em mente,
no entanto, que as técnicas de difratometria de raios X, microscopia
de transmissão, espectroscopia Mössbauer e reologia possuem muito
mais peculiaridades e sofisticação do que apresentamos aqui.

3.1 caracterização estrutural das amostras

3.1.1 Difratometria de raios X

A difratometria de raios X [78] é uma técnica com a qual podemos
obter muitas informações de uma determinada amostra, como sua es-
trutura cristalina, presença de determinados elementos químicos, ta-
manho de grão, entre outras. Nesta técnica, temos um feixe de raios
X colimado e em geral monocromático (com um único comprimento
de onda) que atinge o material de interesse. As ondas de raios X são
espalhadas pelos átomos da amostra, mas como os espaços interatô-
micos são da ordem de décimos de nanômetros e o comprimento de
onda para raios X está entre cerca de 10nm e 1pm, temos então pro-
cessos de interferência entre as ondas da radiação espalhada. Essas
interferências, portanto, levam à difração dos raios X que é a caracte-
rística desta técnica.

Neste trabalho utilizamos a técnica conhecida como varredura θ −
2θ, esquematizada na figura 3.1. Nesta geometria a radiação incidente
atinge a amostra formando um ângulo θ com seus planos cristalográ-
ficos. As ondas difratadas atingem o detetor posicionado com um
ângulo 2θ em relação à radiação incidente, como vemos na figura 3.1.
Fazendo a varredura dos ângulos 2θ, com a ajuda de um goniômetro,
podemos construir um gráfico da intensidade da radiação detectada
pelo ângulo 2θ, conhecido como difratograma. Na figura 3.2 vemos
por exemplo alguns difratogramas para nanopartículas de magnetita.

27
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Figura 3.1: Figura indicando a geometria θ − 2θ e os planos cristalográficos
da amostra.

A partir dos ângulos onde ocorrem os picos de intensidade, pode-
mos determinar o parâmetro de rede a da estrutura cristalina usando
a lei de Bragg, equação 3.1, que fornece a condição onde se dão as
interferências construtivas da radiação espalhada, e também da equa-
ção 3.2 que fornece a distância d entre os planos atômicos para uma
amostra com simetria cristalina cúbica. Nestas equações λ é o com-
primento de onda da radiação e h, k e l são os índices de Miller.

Em sistemas simples as fases cristalinas de uma amostra podem
ser determinadas comparando o difratograma obtido com difratogra-
mas padrões disponíveis em bancos de dados. Na figura 3.2 [79] os
traços representados em d foram retirados do The International Centre
for Diffraction Data (JCPDS) e foram usados para comparar com os
difratogramas obtidos para as amostras sintetizadas pelos autores.

nλ = 2d sin θ (3.1)

dhkl =

[
1
a2 (h

2 + k2 + l2)

]−1/2

(3.2)

Neste trabalho utilizamos o equipamento D8 Advance da Bruker
do Laboratório de Cristalografia do Instituto de Física da USP. Este
equipamento possui fonte de radiação Cu − Kα, com comprimento
de onda λ = 1.5418Å, corrente no filamento de 30mA e ddp. de
40kV. Um filtro de níquel foi utilizado para eliminar parte da radi-
ação Cu− Kβ.



3.1 caracterização estrutural das amostras 29

Figura 3.2: Difratogramas de raios X para amostras de nanopartículas de
magnetita com tamanhos entre 8 e 11nm, recobertas com diferen-
tes surfactantes, sendo a (TOPO e PVP), b (HDA e PVP) e c (PVP).
Em d é mostrado um difratograma padrão para a magnetita reti-
rado do The International Centre for Diffraction Data (JCPDS). Reti-
rado de [79].
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3.1.2 Determinação do tamanho de nanopartículas utilizando um micros-
cópio eletrônico de transmissão

Em um microscópio eletrônico de transmissão [80] temos um feixe
de elétrons, em geral obtido por efeito termoiônico ou pela técnica
de emissão de elétrons por campo, que é acelerado por um potencial
elétrico em direção à amostra depois de ter sido focalizado por lentes
eletromagnéticas. O feixe de elétrons é espalhado pela amostra, que
se for cristalina criará padrões de difração, e emerge pela sua super-
fície inferior. O feixe espalhado pela amostra passa então por uma
lente objetiva para formar uma primeira imagem e depois por outras
lentes, dependendo da configuração do microscópio. Por fim o feixe
atinge uma tela sensível que criará a imagem final da amostra.

Para utilizar o microscópio eletrônico de transmissão é necessário
que a amostra seja transparente ao feixe de elétrons, o que pode ser
um fator limitante para vários tipos de amostra. Uma vantagem desta
técnica é a sua resolução, na faixa de alguns Å, já que o comprimento
de onda dos elétrons se situa na faixa de 0.001 a 0.01nm. Como os
elétrons podem ser espalhados em um meio gasoso, é necessário um
alto vácuo para a obtenção das imagens.

A microscopia eletrônica de transmissão é uma técnica muito útil
para obter imagens de nanopartículas devido à sua resolução. No
caso de ferrofluidos a condição de ser transparente ao feixe de elé-
trons pode ser facilmente obtida colocando uma pequena quantidade
da amostra líquida em uma grade de carbono. Se o ferrofluido for
muito concentrado é importante que ele seja diluído previamente.

Usualmente vemos em amostras de nanopartículas uma distribui-
ção de tamanhos dada por uma função log-normal:

f (d; µ, σ) =
1

dσ
√

2π
exp

(
− ln2(d/µ)

2σ2

)
(3.3)

onde d é o diâmetro das partículas, µ a mediana e σ o chamado pa-
râmetro de escala. Nessa distribuição, o valor médio d̄ e o valor mais
provável dmp são dados por:

d̄ = µeσ2/2 dmp = µe−σ2
(3.4)

Com um histograma dos diâmetros das nanopartículas, que pode
ser obtido pela imagem da microscopia, podemos ajustar a equação
3.3 usando a função:

L(d; µ, σ) = N ∆d f (d; µ, σ) , (3.5)



3.1 caracterização estrutural das amostras 31

Figura 3.3: Imagem utilizando um microscópio eletrônico de transmissão e
um ajuste log-normal para determinar a distribuição de tama-
nhos de nanopartículas de óxido de ferro. Retirado de [81].

onde N é o número de partículas, ∆d a largura do bin do histograma
e f (d; µ, σ) a função log-normal dada pela equação 3.3. Na figura
3.3 vemos um exemplo de uma imagem utilizando um microscópio
eletrônico de transmissão e um ajuste log-normal para determinar a
distribuição de tamanhos de nanopartículas de óxido de ferro [81].

Neste trabalho utilizamos o microscópio MET LEO 906E (Zeiss) do
Laboratório de Biologia Celular do Instituto Butantan.

3.1.3 Espectroscopia Mössbauer

A espectroscopia Mössbauer [82, 83] é uma técnica por meio da qual
podemos obter informações sobre a magnitude dos campos internos
de uma amostra, assim como sobre sua composição química e es-
trutural. Comparada à difratometria de raios X, esta técnica tem a
vantagem de ser aplicável também a amostras sem ordenamento es-
trutural, tais como sólidos amorfos. Uma desvantagem da técnica é
que o núcleo atômico que emite a radiação γ deve ser o mesmo de
algum dos núcleos atômicos dos constituintes da amostra. A razão
disso ficará clara a seguir quando explicarmos o efeito Mössbauer.

Um núcleo atômico em um estado excitado com energia Ee decai
para o estado de menor energia E0 emitindo um quantum de radiação.
Esta radiação emitida poderia ser absorvida por outro núcleo atômico
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do mesmo tipo com energia E0, que passaria então ao estado excitado
com energia Ee. Nesta explicação devemos também considerar a con-
servação de momento do sistema, de forma que o fóton emitido deve
ter energia Eγ = Ee − E0 − ER, onde ER é a energia cinética de recuo
do átomo ao emitir o fóton, que é dada por:

ER =
p2

2M
=

(Eγ/c)2

2M
, (3.6)

sendo M a massa do átomo emissor. Como a energia do fóton emitido
é menor que a energia necessária para outro átomo ser excitado do
estado de energia E0 para o estado de energia Ee, a absorção neste
caso não seria possível. Na prática, esta absorção ocorre devido ao
princípio de incerteza de Heisenberg, que garante que as energias dos
átomos das amostras estão distribuídas ao redor de E0. Dessa forma,
existe uma região onde a distribuição de energias da amostra que
emite a radiação e da amostra que absorve a radiação se sobrepõem.

Quando os núcleos atômicos, tanto da fonte que emite a radiação γ

quanto da amostra, estão em uma matriz sólida o recuo dos núcleos
atômicos devido à emissão e absorção dos fótons pode ser absorvido
pelo sólido, que pode ser considerado como tendo uma massa infinita.
Nesta situação, a energia ER, equação 3.6, tende a zero e a emissão e
absorção da radiação γ pode ocorrer sem recuo. Este efeito é conhe-
cido como absorção ressonante nuclear sem recuo, ou simplesmente
como efeito Mössbauer.

Para a tomada de um espectro utilizando o efeito Mössbauer, temos
uma fonte radioativa, em geral 57Co que decai para 57Fe, que por sua
vez emite radiação γ; uma amostra com o mesmo tipo de núcleo da
fonte radioativa e um detetor que contará o número de fótons trans-
mitidos pela amostra. A ressonância é observada variando a energia
dos fótons emitidos pela fonte. A variação desta energia se dá com a
variação da velocidade relativa v entre a fonte e a amostra, de acordo
com o efeito Doppler, que dá a energia em função da velocidade v:

E(v) = E(0)
(

1 +
v
c

)
(3.7)

Quando variamos v, a contagem N(v) de fótons transmitidos pela
amostra deve ser zero na ressonância e constante para outros valo-
res de v. Em um sistema real esta ressonância não ocorre a v = 0,
pois temos interações hiperfinas e também porque a equação 3.7 só
considera o termo de primeira ordem.

Quando utilizamos a espectroscopia Mössbauer, em geral temos o
núcleo atômico que compõe a fonte e a amostra em ambientes diferen-
tes. Esta diferença, que se dá em geral devido à estrutura cristalina,
átomos vizinhos e etc, faz com que os níveis de energia atômicos se-
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jam ligeiramente diferentes entre os núcleos que estão na fonte e na
amostra. Em experimentos de espectroscopia Mössbauer usualmente
olhamos para as chamadas interações hiperfinas, que surgem devido
às perturbações induzidas pelas vizinhanças do núcleo na forma de
campos elétricos e magnéticos. A presença destas interações levam
à mudanças no espectro Mössbauer, que são quantificadas pela posi-
ção da linha δ, pela constante de acoplamento quadrupolar ∆ e pelo
campo hiperfino Bh f .

O deslocamento δ da energia onde ocorre a absorção ressonante, fi-
gura 3.4 (a), também conhecido como deslocamento isomérico, surge
devido à presença da nuvem eletrônica no interior do núcleo. Se a vi-
zinhança do núcleo for diferente na amostra e na fonte, a densidade
da nuvem eletrônica no interior do núcleo também será diferente, o
que leva a esta diferença no valor da energia ressonante.

Outro tipo de interação hiperfina é a que surge devido à intera-
ção entre o momento de quadrupolo elétrico do núcleo com o gradi-
ente de campo elétrico gerado pela forma da distribuição da nuvem
eletrônica. Esta interação hiperfina se manifesta no espectro Möss-
bauer como um desdobramento do pico de ressonância, separados
pela constante de acoplamento quadrupolar ∆, como vemos na figura
3.4 (b).

Por fim temos a interação magnética hiperfina, devida aos campos
magnéticos internos do núcleo Bh f . Esse desdobramento dos níveis de
energia é conhecido como efeito nuclear Zeeman, e se manifesta nos
espectros com o surgimento de um sexteto, como vemos na figura 3.4
(c).

Os valores dos parâmetros Bh f , ∆ e δ podem ser extraídos de ajustes
que utilizam combinações de funções lorentzianas que representam o
pico de absorção da radiação pela amostra. Em geral, para amostras
magnéticas, as três interações hiperfinas são relevantes, e portanto
vemos a superposição de todas as interações no espectro.

3.2 caracterização magnética das amostras

3.2.1 Magnetometria SQUID

Um magnetrômetro SQUID (Superconducting Quantum Interference De-
vice) é um equipamento de grande sensibilidade, capaz detectar pe-
quenos campos magnéticos da ordem de 10−14T. Ele é formado por
um circuito supercondutor fechado com uma ou mais junções de Jo-
sephson [85]. Em um sistema de aquisição de dados, o SQUID está
conectado a um sistema de bobinas supercondutoras de detecção, por
onde a amostra se move induzindo uma corrente elétrica na bobina.
Essa variação da corrente nas bobinas de detecção produzem varia-
ções na tensão de saída do SQUID que são proporcionais ao momento
magnético da amostra [85].



34 métodos experimentais

Figura 3.4: Espectros Mössbauer representando (a) o deslocamento isomé-
rico δ, (b) a constante de acoplamento quadrupolar ∆ e (c) o
sexteto devido ao campo magnético hiperfino Bh f . Retirado de
[84].
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Nesta tese todas as medidas de magnetização foram obtidas com
o modelo MPMS da empresa Quantum Design, com campo máximo
de 7T e variação de temperatura na região da amostra entre 1.8 e
400K. Utilizamos porta amostras de quartzo vedados com resina de
dentista com comprimento total da ordem de 1cm e diâmetro interno
de 2.2mm.

3.2.2 Curvas Zero Field Cooling - Field Cooling (ZFC-FC)

Uma das principais técnicas utilizadas para caracterizar o comporta-
mento magnético de nanopartículas, e que fornece informações como
a temperatura de bloqueio desses sistemas ou temperaturas relaciona-
das à outras mudanças de comportamento magnético , são as curvas
Zero Field Cooling - Field Cooling (ZFC-FC).

Neste tipo de medida a amostra é resfriada em campo nulo e então
um pequeno campo magnético, tipicamente entre dezenas e centenas
de Oe, é aplicado. Uma vez que o campo é aplicado, a temperatura
é aumentada e a magnetização medida para cada novo valor de T
até chegar a uma dada temperatura máxima de interesse. Essa pri-
meira etapa é conhecida como a curva ZFC. Após chegar na tempera-
tura máxima, começamos a resfriar o sistema até chegar novamente
na temperatura inicial. Essa é a curva FC. Na figura 3.5 vemos uma
representação de uma medida típica obtida com esta técnica. Vemos
que a curva ZFC é caracterizada por um comportamento inicialmente
crescente da magnetização com o aumento da temperatura, seguido
por um decréscimo de M com T. Isso acontece pois como resfriamos
o sistema antes de aplicar o campo, as nanopartículas só adquirem
energia suficiente para se alinhar com o pequeno campo aplicado
quando ganham energia térmica. Portanto temos essa fase inicial de
aumento da magnetização seguido por um decréscimo, que é quando
a energia térmica é grande o suficiente para impedir que a magnetiza-
ção continue a se alinhar na direção do campo. Essa é a temperatura
onde se inicia a observação do comportamento superparamagnético
das nanopartículas.

Nem sempre a resposta magnética de um conjunto de nanopar-
tículas em medidas ZFC-FC é exatamente como o representado na
figura 3.5. Muitas vezes podemos encontrar nas curvas ZFC outras
temperaturas onde ocorrem transições magnéticas, como mostramos
na figura 3.6 (Retirado de [86]), além da mudança de um regime com
ordenamento magnético para o superparamagnético. Neste exemplo
em particular, os autores argumentam que a primeira transição pode-
ria ser devido a um ordenamento magnético de curto alcance.

Outro aspecto importante é que as curvas ZFC-FC representam a
resposta de um conjunto de partículas magnéticas que podem ter
diferentes tamanhos e diferentes orientações em relação ao campo
aplicado, portanto temos que interpretar seu resultado como uma
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Figura 3.5: Figura esquemática de uma medida ZFC-FC. A temperatura de
bloqueio TB é dada pelo máximo da curva ZFC, e a região super-
paramagnética é onde temos uma reversibilidade térmica.

Figura 3.6: Curvas ZFC-FC de nanopartículas de níquel com diversos valo-
res de campo aplicado. Para este sistema vemos duas regiões de
transição de fase magnética. Retirado de [86].
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resposta do conjunto como um todo. A temperatura de bloqueio é a
temperatura onde as curvas ZFC e FC se separam, ou, quando a dis-
tribuição de tamanhos de partículas é relevante, é a temperatura na
qual a curva ZFC atinge seu valor máximo. Se a amostra medida pos-
suir nanopartículas com tamanhos muito diferentes, cada uma deve
ter um valor de TB diferente, por isso, nesse caso, o máximo da curva
ZFC não ocorre na mesma temperatura onde as curvas ZFC e FC se
separam.

Em sistemas formados por nanopartículas magnéticas é muito co-
mum que haja uma distribuição espacial uniforme do eixo fácil em
relação à direção do campo aplicado, por exemplo nos casos em que
essas amostras são na forma de pó ou de ferrofluidos. No entanto, se
pensarmos em um sistema onde todas as partículas possuam seu eixo
fácil perfeitamente orientados na direção do campo e com magnetiza-
ção positiva, podemos esperar que a histerese térmica característica
das curvas ZFC-FC desapareça nesse caso, uma vez que a medida já
se inicia com a magnetização das nanopartículas orientada na direção
do campo. Analogamente, se em uma determinada amostra todas as
nanopartículas possuírem uma mesma orientação do eixo fácil em
relação ao campo aplicado, devemos considerar esse fato na interpre-
tação das curvas ZFC-FC.

Na figura 3.6 vemos que a magnitude do campo aplicado tam-
bém altera a temperatura onde ocorre o pico da curva ZFC. Isso é
esperado, uma vez que quanto mais intenso for o campo aplicado,
mais facilmente a magnetização da amostra se orientará em sua dire-
ção. Campos muito intensos não são recomendados para determinar
a temperatura de bloqueio de uma amostra, pois podemos esperar
uma maior alteração na barreira de energia desses sistemas (figura
2.2) quanto mais intenso for o campo aplicado.

Experimentalmente as curvas ZFC-FC podem ser medidas utili-
zando um magnetômetro SQUID, já que neste tipo de equipamento é
possível variar a temperatura facilmente. Outra possibilidade é usar
o magnetômetro de amostra vibrante (VSM) com um criostato aco-
plado.

3.2.3 Curvas de remanência e ∆m

Uma técnica muito utilizada para determinar se o comportamento
magnético de uma amostra é dominado por interações magnetizan-
tes ou desmagnetizantes são as curvas de remanência e ∆m. Para um
sistema de partículas não interagentes, uniaxiais e monodomínios, te-
mos que é válida a relação 3.8 deduzida por Wohlfarth [87]:

md(H) = 1− 2mr(H) , (3.8)
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sendo que mr(H) são as remanências isotérmicas e md(H) as rema-
nências desmagnetizantes. Obtemos as remanências mr(H) a partir
de uma amostra inicialmente desmagnetizada, em seguida aplicando
um pequeno campo magnético e medindo sua remanência após a re-
moção desse campo. Isso é feito repetidamente até chegar ao campo
de saturação positivo. Já as remanências desmagnetizantes md(H) são
obtidas após a saturação da amostra com um campo positivo, quando
subsequentes campos negativos são aplicados e removidos, até che-
gar na saturação negativa da amostra. Devemos lembrar que na equa-
ção 3.8 mr(h) e md(h) estão normalizadas pela remanência obtida
após a saturação do sistema.

Sendo válida essa relação, podemos definir a quantidade ∆m dada
por:

∆m(H) = md(H)− (1− 2mr(H)) (3.9)

que quantifica os desvios do comportamento previsto por 3.8. Como
na derivação de 3.8 foram consideradas partículas uniaxiais, não inte-
ragentes e monodomínios, qualquer sistema que não satisfaça uma
dessas condições pode apresentar a quantidade ∆m(H) não nula.
Além da curva ∆m, também podemos construir o gráfico md(H) ×
mr(H), conhecido como gráfico de Henkel, e observar os desvios do
comportamento linear previsto pela equação 3.8.

Quando observamos desvios do comportamento previsto por 3.8
em amostras de nanopartículas, tipicamente atribuímos isso às inte-
rações que usualmente existem nesses sistemas. Neste caso, quando
∆m < 0, temos sistemas com interações predominantemente desmag-
netizantes, já que após a saturação positiva da amostra a aplicação
de um campo negativo leva a desmagnetização do sistema mais fa-
cilmente do que foi para magnetizá-lo, indicando a existência de
campos internos da amostra que tendem a desmagnetizá-la. Já com
∆m > 0, temos sistemas com interações magnetizantes. Podemos en-
tão usar essa técnica para analisar os tipos de interações presentes em
uma determinada amostra a uma dada temperatura [88, 89, 90].

Na figura 3.7 vemos o comportamento de curvas ∆m para nanopar-
tículas de SmCo5 dispersas em matrizes de carbono. Vemos que para
a amostra S5, que possui uma maior separação entre as partículas, a
curva possui uma forte componente desmagnetizante, que podemos
atribuir à interação dipolar que é de longo alcance. Já para as demais
amostras, onde as partículas estão mais próximas, a magnetização
é governada pela interação de troca que é magnetizante e de curto
alcance.
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Figura 3.7: Curvas ∆m para nanopartículas de SmCo5 dispersas em matri-
zes de carbono. A amostra S5 possui uma espessura da camada
de carbono de 52nm, enquanto que S2 possui uma camada de
6.5nm. As demais amostras possuem espessuras com valores in-
termediários. Retirado de [28].

3.2.4 Curvas de inversão de primeira ordem (FORCs)

A magnetização de um material depende, em geral, do valor instan-
tâneo do campo magnético aplicado, e da história do campo até che-
gar nesse valor. Em materiais ferromagnéticos este comportamento
pode ser observado em medidas de ciclo de histerese, como vemos
na figura 3.8 (a). A princípio, todo ponto interno do ciclo de histe-
rese principal deve ser um estado acessível, sendo que uma maneira
de acessar esses pontos é a partir das chamadas curvas de inversão
de primeira ordem, ou simplesmente FORCs, do acrônimo em inglês
First Order Reversal Curves, ilustrada também na figura 3.8 (a).

Obtemos as curvas de inversão de primeira ordem partindo de um
campo positivo máximo Hmax na região reversível do ciclo de histe-
rese e levando para um determinado campo de inversão Hr. A curva
FORC é a curva de magnetização obtida partindo de Hr e aumen-
tando o campo até chegar ao campo máximo inicial Hmax, já um con-
junto de FORCs é obtido para diferentes valores de Hr, como vemos
na figura 3.8 (b).

A principal dificuldade desta técnica é como interpretar as curvas
FORCs. Podemos fazer isto de duas maneiras, utilizando o modelo
de Preisach, que explicaremos a seguir, ou a partir da análise FORC
que considera as limitações do modelo de Preisach.
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Figura 3.8: Exemplo de (a) um ciclo de histerese com uma curva de inver-
são de primeira ordem (FORC). Em (b) vemos uma coleção de
FORCs, que acessa vários pontos dentro do ciclo principal.
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Modelo de Preisach

Em seu trabalho de 1935 [91], F. Preisach propôs um modelo com hi-
póteses sobre as bases físicas dos mecanismos de magnetização. Neste
modelo, que posteriormente ganhou bases matemáticas e uma funda-
mentação termodinâmica a partir de trabalhos de Issak D. Mayergoyz
[92] e Giorgio Bertotti [93, 94], respectivamente, consideramos que
a amostra é constituída de unidades básicas chamadas de hysterons.
Cada hysteron é um ciclo de histerese retangular de coercividade hc e
magnetizações ±∆m, dependendo da direção do campo H aplicado.
Podemos ver a representação de um hysteron na figura 3.9, retirada de
[95]. O campo hb é o campo de interação que representa às interações
entre os hysterons.

Figura 3.9: Ciclo de histerese quadrado, chamado de hysteron, com coercivi-
dade hc e campo de interação hb. Retirada de [95].

Como vemos na figura 3.9, os hysterons possuem dois campos críti-
cos, α e β com α > β, que satisfazem a relação:

α = hb + hc β = hb − hc (3.10)

O valor da magnetização M dependerá do valor do campo H e da
história prévia do campo, satisfazendo as seguintes condições:

∆m
|∆m| =

{
+1, H > α

−1, H < β

∆m
|∆m| =

{
+1, Ḣ < 0

−1, Ḣ > 0
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A distribuição Preisach de hysterons, normalizada, com coercivida-
des hc e campos de interação hb é dada por:

p(hb, hc) =
n(hc, hb)

N
(3.11)

onde N é o número de hysterons e n(hc, hb) a distribuição normali-
zada do número de hysterons com coercividades entre (hc, hc + dhc) e
campos de interação entre (hb, hb + dhb).

A magnetização total do sistema será dada pela soma dos hysterons
que se encontram com magnetização +∆m e −∆m. A separação entre
estes dois estados possíveis pode ser visto no diagrama de Preisach,
figura 3.10, e é representada pela linha hb = H + f (hc). Para este
estado, a magnetização do sistema é dada por:

M(H, f ) = MS

∞∫
0

dhc

 H+ f (hc)∫
−∞

p(hc, hb)dhb −
+∞∫

H+ f (hc)

p(hc, hb)dhb


(3.12)

Figura 3.10: Representação de um plano e diagrama de Preisach. A linha
hb = H + f (hc) separa os estados com magnetização +∆m e
−∆m. Retirada de [95].

Para uma FORC genérica, obtida a partir da amostra saturada e le-
vando a um campo de retorno Hr, essa magnetização pode ser escrita
como [95]:
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M(Hr, H) = 2MS


1
2 (H−Hr)∫

0

dhc

H−hc∫
0

p(hc, hb)dhb+

+

+∞∫
1
2 (H−Hr)

dhc

Hr+hc∫
0

p(hc, hb)dhb

 (3.13)

Derivando a relação acima em relação a H e Hr encontramos uma
expressão para a distribuição Preisach, dada por:

p
(

1
2
(H − Hr),

1
2
(H + Hr)

)
= − 1

MS

∂2M(Hr, H)

∂Hr∂H
(3.14)

Os valores desta distribuição podem ser obtidos por meio de dados
experimentais de curvas FORCs, a partir de sua derivada numérica.

Distribuição FORC

Para amostras reais, a distribuição que obtemos a partir dos valores
de magnetização em função dos campos H e Hr não podem ser intei-
ramente descritas pelo modelo de Preisach e sua distribuição, dada
pela equação 3.14. Neste modelo p( 1

2 (H − Hr)) não assume valores
negativos, enquanto que isso é frequentemente visto com a análise
de dados experimentais. Isto acontece porque o modelo de Preisach
assume uma independência entre os campos hb e hc, o que em geral
não é válido para sistemas físicos.

Na análise de dados experimentais, é conveniente definir uma nova
distribuição dada por:

ρ(Hr, H) = −1
2

∂2M(Hr, H)

∂Hr∂H
(3.15)

onde H são os valores de campo entre Hr e Hmax. A partir do cálculo
de ρ(Hr, H) podemos obter um mapa das distribuições de coercivi-
dade e campos de interação do sistema. Esta distribuição é usual-
mente representada em um gráfico bidimensional de ρ(Hc, Hb) em
função dos campos Hc e Hb, sendo que para isso estamos usando
um sistema de coordenadas dado por Hc = (H − Hr)/2 e Hb =

(H + Hr)/2. O campo Hc seria equivalente à coercividade das par-
tículas e Hb ao campo local de interação [96]. Usando essa represen-
tação encontramos um diagrama da forma mostrada na figura 3.11. É
importante mencionar que na figura 3.11 e nos diagramas FORC que
apresentamos nesta tese, a densidade ρ(Hr, H) foi obtida a partir do
algoritmo proposto por Heslop e Muxworthy [97].
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Figura 3.11: Diagrama FORC para um conjunto de nanopartículas, a 5K.
Vemos a existência de uma região reversível, na região com
Hc = 0, e outra irreversível em Hc = 300Oe devido às partí-
culas com maior coercividade.

3.2.5 Medidas de suscetibilidade AC

Um tipo de medida alternativa para determinar a temperatura de
bloqueio e a constante de anisotropia efetiva para uma amostra de
nanopartículas são as medidas de suscetibilidade AC. Neste arranjo
temos um pequeno campo DC, tipicamente algumas dezenas de Oe,
que permanece constante durante a medida, e outro AC que varia
com o tempo com frequência ω e com amplitude HAC de poucos Oe.
Este campo AC induz na amostra uma magnetização AC, MAC, que
pode ser escrita como:

MAC =
dM
dH

HAC sin(ωt) , (3.16)

sendo que χ = dM/dH é a suscetibilidade magnética na medida AC.
Esta magnetização pode ser decomposta em uma componente em
fase e outra fora de fase com o campo em termos de χ.

Nas medidas AC medimos a variação da magnetização com o campo
aplicado, ou seja, a suscetibilidade AC. Como nesse caso temos uma
fase associada ao valor da suscetibilidade, é conveniente escrever uma
suscetibilidade complexa com uma parte real, em fase, e outra ima-
ginária, fora de fase. Essa representação é dada nas equações 3.17 e
3.18, onde χ′ é a parte real, χ′′ a parte complexa e φ é a fase entre a
magnetização e o campo magnético aplicado.
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χ′ = χcos(φ) (3.17)

χ′′ = χsen(φ) (3.18)

χ =
√

χ′2 + χ′′2 (3.19)

φ = arctan(χ′′/χ′) (3.20)

Tipicamente em sistemas de nanopartículas medimos χ′ e χ′′ em
função da temperatura e a partir da medida desta última podemos
estimar o valor da constante de anisotropia efetiva do sistema. Po-
demos usar a componente χ′′ para determinar a temperatura de blo-
queio, pois no regime bloqueado a ativação térmica não deve induzir
histerese, no entanto no regime superparamagnético a componente
χ′′ deve ser pequena, de modo que o máximo da curva de χ′′(T)
deve ser o valor de TB naquela frequência.

Para um sistema de partículas monodomínios a componente ima-
ginária da suscetibilidade pode ser escrita como:

χ′′ =
χTωτ

1 + ω2τ2 (3.21)

onde χT é a componente da suscetibilidade associada à fração de
partículas que estão no estado bloqueado e desbloqueado [98], ω a
frequência angular do campo aplicado e τ é dado pelo inverso da
equação 2.4. Minimizando esta equação, ∂χ′′/∂T = 0, encontramos
que ωτ = 1 de forma que, utilizando a equação 2.4, temos uma rela-
ção linear entre 1

ω e 1
Tmax

, dada por:

ln
(

1
ω

)
= ln(τ0) +

Ea

kBTmax
(3.22)

Usando essa relação e os valores máximos de temperatura extraí-
dos das curvas na figura 4.10 podemos fazer um ajuste linear para es-
timar o valor dessa barreira de energia e a constante média < 1/ν0 =

τ0 > de uma amostra de nanopartículas. Na figura 3.12 vemos um
exemplo da obtenção da energia de ativação representativa de um
conjunto de nanopartículas de magnetita por meio de medidas AC
[99].

3.2.6 Ressonância ferromagnética

Desde sua descoberta no começo do século XX, técnicas de ressonân-
cia magnética são usadas até hoje para obter informações a respeito
da estrutura microscópica dos materiais e suas propriedades magné-
ticas. Em materiais formados por íons ou radicais livres paramagné-
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Figura 3.12: Vemos no gráfico principal a dependência do logaritmo do in-
verso da frequência de oscilação do campo AC com o inverso
da temperatura de bloqueio, extraída das curvas do painel in-
terno (a). A energia de ativação Ea é proporcional a barreira Ke f ,
e pode ser extraída do ajuste linear. Retirado de [99].
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ticos essa ressonância é conhecida como EPR (Electron Paramagnetic
Resonance), já quando a ressonância ocorre em materiais ferromag-
néticos chamamos de FMR (Ferromagnetic Resonance). Essa distinção
é feita pois podemos considerar os materiais paramagnéticos como
um conjunto de paramagnetos independentes e não interagentes, já
para os ferromagnéticos isto não é possível pois os elétrons são forte-
mente interagentes. Nesta seção explicaremos a física por trás desse
fenômeno com ênfase na análise FMR, no entanto mais informações
podem ser obtidas em [100, 101, 102, 18].

Condições para se observar a ressonância

Os níveis de energia acessíveis a um sistema formado por um con-
junto de elétrons podem ser determinados resolvendo a equação de
Schrödinger desse sistema, o que geralmente é um problema muito
difícil já que estamos lidando com muitos corpos. Uma vez que esse
problema é resolvido, vemos que pode existir mais de um estado
possível com a mesma energia. Esses estados são conhecidos como
estados degenerados.

Quando um campo magnético uniforme é aplicado observamos
uma quebra da degenerescência desses níveis de energia, conhecido
como efeito Zeeman 1. Para entender melhor vamos considerar o caso
de um momento magnético ~m, dado por 2:

~m = γh̄~S (3.23)

onde γ é conhecido como raio giromagnético, h̄ é a constante de
Planck e ~S o spin. Se um campo externo uniforme ~B0 = B0ẑ é apli-
cado, temos uma hamiltoniana Zeeman dada por:

HZ = −~m · ~B0 = −γh̄B0Sz (3.24)

Por exemplo, no caso de S = 1, os estados mS = −1, 0, 1 tem três
autovalores distintos, o que leva a três autovalores de energia dis-
tintos para a hamiltoniana acima: EZ = γh̄B0, 0,−γh̄B0. Se antes da
aplicação do campo magnético tínhamos três estados degenerados
com energia E0, agora temos três estados com três energias distintas
E0 + EZ, como esquematizado na figura 3.13.

Vemos que as novas energias desses estados são separadas por uma
quantidade γh̄B0, assim, com a absorção (ou emissão) de um quantum
de radiação eletromagnética h̄ω0, a transição entre dois estados adja-

1 O mesmo acontece com a aplicação de um campo elétrico uniforme, nesse caso
chamado de efeito Stark.

2 Aqui estamos considerando que a carga do elétron é −e.
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Figura 3.13: Figura ilustrando a quebra de degenerescência dos estados
mS = −1, 0, 1 devido à aplicação de um campo magnético
~B = B0ẑ.

centes é possível 3. Com isso chegamos a uma condição de ressonân-
cia, dada por:

γh̄B0 = h̄ω0

B0 = ω0/γ (3.25)

Nesse caso podemos determinar o valor do fator g, uma quanti-
dade adimensional associado ao momento magnético de uma partí-
cula subatômica ou um núcleo, a partir da expressão:

g =
ωh̄
µBB

=
2πh̄ f
µBB

(3.26)

onde ω é a frequência angular da radiação aplicada.
O interessante é que a condição de ressonância 3.25 poderia ser

obtida também classicamente considerando o torque ~Γ que o campo
~B0 aplica em ~m:

~Γ = ~m× ~B0 (3.27)

Como o torque é igual a variação temporal do momento angular ~m
γ

temos que:

d~m
dt

= γ~m× ~B0 (3.28)

que tem solução com o momento magnético ~m precessionando com
frequência ω0 = γB0 em torno de ~B0, que é justamente a condição
encontrada em 3.25. A frequência ω0 é conhecida como frequência de
Larmor.

3 Só são permitidas transições entre estados adjacentes devido às regras de seleção
∆L = ±1 e ∆J = 0,±1 (sendo ~J = ~L + ~S) provenientes da conservação de momento
angular e da simetria de paridade dos orbitais.
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A equação 3.25 mostra que para um campo magnético uniforme
de magnitude B0 temos uma frequência ω0 onde a transição entre
estados adjacentes é possível. Assim, para observarmos a ressonân-
cia em uma amostra, além do campo externo ~B0 também devemos
aplicar uma radiação externa. Usualmente o que se faz é aplicar uma
onda eletromagnética com uma frequência bem determinada e variar
o campo magnético externo até encontrar a condição de ressonância,
no entanto também é possível fixar B0 e variar ω0. Devemos notar
também que para ocorrer a transição entre estados adjacentes a ra-
diação externa deve ser aplicada na direção perpendicular ao campo
uniforme ~B0, pois se aplicarmos um campo AC paralelo a ~B0 teremos
somente uma mudança nos autovalores de 3.24 e não uma transição
de estados.

Campo magnético efetivo sentido por uma amostra ferromagnética

Em uma amostra ferromagnética, além do campo magnético externo
aplicado em um experimento de ressonância, também temos que le-
var em contar os campos magnéticos internos da própria amostra. As-
sim, na equação 3.28 vamos substituir ~B0 por um campo magnético
efetivo ~Be f :

d~m
dt

= γ~m× ~Be f (3.29)

sendo que agora a frequência de ressonância não é mais a frequência
de Larmor ω0. Para encontrar a frequência de ressonância ω para
amostras ferromagnéticas é conveniente usar o formalismo de Smit e
Beljers [101, 103], dado pela equação:

ω = γBe f =
γ

Msinθ0
(Fθθ Fφφ − F2

θφ)
1/2 (3.30)

onde F é a energia livre associada a esse sistema.
Considerando o caso de partículas com energia Zeeman e anisotro-

pia de forma, F é dada por 4:

F = −MSHL1(x) sin θ cos φ

+
1
2
(
N‖ −N⊥

)
M2L2(x)

(
sin2 θ cos2 (φ− φn)−

1
3

)
(3.31)

onde x = µH
kBT é o momento da partícula, L1(x) é a função de Lange-

vin, L2(x) = 1− 3
xL1(x) e φn é o ângulo entre o eixo fácil e o eixo de

referência. Com essa expressão para F a equação 3.30 se reduz a:

4 Esta dedução pode ser encontrada em detalhes em [104].
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(
ω

γ

)2

=
[

Hr cos φ + He f f
A cos2 (φ− φn)

]
×[

Hr cos φ + He f f
A cos (2(φ− φn))

]
(3.32)

onde Hr é o campo de ressonância e He f f
A é o campo de anisotro-

pia efetiva dado por He f f
A =

(
N⊥ −N‖

)
MSL2(x)/L1(x). Quando a

anisotropia da partícula é muito pequena ~M é paralelo ao campo apli-
cado, assim 3.32 se reduz simplesmente a:

Hr =
ω

γ
−

He f f
A
2
(
3 cos2 φn − 1

)
(3.33)

Ressonância ferromagnética em fluidos magnéticos

Medidas de ressonância ferromagnética são muito utilizadas para es-
tudar amostras sólidas, no entanto existe na literatura alguns poucos
trabalhos que mostram o uso dessa técnica para estudar amostras de
ferrofluidos. Em geral esses trabalhos se concentram em analisar a
influência da temperatura [105, 106, 107] e formação de agregados de
partículas [108] nos espectros de ressonância.

Em um espectro de ressonância, a sua largura de linha (nesse caso
vamos representar por ∆Hpp para manter a notação da referência)
é definida como sendo a distância entre os picos do espectro. Na
figura 3.14 vemos o espectro medido a temperatura ambiente para
uma amostra de ferrofluido com nanopartículas de maguemita com
diâmetro de 7 nm. Vemos também indicado o campo de ressonância
e a razão ω/γ.

Em qualquer amostra ferromagnética o campo de ressonância de-
penderá da orientação relativa entre a magnetização da amostra e o
campo DC aplicado [109]. Para uma amostra onde existem várias re-
giões com diferentes orientações de magnetização, como por exemplo
uma amostra de nanopartículas em um ferrofluido, temos uma con-
dição para um alargamento da largura de linha ∆Hpp, já que existe
uma distribuição de campos de ressonância. Se por exemplo quiser-
mos acabar com esse efeito de distribuição de orientações em amos-
tras de fluidos magnéticos, basta congelar a amostra com um campo
aplicado e tomar o espectro na direção de interesse.

Em amostras de ferrofluidos, a dependência da largura de linha
com a temperatura, além de ser influenciada por essa distribuição de
eixos, também pode ser afetada pelas flutuações da magnetização no
regime superparamagnético. Nessa situação temos dois efeitos com
dependências opostas com a temperatura. O primeiro está relacio-
nado ao movimento das partículas dentro do fluido, que aumenta
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Figura 3.14: Espectro de ressonância a temperatura ambiente para uma
amostra de ferrofluido de maguemita. Retirado de [105].

quando aumentamos a temperatura, e na média diminuem os efei-
tos de anisotropia no espectro e portanto contribuem para um menor
valor de ∆Hpp[105]. Já o mecanismo que levaria a um aumento da lar-
gura de linha com o aumento da temperatura, atribuído por Gazeau
et. al. [105], pode ser entendido como uma perda de fase devido a des-
vios da magnetização em relação à sua precessão regular. Na figura
3.15 vemos o decréscimo de ∆Hpp com a temperatura obtido por esses
autores em uma situação onde o primeiro efeito é dominante. Além
desse trabalho, também existem outros teóricos apontando para deter-
minadas situações onde temos um aumento e outras uma diminuição
de ∆Hpp com a temperatura [106]. Na verdade vemos que existe um
balanço delicado entre interação, tamanho de partículas e região de
temperatura onde pode ocorrer uma mudança de comportamento da
largura de linha com a temperatura.

Outro fato que provoca um alargamento do espectro é a interação
entre as partículas e a formação de cadeias e agregados, como mos-
trado em [108, 110]. Na figura 3.16 vemos a dependência da largura
do espectro, representada por ∆H, em função da concentração de par-
tículas ρ feita por meio de simulações computacionais considerando
que as partículas magnéticas sofrem influência do campo dipolar ge-
rado por suas vizinhas e que pertencem à mesma cadeia (retirado de
[108]). Alguns trabalhos experimentais mostram evidências da forma-
ção de pequenos aglomerados de partículas por meio da análise dos
espectros de ressonância desses sistemas [111, 112].
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Figura 3.15: Dependência da largura do espectro ∆H com a temperatura.
Retirado de [105].

Figura 3.16: Dependência da largura do espectro ∆H com a concentração de
partículas ρ. Retirado de [108].
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Figura 3.17: Esquema de um reômetro com placas paralelas de raios R, se-
paradas por uma distância h. Retirado de [113].

3.3 caracterização magnetoreológica de fluidos mag-
néticos

Nesta tese estudamos a variação da viscosidade de ferrofluidos e
soluções micelares na presença de um campo magnético aplicado.
Este estudo foi feito utilizando um reômetro, que é um equipamento
usado para quantificar a resposta de um fluido submetido a uma
força, sendo que com ele podemos extrair valores da viscosidade de
uma amostra. Para os resultados que apresentamos nesta tese, utiliza-
mos um reômetro rotacional com geometria de placas paralelas, que
explicamos a seguir. Mais detalhes sobre a derivação destas equações
se encontram na referência [113].

Para um reômetro rotacional com placas paralelas, figura 3.17 [113],
a amostra é confinada entre duas placas circulares de raio R paralelas
e separadas por uma distância h, sendo que uma das placas perma-
nece fixa e a outra gira com velocidade angular Ω. Acoplado a uma
das placas há um sensor de torque, que mede o torque M que o
fluido aplica em uma das placas. Nesta geometria, as equações de
movimento do fluido levam a seguinte expressão para a taxa de cisa-
lhamento γ̇ na borda da placa (r = R):

γ̇(r = R) = R
Ω
h

(3.34)

A taxa de cisalhamento γ̇ é a taxa com a qual a deformação de
cisalhamento é aplicada no material. Esta deformação no fluido surge
devido à rotação de uma das placas enquanto a outra permanece
parada. Já a expressão para a tensão de cisalhamento, que é a força
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por unidade de área necessária para o movimento do fluido, na borda
da placa é dada por:

τθz(R) =
M

2πR3

[
3 +

d ln(M)

d ln(γ̇R)

]
(3.35)

Para fluidos newtonianos, é válida a relação d ln(M)/d ln(γ̇R) = 1,
portanto neste caso podemos usar a taxa de cisalhamento aparente
τa:

τa(R) =
2M
πR3 (3.36)

A viscosidade η do fluido pode ser determinada pela razão τ/γ̇,
portanto para um fluido newtoniano a viscosidade aparente ηa nesta
geometria é dada por:

ηa =
2Mh3

3πR4Ω
(3.37)

A partir das medidas de viscosidade, ou primariamente do torque,
podemos quantificar o efeito magnetoviscoso a partir da variação per-
centual da viscosidade na ausência e presença de um campo H apli-
cado. O fator R(%) que quantifica este efeito é dado por:

R =
η(H)− η(0)

η(0)
× 100 (3.38)

Como a viscosidade é proporcional ao torque M, é possível achar
a porcentagem R a partir da variação percentual do torque. Nas fi-
guras 3.18 (a) e (b) vemos a medida do torque em função do tempo
para uma amostra de ferrofluido e de uma solução micelar dopada
com ferrofluido. Inicialmente medimos o torque sem campo aplicado
durante um tempo suficiente para que haja uma boa estatística para
calcular o torque médio para H = 0. Depois o campo é ligado e vemos
o aumento do torque, e consequentemente da viscosidade, até atingir
um valor constante na média. Vemos que esse fenômeno ocorre mais
rapidamente para a amostra de ferrofluido do que para a amostra
micelar, já que no primeiro a quantidade de partículas magnéticas é
maior. Assim que o campo é desligado, o torque volta ao seu valor
inicial. Para os resultados mostrados na seção 4.5 todas as medidas na
presença de campo aplicado foram realizadas da maneira mostrada
na figura 3.18.
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Figura 3.18: Torque em função do tempo para (a) o ferrofluido comercial
EMG605 e (b) uma solução micelar com 27% de laurato de po-
tássio dopada com o mesmo ferrofluido. A linha preta repre-
senta a média calculada considerando os dados a direita da
linha tracejada para as três situações de campo aplicado.
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3.4 algoritmo de metropolis

As simulações que mostramos nesta tese foram feitas utilizando o
algoritmo de Metropolis [35, 30], que é um método de Monte Carlo
de cadeias markovianas. Uma cadeia de Markov é uma sequência de
estados discretos, onde cada estado depende apenas do estado imedi-
atamente anterior. Portanto o próximo estado é determinado apenas
pelo estado atual, sendo que as taxas de transição não dependem da
história prévia.

No algoritmo de Metropolis, a cadeia de Markov é obtida a par-
tir da geração estocástica de sucessivos estados, que possuem uma
probabilidade de transição que depende da probabilidade dos es-
tados inicial e final no equilíbrio. Essa distribuição de probabilida-
des, em Física, geralmente é dada pela distribuição de Boltzmann,
Z−1 exp(−E/(kBT)). Nesse caso, a razão entre as probabilidades de
ocupação dos estados inicial e final é dada pelo fator de Boltzmann
exp(−∆E/(kBT)).

De maneira prática, a implementação do algoritmo de Metropolis
para um sistema composto por momentos magnéticos µi com orien-
tação determinada pelos ângulos (θi, φi), segundo o modelo de Hei-
senberg, pode ser descrita pelos seguintes passos:

1. Inicializar a configuração de cada momento µi, determinada pe-
los ângulos (θi, φi),

2. escolher um momento magnético µi e sortear dois novos ângu-
los (θ′i , φ′i),

3. calcular a variação de energia ∆E devida à rotação do momento
magnético µi,

4. gerar um número aleatório r tal que 0 < r < 1,

5. se r < exp(−∆E/(kBT)) os novos valores (θ′i , φ′i) são aceitos,
caso contrário o estado anterior é mantido,

6. voltar para o passo 2.

O sorteio dos ângulos (θ′i , φ′i) pode ser tanto aleatório (uniforme),
dentro do intervalo de valores que eles podem assumir, como ser
da forma (θ′i , φ′i) = (θi + δ1, φi + δ2), onde δ1 e δ2 são pequenas per-
tubações aleatórias que são somadas aos valores atuais dos ângulos
(θi, φi). Depois que todos os momentos µi foram acessados seguindo a
sequência de passos descrita acima, dizemos que um passo de Monte
Carlo foi completado. Este algoritmo é repetido até que o equilíbrio a
uma dada temperatura seja obtido para o sistema, como podemos ver
na figura 3.19 da energia em função do número de passos de Monte
Carlo.
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Figura 3.19: Energia em função do número de passos de Monte Carlo. Ve-
mos que após um transiente, o sistema atinge o equilíbrio ener-
gético.

Quando fazemos simulações seguindo esse algoritmo é prudente
partir de configurações iniciais e de sequências de números aleatórios
diferentes para ver se o sistema chega no mesmo estado de equilíbrio.
Para sistemas muito complexos, pode haver mínimos de energia lo-
cais que o sistema pode acessar antes de ir para o mínimo global,
e muitas vezes isso pode ser observado partindo de configurações
iniciais distintas.





4
E S T U D O S E X P E R I M E N TA I S

Neste capítulo mostramos a caracterização magnética de ferrofluidos
e soluções micelares dopadas com ferrofluidos. Iniciamos com a ca-
racterização estrutural das amostras. A caracterização magnética está
dividida em três seções, uma com os resultados obtidos a baixas tem-
peraturas, com os ferrofluidos congelados, outra com os ferrofluidos
no estado líquido e por fim o estudo magnetoreológico das soluções
micelares, que corresponde ao trabalho de doutorado sanduíche de-
senvolvido na Technische Universität Dresden.

4.1 caracterização estrutural dos ferrofluidos comer-
ciais

Neste trabalho utilizamos dois ferrofluidos comerciais: EMG909 (a
base de óleo) e EMG605 (a base de água), ambos da empresa Ferro-
tec. Esses ferrofluidos possuem uma concentração de partículas mag-
néticas da ordem de 3 Vol.%, que como veremos, é suficiente para
que as interações dipolares possam se manifestar em algumas me-
didas magnéticas a temperaturas inferiores à temperatura ambiente.
Começamos esta seção com imagens de microscopia, difratometria
de raios X e espectroscopia Mössbauer dos dois ferrofluidos e em
seguida apresentamos a caracterização magnética desses sistemas.

4.1.1 Microscopia de transmissão de ferrofluidos

Para caracterizar o tamanho das partículas presentes nos ferrofluidos
EMG605 e EMG909, foram feitas imagens no Microscópio Eletrônico
de Transmissão LEO 906E (Zeiss) do Laboratório de Biologia Celular
do Instituto Butantan. A figura 4.1 mostra as imagens obtidas para os
ferrofluidos (a) EMG605 e (b) EMG909. Nessas imagens observamos
que as partículas apresentam uma distribuição de tamanhos e for-
matos ligeiramente alongados, de forma que achamos conveniente
definir dois diâmetros, o maior, dado por d+, e o menor, d−. Para
cada ferrofluido medimos os diâmetros d+ e d− de 200 partículas.
As figuras 4.2 e 4.3 mostram os histogramas para d+ e d− de cada
ferrofluido, assim como a função log-normal ajustada.

Na tabela 4.1 vemos os parâmetros obtidos com os ajustes. Ve-
mos que as partículas de fato apresentam uma ligeira anisotropia de
forma, sendo os diâmetros médios obtidos para o ferrofluido EMG605

iguais a d̄+ = 12.8(2)nm e d̄− = 11.7(2)nm, e para o ferrofluido
EMG909 d̄+ = 7.0(1)nm e d̄− = 6.2(1)nm.

59
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Figura 4.1: Imagens obtidas com o microscópio de transmissão para os fer-
rofluidos (a) EMG605 e (b) EMG909.
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Figura 4.2: Histograma dos (a) diâmetros maiores (d+) e (b) menores (d−)
para o ferrofluido EMG605. As linhas sólidas mostram os melho-
res ajustes obtidos usando uma função log-normal.
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Figura 4.3: Histograma dos (a) diâmetros maiores (d+) e (b) menores (d−)
para o ferrofluido EMG909. As linhas sólidas mostram os melho-
res ajustes obtidos usando uma função log-normal.
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Ajuste σ µ (nm) d̄ (nm) dmp (nm)

EMG605 d+ 0.300(14) 12.2(2) 12.8(2) 11.2(2)

EMG605 d- 0.291(12) 11.2(2) 11.7(2) 10.3(2)

EMG909 d+ 0.290(13) 6.7(1) 7.0(1) 6.2(1)

EMG909 d- 0.264(9) 6.0(1) 6.2(1) 5.7(1)

Tabela 4.1: Parâmetros extraídos do ajuste da curva log-normal para os fer-
rofluidos EMG605 e EMG909, sendo σ o parâmetro de escala, µ
a mediana, d̄ o valor médio e dmp o valor mais provável da distri-
buição.

4.1.2 Difratometria de raios X

Aplicamos a técnica de difratometria de raios X com geometria θ− 2θ

para as amostras EMG605 e EMG909. Utilizamos o equipamento D8
Advance da Bruker com fonte de radiação Cu−Kα, que possui compri-
mento de onda λ = 1.5418Å, corrente no filamento de 30mA e ddp.
de 40kV. Para a varredura dos difratogramas entre 20 e 80o utiliza-
mos um passo de 0.05o e tempo de exposição de 3s para a amostra
EMG605 e de 5s para EMG909. Para os três picos principais de cada
amostra, realizamos uma medida mais detalhada, com passo 0.02o e
tempos de exposição entre 15 e 50s, dependendo da intensidade do
pico.

Segundo o fabricante, os ferrofluidos EMG605 e EMG909 são com-
postos por nanopartículas de magnetita, portanto guiamos nossa aná-
lise comparando os resultados com os valores padrões da literatura
tanto para a magnetita (Fe3O4, a = 0.8396Å), quanto para outra pos-
sível fase de óxido de ferro, a maguemita (γ− Fe3O4, a = 0.83474Å).
Esses dois óxidos de ferro possuem uma estrutura cristalina cúbica
do tipo spinel que possuem a forma A+2B+3

2 O−2
4 . Nesta estrutura os

ânions se arranjam em uma rede cúbica e os cations ocupam sítios
octaédricos e tetraédricos. Podemos distinguir esses dois óxidos de
ferro lembrando de algumas de suas características. A maguemita
possui apenas íons Fe+3, enquanto que a magnetita, figura 4.4, pos-
sui íons Fe+3 e Fe+2. Para a magnetita, a cada fórmula unitária Fe3O4,
um sítio tetraédrico (A) é ocupado a cada dois octaédricos (B). Para a
maguemita, temos a disposição dos íons Fe+3 entre os sítios A e B da
forma (FeI I I

8 )A[FeI I I
40/328/3]BO32, onde 2 representa uma vacância.

Os difratogramas para a magnetita e a maguemita possuem picos
muito próximos, tabela 4.2, de forma que muitas vezes é difícil dis-
tinguir as duas fases utilizando apenas a difratometria de raios X. Na
próxima seção mostramos medidas utilizando espectroscopia Möss-
bauer para complementar os resultados que apresentamos aqui.

Nos painéis principais da figura 4.5, vemos os difratogramas obti-
dos para as amostras (a) EMG605 e (b) EMG909, já com a intensidade
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Figura 4.4: Estrutura cristalina da magnetita. Retirado de [114].

de fundo subtraída do sinal da amostra, com os respectivos planos
cristalográficos de cada pico. Nos painéis internos vemos os ajustes
utilizando as funções gaussiana e lorentziana para o pico correspon-
dente a 2θp = 35.68o. Na tabela 4.2, que também mostra os valores
da literatura para a magnetita e a maguemita, vemos os valores obti-
dos para os picos principais dos difratogramas mostrados na figura
4.5. Os ajustes obtidos com as funções gaussiana e lorentziana forne-
ceram valores de 2θp equivalentes, portanto mostramos apenas um
resultado.

Fe3O4 γ− Fe3O4 2θp(o) EMG605 2θp(o) EMG909

35.46 35.75 35.68(2) 35.67(2)

56.99 57.49 57.35(2) 57.34(2)

62.58 63.14 62.99(2) 62.96(2)

Tabela 4.2: Tabela com os valores obtidos para os ângulos onde ocorrem
os picos principais dos difratogramas mostrados na figura 4.5 e
valores da literatura [115].

Com os dados mostrados na tabela 4.2 vemos que não é possível
distinguir se nossas amostras possuem nanopartículas compostas por
magnetita ou maguemita. Utilizando esses valores e as equações 3.1 e
3.2, encontramos um valor para o parâmetro de rede a = 8.35Å para
as duas amostras.

4.1.3 Espectroscopia Mössbauer

Além da difratometria de raios X, outra técnica que pode fornecer
informações sobre a composição química de uma amostra é a espec-
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Figura 4.5: Difratogramas obtidos para os ferrofluidos comerciais (a)
EMG605 e (b) EMG909. Nas figuras principais estão indicados os
picos correspondentes a cada plano cristalográfico e nos painéis
internos temos os ajustes obtidos para o pico correspondente a
2θ = 35.68o.
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troscopia Mössbauer. Para os nossos ferrofluidos, as medidas foram
feitas a 4.2K sem campo magnético aplicado e utilizando 57Fe como
fonte radioativa. Na figura 4.6 vemos os espectros obtidos para os
dois ferrofluidos, assim como os respectivos ajustes.

Figura 4.6: Espectros Mössbauer a 4.2K, sem campo aplicado, para os ferro-
fluidos (a) EMG605 e (b) EMG909.

Assim como nos difratogramas de raios X, os espectros Mössbauer
da magnetita e maguemita podem ser um pouco semelhantes. No en-
tanto a população de átomos de ferro nos sítios A e B deve seguir a
proporção de 1:2 para a magnetita e 1:5/3 para a maguemita. Utili-
zando esta proporção de população de ferro em cada sítio e as áreas
obtidas com o ajuste, pudemos atribuir o ajuste da curva azul clara
na figura 4.6 ao sítio A e a curva vermelha ao sítio B. Outra caracte-
rística entre os sítios A e B para ferritas é que δ é menor para os sítios
A tetraédricos, como observamos nas nossas amostras.
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ferrofluido δ(mm/s) ∆(mm/s) Bh f (T) Área (%)

EMG605 sítio A 0.28(2) -0.05(1) 51.4(5) 29.5(2)

EMG605 sítio B 0.54(2) -0.01(1) 51.9(5) 70.5(2)

EMG909 sítio A 0.28(2) -0.05(1) 51.3(5) 35.2(2)

EMG909 sítio B 0.54(2) 0.01(1) 51.7(5) 64.8(2)

Tabela 4.3: Tabela com os valores obtidos nos ajustes dos espectros Mös-
sbauer para a posição da linha (δ), constante de acoplamento
quadrupolar (∆) e o campo hiperfino Bh f para os ferrofluidos
EMG605 e EMG909. Na tabela mostramos os ajustes correspon-
dentes aos sítios A (tetraédrico) e B (octaédrico).

Comparando a proporção entre áreas na tabela 4.3, temos para o
ferrofluido EMG605 a relação A:B de 1:2.39 e de 1:1.84 para o fer-
rofluido EMG909. Estes valores são mais próximos dos valores da
magnetita, que é de 1:2, no entanto somente com esses valores a dis-
tinção entre magnetita e maguemita não pode ser feita. Com esses
resultados, e a informação fornecida pelo fabricante, assumimos que
nossos ferrofluidos são compostos por nanopartículas de magnetita.

4.2 caracterização magnética de ferrofluidos conge-
lados

Uma vantagem dos ferrofluidos é a facilidade de obter amostras com
diversas concentrações de nanopartículas a partir de uma amostra
mais concentrada e assim estudar o efeito de interações no comporta-
mento magnético desses sistemas. Na prática, quando diluímos uma
amostra de ferrofluido, alteramos a concentração dos componentes
que garantem a estabilidade dos mesmos, de forma que nossa amos-
tra resultante pode conter aglomerados de nanopartículas. Em geral,
ferrofluidos a base de água são mais instáveis e suscetíveis a formar
aglomerados, enquanto que os ferrofluidos a base de óleo toleram
melhor esse tipo de diluição.

Nesta seção apresentamos a caracterização magnética dos ferroflui-
dos EMG605 e EMG909. Para observar possíveis efeitos de interações
entre partículas em nossas amostras, fizemos medidas usando os fer-
rofluidos em seu estado puro, que vamos chamar de EMG909-100% e
EMG605-100%, e em mais duas diluições: EMG909-15%, EMG605-15%e
EMG909-1%, EMG605-1%, com composições mostradas nas tabelas 4.4
e 4.5. As amostras a base do ferrofluido EMG605 foram diluídas em
água destilada, enquanto que as amostras obtidas com o ferrofluido
EMG909 foram diluídas com um solvente próprio da empresa Ferro-
tec. Para essas amostras mostramos medidas de ciclos de histerese,
curvas ZFC-FC, ∆m, medidas de suscetibilidade AC e curvas de in-
versão de primeira ordem.



68 estudos experimentais

Amostra mEMG909 (g) msol (g) conc. part. 1014 (cm−3)

EMG909-100% 1,0000 - 1000

EMG909-15% 0,1653 0,8459 100

EMG909-1% 0,01 1,0020 1

Tabela 4.4: Tabela com a composição em massa do ferrofluido EMG909 e do
solvente para as amostras EMG909-100%, EMG909-15% e EMG909-
1%. Mostramos também uma estimativa da concentração do nú-
mero de partículas magnéticas por volume de amostra.

Amostra mEMG605 (g) mH2O (g) conc. part. 1014 (cm−3)

EMG605-100% 1,00 - 1000

EMG605-15% 0,15 0,85 100

EMG605-1% 0,01 1,00 1

Tabela 4.5: Tabela com a composição em massa do ferrofluido EMG605 e de
água para as amostras EMG605-100%, EMG605-15% e EMG605-1%.
Mostramos também uma estimativa da concentração do número
de partículas magnéticas por volume de amostra.

Como vimos no capítulo 3, um tipo de medida que nos dá informa-
ção sobre efeitos magnetizantes e desmagnetizantes nas amostras são
as chamadas curvas ∆m. Para determinar o tipo de efeito predomi-
nante em ferrofluidos congelados, medimos a remanência isotérmica
mr(H) e a remanência desmagnetizante md(H) para as amostras apre-
sentadas nas tabelas 4.5 e 4.5. Na figura 4.7 vemos o gráficos de mr(H)

para as amostras (a) EMG909-100%, EMG909-15% e EMG909-1%, e (b)
EMG605-100%, EMG605-15% e EMG605-1% medidos a uma tempera-
tura de 5K. Nas figuras 4.8 (a) e (b) mostramos as curvas ∆m obtidas
com os dados da figura 4.7. Vemos que em todas as amostras temos
claramente uma interação desmagnetizante predominante, que pode-
mos atribuir à interação dipolar entre as partículas. Para as amostras
obtidas com o ferrofluido EMG909, figura (a), vemos que a interação
desmagnetizante é mais marcante quanto maior for a concentração
de nanopartículas, de acordo com o que esperamos quando temos
uma interação dipolar mais forte. Já para as amostras obtidas com o
ferrofluido EMG605, a base de água, não há uma diferença marcante
entre as curvas. Podemos atribuir esse fato a forte tendência que os
ferrofluidos aquoso têm de formar aglomerados de partículas. Ape-
sar de a amostra EMG605-1% possuir uma concentração de partículas
menor do que EMG605-100%, ela deve conter aglomerados maiores,
já que a diluição em água propicia a aglomeração das partículas.

Para as amostras EMG909-15% e EMG909-100% o mínimo da curva
∆m ocorre em um campo de 260(10)Oe, enquanto que para a amostra
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Figura 4.7: Curvas mr(H) e md(H) a 5K para as amostras (a) EMG909-100%,
EMG909-15% e EMG909-1%, e (b) EMG605-100%, EMG605-15% e
EMG605-1%.
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Figura 4.8: Curvas ∆m(H) a 5K para as amostras (a) EMG909-100%, EMG909-
15% e EMG909-1%, e (b) EMG605-100%, EMG605-15% e EMG605-
1%.
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EMG909-1% esse campo é de 230(10)Oe. Já para as amostras EMG605

esse mínimo ocorre em um campo de 325(10)Oe. Podemos esperar
por esses resultados, assim como pelas imagens de microscopia eletrô-
nica que mostraram que o ferrofluido EMG605 é constituído por partí-
culas maiores do que o EMG909, que as amostras da série EMG605 se-
jam magneticamente mais duras do que as da série EMG909. De fato
observamos que a uma temperatura de 10K o ferrofluido EMG909

possui uma coercividade de 115(2)Oe (figura 4.9 (a)), enquanto que
para o ferrofluido EMG605 esta coercividade é de 222(2)Oe.

Na figura 4.9(a) vemos o ciclo de histerese a 10K para as amostras
EMG909-100%, EMG909-15% e EMG909-1%. Para as amostra EMG909-
100% e EMG909-15% a magnetização de saturação foi estimada pelo co-
eficiente linear do ajuste de m× (1/H), já que mesmo com um campo
de 4.5T as amostras ainda não estavam saturadas, já para a amostra
EMG909-15% (curva vermelha) a componente diamagnética do sol-
vente onde as partículas estão dissolvidas teve que ser subtraída, já
que era dominante em relação à ferromagnética para campos inten-
sos. Nesta última medida também vemos uma descontinuidade nos
pontos na região de 2T, devido a problemas na aquisição de dados
com o SQUID nessa região de campo. No gráfico 4.9 (b) vemos que as
coercividades das três amostras são similares, sendo 115(2), 112(2) e
116(2)Oe para as amostras EMG909-100%, EMG909-15% e EMG909-1%,
respectivamente. Alguns trabalhos preveem um decréscimo no valor
da coercividade para sistemas com uma forte interação dipolar [116],
já que esse tipo de interação é desmagnetizante, no entanto, nas nos-
sas amostras, não pudemos observar nenhum efeito de interações no
valor da coercividade. No entanto, comparando o valor da coercivi-
dade de 115(2)Oe obtida para a amostra EMG909-100% com o valor
do campo onde ocorre o mínimo da curva ∆m que foi de 260(10)Oe a
5K e 220(10)Oe a 10K (medida não mostrada aqui), podemos esperar
que esta diferença possa ser explicada devido a um campo efetivo da
forma He f = H + αM na amostra, que iremos discutir também no
próximo capítulo com a simulação Monte Carlo.

Como vimos na seção 3.2.5, podemos estimar o valor da constante
de anisotropia magnética efetiva de um sistema de nanopartículas por
meio de medidas de suscetibilidade AC. Para as amostras EMG909-
100%, EMG909-15% e EMG909-1% realizamos essas medidas em função
da temperatura utilizando frequências para o campo AC aplicado en-
tre 0.21 e 710.23Hz. O campo DC utilizado foi de 25Oe. Não realiza-
mos essas medidas para as amostras a base do ferrofluido EMG605,
pois ele possui uma temperatura de bloqueio maior e não era possível
obter os máximos das curvas de suscetibilidade antes do gelo passar
para o estado líquido.

Na figura 4.10 vemos as curvas da componente imaginária da susce-
tibilidade AC para as amostras EMG909-100%, EMG909-15% e EMG909-
1%. Essa é a componente que está fora de fase com o campo aplicado,
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Figura 4.9: (a) Ciclos de histerese a 10K para as amostras EMG909-100%,
EMG909-15% e EMG909-1%. Na figura (b) vemos em detalhe a
região de coercividade dos ciclos.
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Figura 4.10: Curvas da componente imaginária da suscetibilidade para as
amostras (a) EMG909-100%, (b) EMG909-15% e (c) EMG909-1%.
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portanto quanto maior for a frequência de oscilação maior será o sinal
de χ′′. Outro fato é que a temperatura de máximo da curva aumenta
com o valor da frequência, pois como vimos no capítulo 1, para uma
partícula que é um monodomínio magnético existe uma relação entre
a frequência com que ocorre a inversão de seu momento, a tempera-
tura e a barreira de energia da partícula, dada pela equação 2.4. Essa
relação mostra que para um dado valor da barreira de energia, a in-
versão da magnetização ocorre em tempos maiores (ou frequências
menores) para temperaturas menores. Usando a relação 3.22, e os va-
lores máximos de temperatura extraídos das curvas na figura 4.10,
podemos fazer um ajuste linear para estimar o valor dessa barreira
de energia e a constante média < ν0 > da amostra.

Figura 4.11: Ajustes para as amostras EMG909-100%, EMG909-15% e
EMG909-1% obtidos para determinar o valor médio da cons-
tante de anisotropia efetiva < Ke f > e a constante ν0.

Na figura 4.11 vemos os ajustes lineares obtidos para as amostras
EMG909-100%, EMG909-15% e EMG909-1% pela linearização da equa-
ção 2.4, e na tabela 4.6 temos os resultados obtidos para a barreira de
energia de anisotropia que é dada por < Ea >=< Ke f > V. Nesta ta-
bela também temos < ν0 > e a estimativa da constante de anisotropia
efetiva média < Ke f >=< Ea > / < V >, usando o diâmetro médio
obtido por meio dos dados da tabela 4.1.

Esses resultados nos mostram que temos uma anisotropia efetiva
média para as partículas cerca de nove vezes maior do que o valor
de K para a magnetita em sua forma massiva (1.35×10

5 erg/cm3

[117, 17]) para a amostra EMG909-100%, e quatro vezes maior para
as amostras EMG909-15% e EMG909-1%. Podemos atribuir esse au-
mento de K tanto devido à efeitos de superfície nas partículas, a uma
baixa cristalinidade [6], e também às interações entre partículas. Para
a amostra EMG909-100%, em particular, é bastante sugestivo que um
valor de < Ke f > maior em relação as outras duas amostras esteja



4.2 caracterização magnética de ferrofluidos congelados 75

Amostra < Ea >(10−20 J) < ν0 >(108Hz) < Ke f >(105erg/cm3)

EMG909-100% 1.84(11) 800(1000) 12.2(8)

EMG909-15% 0.94(3) 1.0(4) 6.3(2)

EMG909-1% 0.88(4) 1.2(9) 5.9(3)

Tabela 4.6: Valores obtidos por meio dos ajustes lineares mostrados na figura
4.11 para < Ea >, < ν0 > e < Ke f > para as amostras EMG909-
100%, EMG909-15% e EMG909-1%.

relacionado a uma maior interação dipolar desse sistema. Vale lem-
brar que neste trabalho consideramos a interação dipolar como sendo
desmagnetizante devido aos resultados de ∆m < 0, figura 4.8, em
acordo com resultados obtidos por outros autores [28, 89], e não de-
vido ao aumento da constante de anisotropia < Ke f > em amostras
mais concentradas, que estaria relacionado a um endurecimento das
partículas, o que neste contexto poderia ser interpretado como uma
interação magnetizante.

Vamos agora observar o comportamento dessas três amostras em
medidas ZFC-FC. Na literatura existem resultados que apontam tanto
um aumento da temperatura de bloqueio, quanto uma diminuição
em sistemas com interações dipolares. Na simulação que apresenta-
mos no próximo capítulo quando consideramos um campo desmag-
netizante vemos que o máximo da curva ZFC, que tomamos como a
temperatura de bloqueio, aumenta quanto mais desmagnetizante for
o campo, o que sugere que para sistemas com mais interação dipo-
lar TB aumenta. Na figura 4.12 mostramos as curvas ZFC-FC norma-
lizadas pela magnetização máxima da curva ZFC, escolhemos essa
normalização para poder comparar as curvas que possuem magneti-
zação com ordens de grandezas diferentes. Vemos que para a amos-
tra EMG909-100%, que é o ferrofluido sem diluição, TB é de 86(1)K,
enquanto que as amostras EMG909-15% e EMG909-1% possuem tem-
peraturas de bloqueio equivalentes e iguais a 62(1)K. Vemos assim
que o sistema mais concentrado e que consequentemente possui uma
maior interação dipolar entre as partículas também possui uma tem-
peratura de bloqueio maior. Possivelmente após uma certa diluição a
interação dipolar não é mais determinante para TB e por isso vemos
duas curvas equivalentes para as amostras EMG909-15% e EMG909-1%

Vimos no capítulo 3 que as curvas ZFC-FC possuem um compor-
tamento fortemente dependente da intensidade do campo magnético
aplicado. Podemos observar esse efeito para as amostras EMG909-
100% e EMG909-1% nas figuras 4.13 (a) e (b), respectivamente, mos-
trando as curvas ZFC com campos de 50, 300, 500 e 800Oe. Vemos
que com campos mais intensos a temperatura de bloqueio obtida pelo
máximo da curva ZFC é menor, já que as partículas ganham mais
energia para se alinhar com o campo magnético. Na figura (c) vemos
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Figura 4.12: Curvas ZFC-FC normalizadas pelo máximo da ZFC com campo
aplicado de 50Oe para as amostras EMG909-100%, EMG909-15%
e EMG909-1%.

a dependência de TB extraída dessas curvas em função do campo
aplicado. Para o menor campo utilizado, que foi de 50Oe, vemos que
TB é maior para o sistema mais concentrado, conforme discutimos
anteriormente. No entanto, para campos maiores, a temperatura de
bloqueio das duas amostras passa a ter valores semelhantes, inclu-
sive com o sistema mais diluído EMG909-1% tendo um valor de TB

maior do que EMG909-100%. Isso mostra que a intensidade do campo
aplicado deve ser a menor possível para não distorcer a barreira de
energia das nanopartículas e obter um valor para a temperatura de
bloqueio mais próximo do real.

Nas medidas que apresentamos até agora, as amostras de ferro-
fluido foram congeladas sem campo aplicado. Para as medidas ZFC-
FC e obtenção das curvas ∆m essa é uma condição necessária, já que
um campo intenso poderia magnetizar a amostra e modificar a res-
posta magnética do sistema a essas medidas. No entanto, à tempera-
tura ambiente quando o solvente está em seu estado líquido, a aplica-
ção de um campo magnético faz com que as nanopartículas formem
estruturas magnéticas como agulhas na direção do campo aplicado 1.
Portanto podemos esperar uma resposta magnética diferente quando
congelamos essas amostras na presença e ausência de um campo apli-
cado. Escolhemos as medidas de curvas de inversão de primeira or-
dem para estudar essas duas condições de congelamento, já que a
partir destas medidas podemos observar as distribuições de coerci-
vidade e campos de interação da amostra e também porque nestas

1 Iremos ver uma consequência direta desse efeito no próximo capítulo, na seção 4.5
sobre o efeito magnetoviscoso.
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Figura 4.13: Curvas ZFC normalizadas com campo aplicado entre 50 e
800Oe para as amostras (a)EMG909-100% e (b)EMG909-1%. Na fi-
gura (c) vemos a dependência da temperatura de bloqueio com
o campo utilizado para obter as curvas ZFC-FC.
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medidas partimos da amostra já saturada, de forma que o campo
aplicado durante o congelamento não prejudicaria a medida.

Na figura 4.14 (a) vemos as curvas FORCs para a amostra EMG605-
100% que foi congelada a partir da temperatura ambiente até 5K sem
campo aplicado. Na figura (b) vemos o diagrama FORC obtido a par-
tir das curvas mostradas em (a). Na figura (c) vemos o diagrama ob-
tido de curvas FORC dessa mesma amostra, mas que foi congelada
partir da temperatura ambiente até 5K com um campo aplicado de
5000Oe. Para os diagramas que mostramos em (b) e (c) vemos que a
distribuição dos campos Hb é mais significativa na região entre −700
e +700Oe, enquanto que Hc se distribui entre 0 e 1650Oe. A distribui-
ção de campos Hb é ligeiramente deslocada para regiões negativas,
o que é compatível com o caso sem interações que vimos na simula-
ção apresentada na seção 5.4.1. Para estas duas distribuições vemos
também duas regiões bem definidas, uma em Hc = 0 e outra em
aproximadamente Hc = 530Oe. Estes dois picos na distribuição estão
associados a, respectivamente, partículas menores e maiores. As par-
tículas menores possuem também menor coercividade e um compor-
tamento reversível a esta temperatura, já as partículas maiores apre-
sentam um comportamento irreversível. Portanto, vemos nestes dia-
gramas, o efeito da dispersão de tamanhos observados nas imagens
de microscopia eletrônica de transmissão, figura 4.2.

Comparando agora estes dois diagramas, vemos na figura 4.14 (b)
que os dois picos da distribuição, Hc = 0 e Hc = 530Oe, possuem
praticamente a mesma intensidade. Já na figura (c) vemos que cla-
ramente o pico mais importante é em torno de Hc = 530Oe. Esta
mudança no diagrama está relacionada ao campo aplicado durante o
congelamento da amostra. Podemos esperar que as estruturas magné-
ticas formadas pelas partículas quando aplicamos o campo possuem
uma coercividade maior, já que elas são aglomerados de partículas.
Assim, na condição (c), partículas com coercividades menores podem
ter formado aglomerados com as partículas maiores e consequente-
mente aumentado sua coercividade.

Nos resultados apresentados até o momento estudamos nanopar-
tículas em meios sólidos, já que os ferrofluidos estavam congelados.
Quando passamos a estudar amostras em que as nanopartículas estão
dispersas em um meio líquido, como por exemplo água ou óleo em
amostras de ferrofluido, ou então sistemas micelares dopados com
nanopartículas, passamos a ter um outro grau de liberdade em nosso
sistema, já que agora as nanopartículas podem rotacionar e transladar
no meio. Essa possibilidade faz com que as partículas possam rotacio-
nar no líquido para alinhar sua magnetização com o campo aplicado,
um fenômeno conhecido com relaxação de Brown. Esse novo grau de
liberdade introduzido em nosso sistema dá origem a alguns fenôme-
nos interessantes, como a possibilidade de estudar transições de fase
por meio de medidas magnéticas, e também ao efeito magnetovis-
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Figura 4.14: (a) Curvas de inversão de primeira ordem a 5K para a amostra
EMG605-100%. (b) Diagrama FORC obtido utilizando as curvas
mostradas em (a). (c) Diagrama FORC obtido após congelar a
amostra com um campo aplicado de 5000Oe.
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coso, que mostra como as estruturas magnéticas na forma de agulhas
que as partículas formam na presença de um campo aplicado podem
se refletir em um aumento da viscosidade do sistema.

4.3 curvas zfc-fc e transição de fase do estado sólido

para o líquido em ferrofluidos

Nesta seção mostramos como medidas de magnetização, especifica-
mente curvas Zero Field Cooling - Field Cooling (ZFC-FC), podem for-
necer informações sobre a transição entre os estados sólido e líquido
de um ferrofluido.

Figura 4.15: Curvas ZFC-FC com campo aplicado de 50Oe para o ferrofluido
909. As mudanças no comportamento da magnetização com a
temperatura indicam as mudanças de fase de sólida para lí-
quida (ou vice versa).

Na figura 4.15 mostramos duas medidas ZFC-FC, com campo apli-
cado de 50Oe, para o ferrofluido EMG909-100% 2. A primeira infor-
mação que podemos tirar dessas curvas é o valor da temperatura de
bloqueio das partículas (temperatura onde ocorre o valor máximo de
magnetização na curva ZFC), que para ambas as medidas é 86(1)K.
A partir da temperatura de 165K o comportamento das curvas ZFC
começa a se mostrar mais complicado.

Sabemos que a curva de magnetização ZFC é um estado metaestá-
vel, devido ao resfriamento da amostra antes da aplicação do campo.
Quando a amostra de ferrofluido está congelada, mudanças na mag-
netização ocorrem devido à rotação dos momentos magnéticos da
partícula na direção do campo aplicado, que é conhecida como re-
laxação de Néel. Já quando o solvente do ferrofluido passa para o

2 Foram feitas duas medidas iguais para a mesma amostra para ver sua reprodutibili-
dade.
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estado líquido, além da relaxação de Néel pode ocorrer a rotação das
próprias partículas dentro do líquido, que é conhecida como relaxa-
ção de Brown. Como o movimento browniano é caracterizado por
uma aleatoriedade, temos na fase líquida uma situação onde é muito
complicado prever o comportamento da curva ZFC, devido à grande
quantidade de variáveis que contribuem para o valor medido da mag-
netização.

Na figura 4.15 vemos tanto na curva ZFC quanto na FC três re-
giões onde a magnetização tem uma mudança no seu comportamento.
Nesse tipo de amostras, a transição do estado sólido para o líquido
começa a partir da interface da partícula com o solvente [118, 119],
assim existe uma região de temperatura onde as partículas ainda não
podem transladar, mas podem começar a apresentar a relaxação de
Brown, já que na sua vizinhança o solvente já está no estado líquido.
No momento em que o sistema passa totalmente para a fase líquida
essas partículas passam a girar e transladar, além de também conti-
nuarem a se orientar com o campo devido à relaxação de Néel.

Na figura 4.15 vemos, ao comparar as duas medidas, que na região
de temperatura entre 165 e 243K a magnetização da curva ZFC pos-
sui um comportamento pouco previsível. Essa região de temperatura
pode estar associado ao efeito descrito acima, quando as partículas
estão começando a poder girar dentro do líquido. Para entender por-
que a magnetização apresenta certos vales e picos nessa região de
temperatura temos que pensar que quando a amostra foi congelada a
distribuição de eixos fáceis das partículas não necessariamente estava
na direção do campo aplicado, mas sim em uma configuração que
depende da interação entre elas (nesse tipo de amostra temos princi-
palmente a interação dipolar e a estérica). Assim quando as partículas
ganham esse grau de liberdade extra a distribuição desses eixos fáceis
com o campo muda e temos uma região onde a magnetização ainda
não encontrou seu estado de equilíbrio. Na região de temperatura fi-
nal, quando a magnetização mostra um comportamento estritamente
decrescente com o aumento da temperatura (a partir de 228K para
a medida 1 e 244K para a medida 2), as partículas já entraram em
equilíbrio com o campo aplicado.

Olhando agora para a curva FC, vemos também três regiões com di-
ferenças no comportamento da magnetização. Primeiro de 333 a 189K
a magnetização aumenta com a diminuição da temperatura, como
habitualmente ocorre nessas medidas. No entanto entre 189 e 120K
(114K para a medida 2) a derivada dessa curva muda e a 120(1)K
na medida 1 e 114(1)K na medida 2, a magnetização das amostras
mostra um decaimento abrupto, provavelmente devido à transição
total do estado líquido para o sólido. Vemos que essas mudanças no
comportamento da magnetização ocorrem sempre a uma tempera-
tura mais baixa que na curva ZFC, o que evidencia o fenômeno de
super-resfriamento na amostra, ou seja, a temperatura onde o ferro-
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fluido se solidifica ocorre a uma temperatura menor do que a qual ele
se liquefez. Esse fenômeno já foi relatado recentemente na literatura
em sistemas similares aos nossos [119, 58].

Figura 4.16: Curvas ZFC-FC com campo aplicado de 50Oe para a amostra
EMG605-1% em (a) um intervalo de temperatura indo da fase
sólida pra líquida e (b) só na fase congelada.

Assim como observamos essa transição para a amostra EMG909-
100%, também foi possível observar para a amostra EMG605-1%, como
vemos na figura 4.16. Para essa amostra a temperatura de bloqueio
é de 250(2)K, que é bem maior do que as obtidas para as amostras
derivadas do ferrofluido EMG909. Isso é esperado, pois como vimos
nas imagens de microscopia, o ferrofluido EMG605 possui partículas
magnéticas com um diâmetro médio maior do que o EMG909.
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4.3.1 Observação da transição de fase em cristais líquidos liotrópicos

Preparação das amostras de cristais líquidos liotrópicos

As amostras de cristal líquido foram preparadas utilizando o sabão
laurato de potássio (LK) obtido pela alcalinização do ácido láurico
com KOH [73]. Os componentes de cada amostra foram cuidadosa-
mente pesados numa balança analítica sendo que o primeiro reagente
a ser pesado era o laurato, em seguida a água e por fim o decanol
(De). O decanol costuma ser sempre o último componente devido à
sua maior volatilidade.

Após a pesagem e mistura dos componentes as amostras permane-
ciam em repouso até que toda espuma desaparecesse. Foram prepa-
radas amostras ternárias (água, LK e decanol) que apresentavam tran-
sição entre as fases isotrópica e nemática. Essas amostras foram dopa-
das com o ferrofluido EMG605, na mesma concentração da amostra
EMG605-1%.

Amostra %LK %H2O %De 1014 (cm−3)

Am11 27.27 65.98 6.76 1

Am17 27.19 66.00 6.81 1

Am19 25.98 66.88 7.14 1

Tabela 4.7: Tabela com a composição (em % de massa) de laurato de potássio,
água e decanol de cada amostra, e número estimado de partícu-
las magnéticas por cm3 de amostra. O erro na porcentagem de
massa é de 0,01 %.

A quantidade de nanopartículas magnéticas por volume do cristal
líquido era de 1014 partículas por cm3. Esta diluição é suficientemente
baixa para que as temperaturas onde ocorrem transições de fase no
cristal líquido não sejam afetadas pela presença da magnetita [73].

Curvas ZFC e transições de fase em cristais líquidos liotrópicos

Um dos resultados apresentados na dissertação de mestrado [16] é
que podemos observar transições de fases em cristais líquidos lio-
trópicos por meio de curvas ZFC-FC e medidas AC. No entanto, a
forma como essa transição se apresenta nas medidas magnéticas pode
depender de algumas variáveis como a intensidade do campo mag-
nético aplicado, a taxa de variação da temperatura e até mesmo das
dimensões do porta amostra utilizado, o que nos levou a aprofundar
os estudos iniciais.

Na figura 4.17 vemos curvas ZFC-FC para a amostra Am11 com
quatro intensidades de campo aplicado: 50, 100, 400 e 2000Oe. Para
a curva obtida com campo de 50Oe o sino característico da magneti-
zação (que reflete o comportamento do parâmetro de ordem da fase
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Figura 4.17: Curvas ZFC-FC com campo aplicado de 50, 100, 400 e 2000Oe
para a amostra Am11.
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nemática com a temperatura) pode ser observado claramente entre
293(1) e 317(1)K, no entanto para intensidades maiores de campo
a forma desse sino se altera e perde sua intensidade, sendo que na
curva medida com 2000Oe vemos apenas a componente diamagné-
tica do cristal líquido. Quando aumentamos a intensidade do campo
magnético, temos uma situação onde é mais fácil de as partículas
se alinharem com o campo e assim a influência do ordenamento es-
pacial do cristal líquido na magnetização se torna menos evidente.
Outro fato é que as temperaturas onde a magnetização muda seu
comportamento, provavelmente devido à transição da fase nemática
para a isotrópica, aumentaram de 317(1)K para cerca de 326K quando
aumentamos a intensidade do campo aplicado. Isso pode ser o efeito
do campo magnético no alinhamento das micelas, já que mesmo em
uma amostra isotrópica, em uma região de temperatura próxima à
transição com a fase nemática, encontramos micelas com uma aniso-
tropia de forma. Assim, se estivéssemos em uma situação onde as
micelas possuem uma anisotropia de forma, mas estão distribuídas
espacialmente de tal forma que estejam na fase isotrópica, um campo
poderia ordenar esse sistema.

Um fato experimental conhecido é que o ordenamento dos cristais
líquidos sofre uma grande influência das bordas do recipiente que o
contém. Se usarmos porta-amostras muito pequenos, como da ordem
de 1mm de espessura, os efeitos de borda podem ser mais importan-
tes do que as propriedades de volume. Além dos efeitos de borda,
o tempo necessário para fazer a medida de magnetização também
pode influenciar a forma da curva, já que temos uma situação onde
as partículas estão se alinhando com o campo e com o cristal líquido.

Como nas medidas de ressonância magnéticas 3 utilizamos como
porta-amostra uma pipeta de Pasteur (que possui um diâmetro de me-
nos 1mm), fizemos um estudo para ver se nessa região de tamanho
ainda era possível medir a transição entre as fases isotrópica e nemá-
tica no cristal líquido. Além disso também fizemos medidas de curvas
ZFC com tempos de medidas diferentes (mais longos, com ∆T = 1K
e mais curtos ∆T = 2K). Na figura 4.18 vemos as curvas ZFC, em
função do diâmetro do porta amostra utilizado e também em função
da variação de temperatura para as amostras Am17 e Am19.

Na figura 4.18 vemos que para a medida mais lenta, ∆T = 1K, a
forma do parâmetro de ordem é bem diferente do que na medida
mais rápida, ∆T = 2K, para os porta-amostras com diâmetros maio-
res, sendo que o máximo da magnetização ocorre próximo da tran-
sição com a fase isotrópica. Já o diâmetro do porta-amostra, nesses
tamanhos estudados, não mostrou ter uma influência na forma das
curvas, nem nas temperaturas onde ocorrem as transições de fase.

3 apresentadas na seção 4.4
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Figura 4.18: Curvas ZFC-FC, com campo aplicado de 50Oe, variando o diâ-
metro do porta amostra utilizado e a taxa de variação da tem-
peratura para as amostras (a) Am17 e (b) Am19.
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4.4 ressonância ferromagnética

Nas seções anteriores 4 vimos que existe uma diferença no comporta-
mento magnético das nanopartículas, principalmente em baixos cam-
pos, quando mudamos o meio em que elas estão dispersas (sólido,
líquido isotrópico ou cristal líquido). Medidas de ressonância ferro-
magnética podem dar informações sobre as anisotropias das nano-
partículas, que depende tanto de fatores como seu formato e sua
constituição química, quanto da orientação espacial do eixo fácil com
campo magnético aplicado. Nos nossos sistemas estamos mais inte-
ressados neste último, já que o principal efeito da mudança do meio
de dispersão é afetar a orientação e distribuição espacial das nano-
partículas. Nessa seção vamos ver como se comporta o espectro de
ressonância das nanopartículas do ferrofluido EMG605 quando elas
estão diluídas somente em água ou em um cristal líquido liotrópico.

Figura 4.19: Espectros na banda X para a amostra EMG605-1% congelada a
233K com um campo aplicado de 1.5T. Foram tomados espec-
tros na direção paralela e perpendicular ao campo aplicado. A
linha sólida preta representa o ajuste obtido usando a equação
4.4.

Antes de analisar as diferenças nos espectros, é importante conhe-
cer quanto é contribuição da anisotropia intrínseca das partículas no
valor do campo de ressonância de um espectro. Uma maneira simples
de estimar esse campo é congelar a amostra com um campo aplicado
e tomar o espectro na direção paralela e perpendicular. Na figura 4.19

vemos os espectros obtidos a 233K na banda X ( f = 9, 40GHz), depois
de a amostra EMG605-1% ter sido congelada sob campo aplicado de

4 Nessa seção só apresentaremos medidas de ressonância com amostras dopadas com
o ferrofluido EMG605, pois essas medidas foram realizadas em abril de 2011 em
Bariloche e na época não estávamos estudando o ferrofluido EMG909.
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1.5T. Para encontrar o campo de anisotropia HA, podemos usar a
equação 3.32 tomando φ = 0 e φn = 0, no caso paralelo, e φn = π/2,
no caso perpendicular. Chamando o campo de ressonância no espec-
tro tomado na direção perpendicular de H⊥, e H‖ na direção paralela,
encontramos as seguintes expressões:

ω

γ
= H‖ + HA (4.1)

(
ω

γ

)2

= H⊥(H⊥ − HA) (4.2)

Das expressões acima é possível obter o valor do campo de anisotro-
pia HA. Usando os valores obtidos dos espectros, H⊥ = 3232(10)Oe
e H‖ = 2854(10)Oe encontramos um campo de anisotropia HA de
250(9)Oe a 233K. Com os resultados dos diâmetros médios obtidos
das imagens de microscopia (seção 4.1.1), podemos estimar o campo
devido à anisotropia de forma das partículas usando a relação:

HA = 4π M ∆N (4.3)

sendo M a magnetização da partícula e ∆N a diferença entre os fa-
tores desmagnetizantes em duas direções ortogonais. Considerando
M = 480emu/cm3 [17] e as partículas como esferoides prolatos (semi-
eixos b = c < a), podemos calcular o valor ∆N = Na − Nc por meio
de equações existentes na literatura [120] e estimar o campo de ani-
sotropia como sendo HA = 274Oe, um valor que é compatível com o
valor de HA encontrado por meio dos espectros.

Na figura 4.20 vemos o espectro na banda X para alguns valores de
temperatura e os melhores ajustes obtidos (linha sólida preta) para a
amostra Am11. Para fazer o ajuste dos espectros de ressonância con-
sideramos a intensidade do sinal como sendo de forma lorentziana
e uma composição de absorção e dispersão [121], devido à grande
quantidade de água, que faz com que a microonda seja atenuada
[122] dentro da amostra. Como em princípio as nanopartículas estão
livres para rotacionar dentro do líquido, usamos como peso uma dis-
tribuição gaussiana de desvio padrão σ e centro 〈Hres〉. Assim, cada
espectro a uma dada temperatura, foi ajustado pela expressão:



4.4 ressonância ferromagnética 89

Figura 4.20: Espectro de ressonância na banda X para a amostra Am11 para
alguns valores de temperatura. A linha sólida preta representa
o melhor ajuste obtido para cada temperatura.

dI
dH

= A
−Γ

σπ
√

2π

∫ {
p

(H − Hres)

[(H − Hres)2 + (Γ/2)2]2
(4.4)

− (1− p)
(Γ/2)2 − (H − Hres)2

2(Γ/2)[(H − Hres)2 + (Γ/2)2]2

}

exp
(
−(Hres− < Hres >)2

2σ2

)
dHres

sendo as variáveis do ajuste o campo de ressonância médio < Hres >,
a constante multiplicativa A (relacionado à intensidade do sinal), a
largura da lorentziana Γ, o desvio padrão σ da gaussiana e a porcen-
tagem p da contribuição da absorção para o sinal medido. Mantendo
essas variáveis no ajuste, estamos considerando que temos uma distri-
buição de campos de ressonância Hres. Isso pode ser entendido lem-
brando que as partículas estão livres para girar dentro do fluido e
dependendo do ângulo entre seu eixo fácil e o campo aplicado temos
um valor diferente de Hres para cada partícula 5.

Na figura 4.21 vemos os parâmetros < Hres >, Γ e σ ajustados para
vários valores de temperatura para as amostras Am11 e EMG605-1%.
Usando os resultados do ajuste a 300K para a amostra Am11 temos
um campo de ressonância médio de 2765(10)Oe. Usando a equação
3.26 podemos estimar qual seria o campo de ressonância esperado
para a magnetita na banda X se não tivéssemos nenhuma fonte de ani-

5 Isso sem considerar as outras variáveis possíveis, como anisotropia de forma e tama-
nho, que varia de partícula para partícula.
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sotropia. Usando o fator g = 2, 12 da magnetita [123, 124], e a frequên-
cia de banda f = 9, 40GHz encontramos um campo de 3170Oe. A
discordância entre este valor e o valor obtido para a amostra Am11 é
de cerca de 400Oe, um valor que é da ordem de grandeza do campo
devido à anisotropia de forma das nanopartículas.

Agora vamos analisar na figura 4.21 a dependência dos parâmetros
ajustados com a temperatura para as duas amostras. O primeiro grá-
fico mostra o aumento do campo de ressonância médio 〈Hres〉 com
o aumento da temperatura. Isto está relacionado ao decréscimo da
anisotropia efetiva das partículas devido às flutuações térmicas no
regime superparamagnético [104], assim o campo devido a essa ani-
sotropia é menor e portanto o campo de ressonância se desloca para
valores maiores. Vemos também que a curva para as amostras Am11 e
EMG605-1% são compatíveis, o que indica que a principal fonte de ani-
sotropia que temos nessas amostras é devido às características mag-
néticas das partículas e não ao meio em que elas estão inseridas.

No gráfico central da figura 4.21 vemos um decréscimo na largura
de linha dos espectros com a temperatura que representa o efeito do
aumento do movimento das partículas, que na média tendem a su-
primir a anisotropia a altas temperaturas. Nesse gráfico vemos que
a curva para as duas amostras não é compatível. Alguns trabalhos
mostram que interações entre partículas tem como efeito aumentar a
largura de linha dos espectros de ressonância principalmente quando
envolve a formação de cadeias de partículas [108, 110], enquanto que
um sistema onde os eixos de anisotropia estão mais orientados com o
campo magnético mostram espectros mais estreitos [109]. Levando es-
ses fatos em conta podemos ter duas explicações para essa diferença
nos valores de Γ: na amostra de cristal líquido, as partículas tendem
a ficar mais afastadas uma das outras e portanto tem uma interação
menor entre elas (assim como vimos nas curvas ∆m no capítulo 5.3), o
que leva a um estreitamento do espectro. Outra hipótese é que esse es-
treitamento do espectro pode ser um sinal do efeito do confinamento
espacial que o ordenamento das micelas do cristal líquido impõe nas
nanopartículas.

Por fim, o último gráfico da figura 4.21 mostra que o desvio padrão
da distribuição gaussiana aumenta com o aumento da temperatura,
já que as partículas ganham mais energia térmica para se movimen-
tarem dentro do líquido. Uma informação que não pudemos ver com
as medidas de ressonância é a transição de fase dos cristais líquidos,
devido ao uso de campos muito intensos para observar a ressonância.

Além das ressonâncias na banda X, também tomamos espectros
usando a banda L (frequência de ressonância 1.15GHz), onde vemos
na figura 4.22 os espectros para as amostras Am11 e EMG605-1%. Para
essa banda, a anisotropia das partículas era grande o suficiente para
que não pudéssemos ver todo o espectro, desse modo não pudemos
fazer a mesma análise que fizemos com a banda X. No entanto, apesar
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Figura 4.21: Parâmetros < Hres >, Γ e σ retirados dos ajustes dos espectros
de ressonância na banda X, a vários valores de temperatura,
para as amostras Am11 e EMG605-1%.
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do meio espectro, podemos ver que nessa banda a largura de linha Γ
da amostra de cristal líquido é claramente menor do que a da amostra
EMG605-1%, servindo então como uma confirmação dos resultados
obtidos para banda X.

Figura 4.22: Espectro de ressonância na banda L (frequência de ressonância
1, 15GHz) para as amostras Am11 e EMG605-1%.

4.5 efeito magnetoviscoso em amostras micelares iso-
trópicas

O efeito magnetoviscoso, ou simplesmente MVE (acrônimo do termo
em inglês magnetoviscous effect), se manifesta como uma mudança na
viscosidade de uma suspensão de nanopartículas na presença de um
campo magnético. Esse efeito ocorre devido às estruturas microscó-
picas que as nanopartículas formam no líquido onde estão suspen-
sas, em geral longas cadeias em forma de agulha, na presença deste
campo. Amostras de ferrofluidos foram muito estudadas nos últi-
mos anos para explicar o MVE, mas nesse trabalho mostramos que
esse efeito também pode ser observado em soluções micelares dopa-
das com nanopartículas magnéticas. Acreditamos que nesse sistema
quando as partículas formam estruturas para se alinharem com o
campo acabam induzindo uma mudança no comportamento reoló-
gico das micelas, que se manifesta como um aumento da viscosidade.
A indução de ordem em sistemas micelares devido à introdução de
nanopartículas magnéticas e aplicação de um campo externo é bem
conhecido na literatura, no entanto a observação da manifestação
desse efeito em medidas reológicas é recente e inédito no sistema que
escolhemos para estudar: soluções isotrópicas micelares de laurato
de potássio e água. Lembramos que esse trabalho foi desenvolvido
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na Technische Universität Dresden na Alemanha sob supervisão do
professor Stefan Odenbach.

Iniciamos esta seção falando sobre a preparação das amostras e os
equipamentos utilizados. Na parte de resultados, mostramos primei-
ramente a caracterização reológica dos sistemas micelares sem campo
aplicado e posteriormente prosseguimos com a determinação da in-
tensidade do efeito magnetoviscoso nos dois ferrofluidos usados para
dopar as amostras. Finalmente apresentamos os resultados para as
amostras isotrópicas dopadas com o ferrofluido e a caracterização
por espalhamento dinâmico de luz.

4.5.1 Preparação das amostras e equipamentos

Preparamos as soluções micelares isotrópicas estudadas nesse projeto
dissolvendo laurato de potássio (LK) em água destilada em diver-
sas concentrações. A concentração das amostras, em porcentagem em
massa de LK, variou de 5 a 34%. Essas amostras foram dopadas com
dois ferrofluidos a base de água e polidispersos, o comercial EMG605

da Ferrotec e o ferrofluido FF059L preparados pelo Dr. Rainer Tietze
da Universitätsklinikum Erlangen, Alemanha.

Para a caracterização reológica das amostra, em campo nulo, utili-
zamos um reômetro comercial rotacional Anton Paar Physica MCR
301, usando uma geometria de placas paralelas com diâmetro de
50mm e distância entre as placas de 1.00mm. O efeito magneto vis-
coso nas amostras foi estudado em um reômetro rotacional especial-
mente projetado para estudar fluidos magnéticos [69], usando uma
geometria de placas paralelas com diâmetro de 76mm e distância en-
tre as placas de 0.6mm para as soluções micelares e 0.6mm para os
ferrofluidos puros e campo magnético aplicado de 25kA/m. As medi-
das foram realizadas a 20

0C e uma cobertura contendo algodão em-
bebido com água foi utilizada em ambos os reômetros para prevenir
a evaporação das amostras.

Determinamos a concentração de partículas magnéticas nos ferro-
fluidos a partir de curvas de magnetização medidas em um magnetô-
metro de amostra vibrante da Lakeshore. Medidas utilizando espa-
lhamento dinâmico de luz (DLS) foram realizadas em um equipa-
mento HPPS (Malvern Instruments Inc.) para determinar a influência
da concentração de laurato de potássio no tamanho dos aglomerados
de partículas magnética após a dopagem das amostras.

4.5.2 Caracterização reológica das amostras isotrópicas

Antes de caracterizarmos o efeito magnetoviscoso em uma amostra
é importante conhecer como é o seu comportamento reológico na
ausência de campo aplicado. Para nossas amostras esperamos um
comportamento newtoniano, ou seja, a tensão de cisalhamento τ deve
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ser proporcional à taxa de cisalhamento γ̇, sendo que o coeficiente de
proporcionalidade dá a viscosidade do fluido.

Figura 4.23: Razão da viscosidade η/η0 das amostras isotrópicas na ausên-
cia de campo aplicado como função da fração em massa de
laurato de potássio. Painel interno: Dependência da tensão de
cisalhamento τ com a taxa de cisalhamento γ̇ para concentra-
ções crescentes de laurato de potássio. Cada curva corresponde
a um ponto da viscosidade no gráfico principal, sendo que a
viscosidade aumenta com a concertação de LK.

Na ausência de campo magnético, como esperado as amostras apre-
sentam um comportamento newtoniano no intervalo de taxa de cisa-
lhamento γ̇ estudado, como podemos ver pela dependência linear
da tensão de cisalhamento τ com γ̇ no painel interno da figura 4.23.
No gráfico principal dessa figura vemos que a viscosidade para essas
amostras, extraídas do coeficiente angular das curvas τ × γ̇, rapida-
mente aumenta com o aumento da concentração de laurato de potás-
sio. Esse comportamento pode ser ajustado pela equação de Krieger-
Dougherty para uma suspensão de esferas rígidas [125], dada por:

η

η0
=

(
1− Φ

Φm

)−[η]Φm

(4.5)

onde η é a viscosidade da mistura, η0 a viscosidade do meio (nesse
caso a água), Φ a fração volumétrica de sólidos da mistura, Φm a
fração máxima de empacotamento (que no caso de esferas é de 63%) e
[η] a viscosidade intrínseca (2.5 para esferas). Para o ajuste estimamos
Φ como a concentração em massa de laurato de potássio nas amostras,
pois a densidade dessas soluções pode ser aproximada pelo valor da
densidade da água. Com essa consideração encontramos valores de
0.476(18) para Φm e 6.15(23) para [η]. Valores de [η] maiores do que
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2.5 estão associados a uma assimetria das partículas [126], e indicam
que o formato das micelas sob ação do cisalhamento não é esférico.

4.5.3 Ferrofluidos

Para estudar o efeito magnetoviscoso nas soluções micelares usamos
dois ferrofluidos para dopar as amostras, o já mencionado EMG605

da Ferrotec com uma concentração de partículas de 3.0Vol.% e um
fornecido por colaboradores que chamaremos de FF059L com con-
centração de 0.1Vol.%. Os dois ferrofluidos são a base de água e po-
lidispersos com nanopartículas de magnetitas. Ferrofluidos a base de
água são conhecidos por sua tendência à aglomeração das partículas,
um efeito que pudemos observar em medidas de espalhamento dinâ-
mico de luz (DLS do termo em inglês dynamic light scattering) para
os dois ferrofluidos. Na figura 4.24 de intensidade de luz espalhada
pelas amostras vemos que o tamanho dos aglomerados variam de 40
a 300nm para os dois ferrofluidos.

Figura 4.24: Curvas de intensidade obtidas por medidas DLS para os ferro-
fluidos EMG605 e FF059L.

Para fluidos magnéticos, o efeito magnetoviscoso pode ser quanti-
ficado pela porcentagem R dada por:

R =
η(H)− η(0)

η(0)
× 100 (4.6)

onde η(0) e η(H) são as viscosidades do fluido com e sem campo
aplicado, respectivamente.

Na figura 4.25 vemos a dependência de R com γ̇ e um campo apli-
cado de 25kA/m para os ferrofluidos EMG605 e FF059L. Como espe-
rado, R diminui com o aumento de γ̇, pois o cisalhamento perturba a
formação das estruturas que as nanopartículas formam na presença
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Figura 4.25: Efeito magnetoviscoso para os ferrofluidos EMG605 e FF059L
com campo aplicado de 25kA/m.

do campo e que são as responsáveis pelo aumento da viscosidade
η(H). Vemos que, para os valores menores de γ̇, R é cerca de 200%
para o ferrofluido EMG605 e 400% para o FF059L, o que podemos
considerar como um efeito forte comparado a outros valores da lite-
ratura [127].

4.5.4 Efeito magnetoviscoso em soluções isotrópicas dopadas com nanopar-
tículas

Estudamos o efeito magnetoviscoso em soluções com concentrações
em massa de laurato de potássio entre 20 e 34%, pois para amostras
menos concentradas a viscosidade era muito baixa para a sensibi-
lidade do sensor de torque do reômetro. Vemos a dependência de
R com γ̇ para as amostras dopadas com os ferrofluidos EMG605 e
FF059L, com uma concentração final de nanopartículas de 5.0(5) ×
10−3 e 2.0(2)× 10−3Vol.%, respectivamente, na figura 4.26. Essas cur-
vas mostram que a magnitude de R é cerca de 40 a 50% para taxas
de cisalhamento pequenas, mas se compararmos esses valores com
o MVE para os ferrofluidos que mostramos na figura 4.25, constitui
uma redução de uma ordem de grandeza na magnitude de R para
uma redução em três ordens de grandeza na concentração de partí-
culas magnéticas. Isso indica que além da interação das partículas
com o campo, também devemos ter uma resposta das micelas a esse
ordenamento.

Outro ponto que podemos observar na figura 4.26 é que o MVE é
mais alto para amostras com uma concentração menor de laurato de
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Figura 4.26: Magnitude do MVE, R, como função de γ̇, para algumas con-
centrações de LK para amostras dopadas com os ferrofluidos
(a) EMG605 e (b) FF059L e campo aplicado de 25kA/m.
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potássio. Para investigar esse ponto, realizamos medidas de espalha-
mento dinâmico de luz para determinar a dependência dos aglome-
rados de partículas como uma função da concentração de LK e de
partículas magnéticas.

Figura 4.27: Principal: Dependência de Z-average com a concentração de
LK para os ferrofluidos EMG605 e FF059L. Painel interno: va-
lores de Z-average como função da concentração de partículas
magnéticas, φ, para amostras com concentrações de laurato de
potássio entre 20 e 32% e dopadas com o ferrofluido EMG605.

Na figura 4.27 vemos o parâmetro Z-average, uma quantidade cal-
culada a partir da média da curva de intensidade resultante do es-
palhamento de luz e que é um resultado primário desse tipo de ex-
perimento, como uma função da concentração de LK (gráfico princi-
pal) e de partículas magnéticas φ (painel interno). Podemos ver que,
para os dois ferrofluidos, concentrações mais altas de LK levam a
valores mais altos de Z-average, o que está diretamente associado à
existência de aglomerados maiores, ainda que esse valor não é uma
medida direta do tamanho médio dos aglomerados para uma amos-
tra polidispersa. Por exemplo, uma estimativa do tamanho médio dos
aglomerados, usando a teoria de Mie [128] para as amostras com 5 e
32% de LK são de 85 e 1400nm, respectivamente. Quando o tamanho
dos aglomerados aumenta para uma concentração fixa de partículas
magnéticas, devemos ter que o número final de aglomerados é me-
nor para amostras com uma maior concentração de LK, o que explica
a diminuição de R para amostras com mais laurato de potássio que
podemos observar no gráfico 4.26.

Por outro lado, a concentração de partículas magnéticas φ não afeta
o tamanho médio de aglomerados, como podemos ver no painel in-
terno da figura 4.27, que mostra que Z-average para amostras dopa-
das com o ferrofluido EMG605 não muda com variação em φ. Esse
mesmo padrão foi confirmado para o ferrofluido FF059L.
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Em geral o efeito magnetoviscoso é mais intenso quanto maior for
a concentração de partículas magnéticas, o que vale para as amostras
estudadas nesse trabalho, como pode ser visto na figura 4.28, para
duas amostras com duas concentrações de LK. Vemos que as solu-
ções isotrópicas micelares têm um grande efeito na magnitude do
MVE, pois R chega a atingir 140% para uma concentração de partí-
culas magnéticas de 0.01% (figura 4.28a), um valor que requer uma
concentração de 3% para o ferrofluido EMG605 em sua forma pura
(figura 4.25).

Figura 4.28: Magnitude de MVE, R, como função de γ̇, para algumas con-
centrações de partículas magnéticas e concentrações de LK de
(a) 20% e (b) 32%.

Entendemos o efeito magnetoviscoso considerando que, na pre-
sença de um campo magnético, as partículas formam estruturas den-
tro do líquido que se alinham com o campo, levando a um aumento
na viscosidade. Para sistemas muito diluídos, esse efeito não poderia
ser observado, já que as partículas não existiriam em número sufici-
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ente para formar essas estruturas. No entanto, em nossas amostras,
mesmo para concentrações bem baixas de partículas foi observado
um MVE intenso. Isso indica que nessas condições as micelas, me-
diadas pelos aglomerados de partículas interagindo com o campo,
também devem influenciar na mudança de comportamento reológico.
Como a viscosidade aumenta com o campo, as micelas devem se ali-
nhar em uma direção distinta do cisalhamento, o que significa que as
partículas magnéticas devem induzir um alinhamento das micelas na
direção do campo aplicado.



5
S I M U L A Ç Õ E S M O N T E C A R L O

Neste capítulo apresentamos um estudo das principais propriedades
de um conjunto de nanopartículas fixas no espaço. Iniciamos o capí-
tulo com um sistema de nanopartículas não interagentes [129]. Para
este sistema mostramos como a passagem de um comportamento
magnético ordenado para um desordenado se manifesta em algumas
medidas muito usadas para caracterizar sistemas experimentais. Ou-
tro ponto que abordamos é como mudanças na camada superficial
das nanopartículas podem alterar seu comportamento magnético.

O efeito das interações nas propriedades magnéticas de sistemas de
nanopartículas é estudada de três maneiras distintas: inicialmente por
meio de um campo médio proporcional à magnetização total do sis-
tema, depois colocando explicitamente o termo de interação dipolar
entre as partículas, e por fim considerando o caso onde as nanopar-
tículas podem formar estruturas do tipo dímero e com interação de
troca entre os momentos magnéticos superficiais.

5.1 métodos

Nossa simulação consiste em um sistema de nanopartículas magnéti-
cas esféricas, não interagentes e fixas no espaço. Para levar em conta
efeitos de superfície, cada partícula é constituída por momentos mag-
néticos em uma rede cúbica simples, sendo que o número desses
momentos varia com o diâmetro da partícula. A figura 5.4 é uma
ilustração tridimensional que exemplifica as partículas simuladas.

A simulação segue o algoritmo de Metropolis usando o modelo
clássico de Heisenberg para representar cada momento magnético,
sendo que a energia destes é dada por:

Ei = −µ0~µi.~H −∑
(j)
J cosθij + K1a3 sin2 θi (5.1)

O primeiro termo é a energia Zeeman, onde µi é igual a 4.1µB, o
valor do momento magnético de uma célula unitária de magnetita. O
segundo e o terceiro termo são, respectivamente, a energia de troca
entre primeiros vizinhos j e a energia magneto-cristalina uniaxial. O
valor real da constante de troca J para este modelo específico não é
conhecido, no entanto, como é possível estimar sua ordem de magni-
tude [130], adotamos valores entre 10−22 e 2.3× 10−21 J. As constantes
K1 e a3 são, respectivamente, a constante de anisotropia cristalina e o
volume de uma célula unitária, sendo K1 = 2× 104 J/m3 o valor em
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módulo da constante K1 para a magnetita a 4.2K e a = 0.84nm, que é
o parâmetro de rede da magnetita. As expressões de µi e ~H escritas
em coordenadas esféricas são:

~H = H(sin θH cos φH î + sin θH sin φH ĵ + cos θH k̂) (5.2)

~µi = µi(sin θi cos φi î + sin θi sin φi ĵ + cos θi k̂) (5.3)

Os valores de θH, o ângulo entre o eixo fácil e o campo magné-
tico aplicado, são distribuídos uniformemente entre 0 e π, enquanto
que φH são sorteados aleatoriamente entre 0 e 2π, e ambos são man-
tidos constantes para cada partícula durante a simulação. Com esta
escolha queremos reproduzir um sistema onde os eixos fáceis são dis-
tribuídos aleatoriamente no espaço. Todas as simulações são iniciadas
primeiramente com uma termalização de 5000 passos para cada mo-
mento magnético na temperatura inicial da medida. Posteriormente,
usamos tipicamente 1000 passos para cada momento magnético du-
rante o restante da simulação. Estes números nos levam a cerca de
106 passos para cada partícula a cada nova temperatura, ou campo
magnético, dependendo da medida.

Nas três seções seguintes apresentamos os três modelos que usa-
mos para simular as partículas magnéticas.

5.1.1 Partículas isotrópicas

Nesta situação a expressão da energia para todos os momentos mag-
néticos da partícula (superfície e núcleo) é dada pela equação 5.1 e a
desordem magnética é proveniente da temperatura e da ausência de
vizinhos nos momentos magnéticos superficiais. Na seção 5.2 apre-
sentaremos resultados obtidos com esse modelo.

5.1.2 Partículas com camada morta superficial

Para simular partículas com uma camada morta superficial, modifica-
mos a equação 5.1 para os momentos magnéticos superficiais remo-
vendo a energia magneto-cristalina e fazendo o valor da constante de
troca ser igual a J ′ [18]:

Emorta
i = −µ0~µi.~H −∑

(j)
J ′cosθij (5.4)

J ′ = J
2
+ ∆J ′ (5.5)
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onde J é a constante de troca para os momentos do núcleo e ∆J ′
é uma variável aleatória com distribuição gaussiana e valor médio
〈∆J ′〉 = J /2.6 e desvio padrão σ = 0.1〈∆J ′〉. Essas relações são tais
que a diferença entre J e a média de J ′ corresponde a três desvios
padrões.

5.1.3 Partículas com uma camada superficial dura

Do ponto de vista tecnológico a ideia de magnetos cada vez menores
e magneticamente duros é bastante interessante, mas esta condição
pode ser limitada por efeitos térmicos. Aqui propomos um modelo
onde é possível aumentar o valor da temperatura de ordenamento
magnético de nanopartículas. Isto pode ser obtido adicionando uma
camada externa com um forte acoplamento com os momentos magné-
ticos superficiais, criando assim uma camada magneticamente dura
na superfície da partícula. Nesta situação a expressão de energia para
os momentos superficiais é dada por:

Edura = −µ0~µi.~H −∑
(s)
J ′′cosθis −∑

(j)
J cosθij + K1a3 sin2 θi (5.6)

onde s representa a soma sobre toda a camada superficial e j a soma
sobre os momentos internos.

5.2 propriedades magnéticas de nanopartículas não in-
teragentes

Nesta seção mostramos as propriedades magnéticas de um sistema
de nanopartículas não interagentes, mostrando como a passagem en-
tre um regime com ordenamento magnético para outro sem se mani-
festa em algumas medidas magnéticas. A figura 5.1 (a) mostra a de-
pendência da magnetização com a temperatura, sem campo magné-
tico aplicado, projetada no eixo fácil da partícula, para uma partícula
isotrópica com constante de troca igual a J = 10−22 J. A magnetiza-
ção diminui com o aumento da temperatura, mas entre 14.9 e 16.0K
é possível observar oscilações nos valores de magnetização, uma ca-
racterística que esperamos no regime superparamagnético, que é ca-
racterizado pela inversão da magnetização devido à ativação térmica.
O ponto interessante é que a magnitude desta magnetização também
diminui com o aumento da temperatura, até se anular. Este comporta-
mento é reproduzido para diferentes sementes, e o resultado médio
da amplitude obtido para 100 curvas (e consequentemente 100 se-
mentes diferentes) é mostrado na figura 5.1 (b). Iremos definir esta
temperatura onde se inicia a oscilação da magnetização como uma
temperatura crítica TC do sistema.
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Figura 5.1: (a) Dependência da magnetização com a temperatura para uma
única partícula isotrópica com 10nm e constante de troca J =
10−22 J. (b) Média das amplitudes de oscilação da magnetização
usando 100 curvas diferentes.
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Em um sistema real de nanopartículas o valor da temperatura de
bloqueio é tipicamente muito menor do que a temperatura de Curie
do material. Nos nossos resultados, no entanto, a temperatura onde
se inicia um regime com as mesmas características do regime super-
paramagnético é muito próxima à temperatura em que a magnetiza-
ção de uma partícula é nula na ausência de um campo aplicado, que
é uma característica do paramagnetismo. Como explicamos no capí-
tulo 2, a temperatura de bloqueio de um sistema depende do tempo
de medida, que na simulação de Monte Carlo é muito curto compa-
rado ao tempo de medida de um SQUID, por exemplo. O tempo de
medida associado à atualização de um momento magnético na simu-
lação deve estar relacionado ao tempo da dinâmica de spin, que é
da ordem de 10−9s, portanto para reproduzir 1s seriam necessários
109 passos de Monte Carlo, o que é computacionalmente inviável no
nosso sistema. Desta forma a janela de temperatura onde observamos
um comportamento superparamagnético é muito pequena, o que re-
flete uma limitação importante deste modelo. Devido a esta limitação,
convencionamos chamar a temperatura onde nosso sistema perde o
comportamento ferromagnético de temperatura crítica.

Uma característica de um conjunto de partículas superparamagné-
ticas ou paramagnéticas é a ausência de coercividade. A figura 5.2 (a)
mostra ciclos de histerese, a diferentes temperaturas, para um con-
junto de 360 partículas. A coercividade diminui com o aumento da
temperatura, como mostrado no painel interno, se anulando a 16K.

Figura 5.2: Ciclos de histerese a diferentes temperaturas para um conjunto
de 360 partículas. Painel interno: dependência da coercividade
com a temperatura.

Como explicado no capítulo 3, uma medida muito comum para
estudar sistemas de nanopartículas são as curvas Zero Field Cooling
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- Field Cooling (ZFC-FC). Para as partículas isotrópicas, simulamos
curvas ZFC-FC com um campo aplicado de 5× 104A/m (∼ 628Oe)
em um sistema formado por 360 partículas com um ângulo θH dis-
tribuído uniformemente entre 0 e π (figura 5.3). Nesta figura vemos
que a curva ZFC parte de uma magnetização nula até o sistema ga-
nhar energia térmica suficiente para a magnetização se alinhar com
o campo magnético. Apesar de não ser usual curvas ZFC partirem
de uma magnetização nula, uma ampliação na região onde ocorre a
ativação térmica, painel interno, mostra o comportamento típico en-
contrado em sistemas experimentais. Extraímos da curva ZFC uma
temperatura crítica para este sistema, dada pela temperatura onde
ocorre o máximo da curva ZFC, de 16.0(5)K.

Figura 5.3: Curvas ZFC-FC para um conjunto de 360 partículas e campo
aplicado de 5× 104 A/m (∼ 628Oe).

Com um gráfico tridimensional, figura 5.4, é possível comparar a
configuração de uma das partículas a T = 16K na curva ZFC e a
0.5K na curva FC. Dos resultados prévios sabemos que 16.0(5)K é a
temperatura do máximo da curva ZFC deste conjunto de partículas e,
como podemos ver na figura, os momentos magnéticos estão parcial-
mente alinhados na direção do campo aplicado (cone azul grande na
figura). No entanto, a 0.5K, os momentos estão totalmente alinhados
na direção do campo aplicado.

Como a energia dos momentos magnéticos é modificada quando
um campo é aplicado, temos que a magnitude deste campo é impor-
tante na determinação do máximo da curva ZFC. A figura 5.5 mostra
algumas curvas ZFC-FC com diferentes magnitudes de campo apli-
cado e, como podemos ver, a temperatura onde ocorre o máximo
diminui com o aumento de H até o ponto que não existe mais uma
irreversibilidade magnética (para H = 5× 106A/m). Este comporta-
mento é esperado, pois na curva FC os momentos magnéticos estão
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Figura 5.4: Gráfico tridimensional da estrutura de uma única partícula a 16K
na curva ZFC e a 0.5K na curva FC. O cone azul grande repre-
senta a direção do campo magnético aplicado.
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mais alinhados na direção do campo, portanto se a magnitude de
H é aumentada temos uma situação que favorece o alinhamento dos
momentos magnéticos na direção de H, o que se reflete na curva FC.

Figura 5.5: Curvas ZFC-FC de um conjunto de 360 partículas e campo apli-
cado de 1× 104, 5× 104, 5× 105 e 5× 106 A/m.

Nas curvas ZFC-FC que apresentamos nas figuras 5.5 e 5.3, vimos
o comportamento magnético na situação em que os ângulos θH entre
o eixo fácil de cada partícula e o campo eram uniformemente distri-
buídos entre 0 e π. Nas figuras 5.6 e 5.7 vemos as curvas ZFC-FC
com campos aplicados de 1 × 104, 5 × 104 e 5 × 106A/m, para um
conjunto de 360 partículas onde todas possuem o mesmo ângulo θH,
que assumiu valores de θH = 0, π/4, π/2, 3π/4, π.

Na figura 5.6 vemos que para θH = 0 com os campos de 5× 104

e 5× 106A/m a curva ZFC já começa saturada, enquanto que para o
campo menor vemos uma histerese térmica. Para θH = π/4, vemos
um comportamento semelhante, no entanto somente o campo mais
intenso de 5× 106 é capaz de saturar a curva ZFC. Quando o ângulo
entre o campo aplicado e o eixo fácil é de π/2 temos uma situação
onde precisamos de um campo mais intenso para orientar a amostra
na direção do campo aplicado, fazendo com que a energia Zeeman
seja mais intensa que a de anisotropia cristalina.

Nas situações em que temos θH = 3π/4 e π, figura 5.7, vemos que
a magnetização sai de um valor negativo na curva ZFC e na FC volta
orientada no sentido do campo aplicado. Nestas configurações as par-
tículas estão inicialmente orientadas no mínimo de energia θ = π e
portanto só conseguem se orientar na direção do campo aplicado a
altas temperaturas. Somente o campo mais intenso é capaz de saturar
esses sistemas, de forma que a magnetização na curva ZFC se inicia
na saturação, da mesma maneira que para os outros valores de θH.
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Figura 5.6: Curvas ZFC-FC com campos aplicados de 1× 104 (azul), 5× 105

(verde) e 5× 106 A/m (vermelho) para orientações entre o campo
aplicado e o eixo fácil de (a) θH = 0, (b) π/4 e (c) π/2.
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Figura 5.7: Curvas ZFC-FC com campos aplicados de 1× 104 (azul), 5× 105

(verde) e 5× 106 A/m (vermelho) para orientações entre o campo
aplicado e o eixo fácil de (a) θH = 3π/4 e (b) θH = π.
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Até agora consideramos o caso de um conjunto de nanopartículas
com o mesmo tamanho, no entanto, como vimos na introdução, capí-
tulo 1, muitas das características das nanopartículas estão vinculadas
ao seu tamanho. Na figura 5.8 vemos a dependência da temperatura
crítica com o diâmetro D das nanopartículas. Vemos que existe uma
região inicial com um rápido aumento de TC, seguido por uma re-
gião que tende a saturação. Esse comportamento pode ser bem des-
crito por uma lei de escala que prevê o comportamento de uma dada
temperatura crítica com o comprimento de correlação de seu sistema
por meio de um expoente crítico ν [131, 132]. Neste caso, podemos
escrever esta lei de escala como [12]:

TC(D) = T∞
C [1− (D/D0)

−1/ν] (5.7)

Na figura 5.8 a linha sólida representa o melhor ajuste da equação
5.7 com os pontos simulados. Encontramos valores para as constantes
T∞

C e D0 de 16.9(1)K e 1.44(1)nm, respectivamente, sendo que este
último valor é cerca de duas vezes o parâmetro de rede da magnetita
e pode representar um limite razoável entre um cluster de spins e uma
partícula. O valor encontrado para o expoente crítico ν foi de 0.78(3),
que é compatível com outras simulações tridimensionais de Monte
Carlo utilizando o modelo de Heisenberg [133, 134] e com alguns
sistemas experimentais de ferromagnetos de Heisenberg de EuO e
EuS [135].

Figura 5.8: Dependência de TC com o diâmetro das nanopartículas. A linha
sólida representa o ajuste obtido utilizando a equação 5.7. As
simulações para obter TB foram obtidas utilizando J = 10−22 J e
K1a3 = 5.3× 10−23 J.

Outro tipo de medida que reproduzimos com esta simulação são
os gráficos de Henkel md ×mr e curvas ∆m. Na figura 5.9 (a) vemos
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o comportamento da magnetização remanente mr e desmagnetizante
md com o campo aplicado, onde ocorre a saturação a partir de um
dado valor de campo. Na figura 5.9 (b) vemos o gráfico de Henkel
obtido 1, onde vemos que a simulação concorda bem com o compor-
tamento linear md = 1− 2mr.

Figura 5.9: (a) Dependência da magnetização remanente mr e desmagneti-
zante md com o campo aplicado para um conjunto de partículas
não interagentes a T = 5K. (b) Gráfico de Henkel obtidos com
os dados de (a). Vemos que a simulação concorda bem com o
modelo.

5.3 alterando a superfície das partículas

A superfície de nanopartículas pode ter uma grande importância em
sua magnetização, dado que o número de momentos magnéticos su-

1 Aqui achamos mais ilustrativo plotar o gráfico de Henkel ao invés da curva ∆m, já
que para um sistema não interagente ∆m = 0.
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perficiais pode ser significante em relação ao número de momentos
magnéticos internos. Nesta seção, usando as mudanças propostas em
5.1.2 e 5.1.3, mostraremos como dois diferentes tipos de superfície po-
dem alterar o ordenamento magnético de nanopartículas em função
da temperatura.

Para uma nanopartícula com uma camada morta superficial, pode-
mos esperar que a temperatura crítica diminua, pois o ordenamento
magnético superficial também diminui. Esta camada morta pode se
originar, por exemplo, devido a uma baixa cristalinidade da superfí-
cie da partícula ou devido a uma diminuição de momentos vizinhos
na superfície. Por outro lado, se os momentos superficiais tem um
ordenamento magnético maior isto pode aumentar o valor de TC. No
entanto, nanopartículas diluídas em uma matriz com diferentes or-
denamentos magnéticos mostraram um aumento na temperatura de
bloqueio, como no caso de nanopartículas de cobalto com cerca de
4nm em uma matriz antiferromagnética de CoO [24].

Na figura 5.10 mostramos curvas ZFC-FC para um conjunto de 360

partículas em quatro situações distintas (com J = 1× 10−21 J): partí-
culas sem camada morta superficial (como explicado em 5.1.1), par-
tículas com camada morta, e partículas com uma camada superficial
magneticamente dura usando J ′′ = 2J e J ′′ = 4J .

Figura 5.10: Curvas ZFC-FC para um conjunto de 360 partículas: sem ca-
mada morta, com camada morta e com uma camada superficial
dura com 2J e 4J .

Para uma partícula com camada morta a temperatura crítica de
147.0(5)K é um pouco menor do que quando nenhuma camada morta
foi considerada, 154.8(5)K, e o valor da magnetização atingindo a
0.5K na curva FC é menor do que para um conjunto de partículas
sem camada morta. Para partículas com uma superfície magnetica-



114 simulações monte carlo

mente dura a temperatura crítica aumenta de 154 para 315K usando
J ′′ = 4J . Este aumento significativo é devido aos momentos super-
ficiais que, permanecendo mais ordenados, endurecem a partícula
inteira. A simulação mostra que, se houver condições experimentais
de ordenar os momentos superficiais, é possível aumentar a tempe-
ratura de bloqueio de sistemas reais, aumentando o potencial uso de
nanopartículas para aplicações tecnológicas.

Figura 5.11: Dependência da temperatura da média total da magnetização
da superfície e do núcleo usando 100 sementes distintas para
uma partícula com camada superficial dura e usando J ′′ =
4J = 4× 10−22 J.

Para observar a diferença do comportamento magnético entre a
superfície e o núcleo de uma partícula com uma camada superficial
dura (usando J ′′ = 4J ) a figura 5.11 mostra a magnetização total, a
magnetização da superfície e a magnetização do núcleo. Vemos que a
superfície apresenta o mesmo comportamento que aquele observado
na figura 5.1, enquanto que o núcleo mostra dois regimes. O primeiro,
até aproximadamente 16K, equivale ao de uma partícula homogênea,
enquanto que no segundo se observa a influência da superfície, que
estende o comportamento magneticamente ordenado da partícula até
temperaturas bem mais elevadas.

5.4 simulação monte carlo com interação entre partí-
culas

Em um sistema concentrado de nanopartículas reais temos duas pos-
síveis formas de interação: a dipolar e a de troca, esta última se as
partículas possuem contato direto ou estão suficientemente perto. A
manifestação de cada uma dessas duas interações em medidas mag-
néticas pode ser diferente devido à forma da sua expressão de energia.
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No caso da interação dipolar, temos um efeito global que tende a des-
magnetizar o sistema, δm < 0, já no caso da interação de troca esse
efeito é magnetizante. Com isso em mente, antes de colocar cada uma
dessas duas situações explicitamente na simulação, começamos na se-
ção 5.4.1 com uma aproximação mais simples e menos custosa com-
putacionalmente, onde colocamos um termo de campo médio pro-
porcional à magnetização e que pode ser tanto magnetizante quanto
desmagnetizante. Prosseguimos com a seção 5.4.3 onde mostramos
resultados para o caso onde temos um conjunto de dímeros que in-
teragem na superfície por meio da interação de troca e finalmente
na seção 5.4.2 colocamos explicitamente a interação dipolar entre as
partículas .

5.4.1 Interação entre partículas usando um termo de campo médio

A aproximação mais simples que podemos fazer para simular o efeito
provocado por interações entre partículas é considerar um termo de
campo médio proporcional à magnetização total do sistema: α ~M. O
efeito deste termo é adicionar um campo magnético extra que pode
tanto favorecer quanto desfavorecer a magnetização, dependendo do
sinal do parâmetro adimensional α. Assim adicionamos à equação
5.1 um novo termo de energia dado por −αµ0~µi · ~M, sendo que para
α < 0 temos interações predominantemente desmagnetizantes e para
α > 0 interações magnetizantes. Além das interações entre as partícu-
las, α também pode englobar outras fontes de anisotropia magnética
que não consideramos nesse modelo, como por exemplo a anisotro-
pia de forma das partículas. No caso onde consideramos somente a
anisotropia de forma, α pode assumir valores entre 0 < α < 1. No
caso de partículas esféricas esse valor é de 1/3.

Na maioria dos resultados apresentados nessa seção, utilizamos
um conjunto de nanopartículas com uma distribuição de tamanhos
dada por uma curva log-normal com mediana µ = 1.952 e parâme-
tro de escala σ = 0.217. Optamos por inserir essa distribuição para
aproximar mais nossos resultados dos resultados experimentais de
amostras de nanopartículas, já que em muitos casos estas são poli-
dispersas. Na figura 5.12 vemos a curva log-normal e o histograma
com a frequência relativa de cada diâmetro com esses parâmetros. De-
vido à maneira como as partículas são simuladas, não é possível obter
mais tamanhos intermediários, de forma que em nossas simulações
usamos nanopartículas com cinco diâmetros diferentes.

Para confirmar se a introdução desse novo termo de energia pro-
porciona o tipo de efeito desejado, simulamos curvas de remanência
e ∆m para valores negativos e positivos de α a uma temperatura de 8K
para um conjunto de 1000 nanopartículas com distribuição de diâme-
tros utilizando a distribuição mostrada na figura 5.12. Na figura 5.13

(a) vemos a dependência da remanência isotérmica mr e a desmagne-
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Figura 5.12: Distribuição log-normal com mediana µ = 1.952 e parâmetro
de escala σ = 0.217, e histograma com a frequência relativa de
nanopartículas utilizada nas simulações.

tizante md com o campo para valores de α de −2.0 e +2.0. Na figura
5.13 (b) vemos que as curvas ∆m calculadas a partir de (a) mostram
uma região positiva para valores positivos de α, enquanto que, para
α < 0, ∆m apresenta valores negativos. Um aumento no valor em
módulo de α também aumenta o valor máximo em módulo de ∆m,
como esperado. Assim concluímos que esse termo de campo médio
adicionado à equação 5.1 cumpre seu papel de criar interações mag-
netizantes e desmagnetizantes no sistema. Podemos agora estudar
como cada tipo de interação altera outras propriedades magnéticas
do nosso sistema de nanopartículas, como a temperatura crítica e os
padrões observados em diagramas FORC.

Para entendermos o comportamento das curvas ZFC-FC em siste-
mas com interações magnetizantes e desmagnetizantes devemos lem-
brar como é feito esse tipo de medida. Para simularmos ou medirmos
curvas ZFC-FC resfriamos o sistema desmagnetizado e aplicamos o
campo magnético. Quando começamos a aumentar a temperatura o
sistema ganha energia térmica e os momentos passam a se alinhar
com o campo e consequentemente a magnetização aumenta. Se ti-
vermos um termo de energia que favoreça a magnetização, como no
caso de α > 0, é natural pensar que esse ordenamento ocorrerá a
uma temperatura menor. Já no caso de α < 0 esse processo deverá
ocorrer a uma temperatura maior, pois o termo extra provoca uma
desmagnetização do sistema.

Nas figuras 5.14 (a) e (b) vemos as curvas ZFC-FC para valores
de α entre −2 e +2 e campos de H = 5 × 104 e 5 × 105A/m, res-
pectivamente. Para o campo de H = 5× 104, figura (a), não vemos
uma diferença na temperatura crítica, sendo de 15.5K para as três
curvas, no entanto a magnetização é maior quanto maior for o valor
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Figura 5.13: (a) Curvas de remanência para α = −2.0 e α = +2.0 a uma
temperatura de 8K para um conjunto de 1000 nanopartículas
com distribuição de diâmetros seguindo uma curva log-normal
com mediana µ = 1.952 e parâmetro de escala σ = 0.217. Na
figura (b) vemos as curvas ∆m obtidas a partir de (a), sendo
que para α > 0 temos interações magnetizantes e para α < 0
desmagnetizantes.
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de α. Para o campo de 5× 105A/m, figura (b) vemos a tendência do
máximo da curva ZFC ocorrer a temperaturas Tmax menores quando
aumentamos α, com Tmax variando de 12.5 a 13.3(5)K. Se adotarmos
a temperatura de bloqueio como sendo Tmax, como habitualmente
fazemos em medidas ZFC-FC, podemos dizer que nesta medida TB

diminui quando temos interações magnetizantes e aumenta para in-
terações desmagnetizantes.

Vamos agora estudar como as interações magnetizantes e desmag-
netizantes se manifestam em curvas de inversão de primeira ordem,
as chamadas FORCs, e em seus diagramas. Esta técnica nos permite
obter um mapa das distribuições de coercividade e campos de in-
teração do sistema, como explicamos no capítulo 3, no entanto na
análise de resultados experimentais muitas vezes é difícil distinguir
o efeito de cada característica magnética do sistema no diagrama
FORC. Como nesta simulação podemos controlar a magnitude e o
sinal do campo médio atuando nas nanopartículas, podemos correla-
cionar como mudanças no parâmetro α se refletem nestes diagramas.
Além disso, para estas simulações, vamos considerar duas distribui-
ções de tamanho de nanopartículas: a distribuição mostrada na figura
5.12 (µ = 1.952 e σ = 0.217) e outra com mais nanopartículas meno-
res em comparação a outra distribuição (µ = 1.455 e σ = 0.262). Es-
colhemos estas duas distribuições para mostrar como a contribuição
de nanopartículas com coercividades maiores ou menores se refletem
nos diagramas FORC.

Analisando primeiro os resultados obtidos para um conjunto de
750 partículas com tamanhos seguindo a distribuição mostrada na fi-
gura 5.12 (µ = 1.952 e σ = 0.217), temos na figura 5.15 as curvas de in-
versão de primeira ordem obtidas a 11K para (a) α = 0.0, (b) α = −2.0
e (b) α = +2.0. Estas curvas foram simuladas considerando o mesmo
valor de ∆Hr = ∆H = 5× 104A/m, com Hmax = 2.5× 106A/m. Ve-
mos que para os três conjuntos de FORCs temos uma região no início
de cada curva (quando H = Hr) que é caracterizada primeiramente
por uma queda no valor da magnetização, seguida por um aumento
crescente de M até H = Hmax. Este comportamento é observado tam-
bém em curvas experimentais e está relacionado à viscosidade mag-
nética do sistema, pois quando saímos do campo H = Hmax e levamos
o sistema até o campo de retorno H = Hr é preciso esperar um certo
tempo para se chegar à magnetização de equilíbrio daquele campo.
Como este tempo, que na simulação seriam os passos de Monte Carlo,
pode ser relativamente grande, observamos esse comportamento tran-
sitório até que a magnetização passe a aumentar com o aumento do
campo. Comparando agora as figuras (a), (b) e (c), vemos que existe
uma quantidade maior de curvas na região irreversível de magneti-
zação quanto menor for o valor de α. Este fato está relacionado à
dureza magnética do sistema, já que para sistemas com interações
mais magnetizantes temos ciclos mais quadrados.
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Figura 5.14: Curvas ZFC-FC com campos aplicados de H = 5 × 104 (a) e
5× 105 (b) para valores de α entre −2.0 e +2.0.
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Figura 5.15: Simulação de curvas FORCs a 11K utilizando uma distribuição
log-normal com µ = 1.952 e σ = 0.217 para (a) α = 0.0, (b)
α = −2.0 e α = +2.0.
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Na figuras 5.16 (a), (b) e (c) vemos os diagramas FORC obtidos com
as curvas mostradas na figura 5.15. Para a figura (a), α = 0.0, vemos
que nesse caso o diagrama FORC possui um único pico centrado em
um valor de Hb = −0.013× 106A/m e Hc = 0.470× 106A/m, este
último sendo próximo ao valor da coercividade deste sistema (apro-
ximadamente 6 × 105A/m a 11K para partículas com diâmetro de
10nm, como pode ser visto na figura 5.2 da seção 5.2). Comparando
com os diagramas para (b) α = −2.0 e (c) α = +2.0 vemos que a pre-
sença de um campo desmagnetizante desloca o pico da distribuição
para Hb > 0, enquanto que para α = +2.0 na figura (c) desloca Hb
para um valor negativo. Este resultado está de acordo com a previsão
de Pike et al. [96], onde temos Hb > 0 para interações desmagnetizan-
tes. Outro fato é que o sinal de α se reflete na largura da distribuição
FORC ao longo do eixo Hb, sendo que α < 0 aumenta a largura do
pico, enquanto que α > 0 diminui.

Para a segunda distribuição utilizada, µ = 1.455 e σ = 0.262, vemos
na figura 5.17 os diagramas obtidos a partir das curvas de inversão
de primeira ordem de 750 partículas a uma temperatura de 11K (não
mostradas aqui). Em comparação aos diagramas obtidos a partir da
distribuição anterior, figura 5.16, vemos agora a presença de um pico
próximo a Hc = 0.0A/m e outro mais largo na região de aproxima-
damente 0.2× 106A/m < Hc < 0.5× 106A/m. O surgimento desse
novo pico em Hc = 0.0A/m e o deslocamento do pico principal para
um valor menor de Hc está relacionado ao maior peso que as partí-
culas menores, sendo que muitas possuem comportamento próximo
da região de campos reversíveis, ao diagrama. Para as figuras (b) e
(c), vemos que para esta distribuição é mais claro o efeito das intera-
ções magnetizantes e desmagnetizantes. Na figura (b) o campo médio
desmagnetizante contribuiu para um pico maior próximo da região
reversível, Hc = 0.0A/m, enquanto que o campo médio magnetizante,
figura (c), fez com que esse pico praticamente desaparecesse.

Para esta mesma distribuição, simulamos também estas três situa-
ções a uma temperatura de 13K, figura 5.18. Para esta temperatura, no
caso sem interação, α = 0.0, temos a maioria das partículas com um
comportamento magnético reversível. Quando colocamos um campo
médio desmagnetizante, figura (b), o pico próximo a Hc = 0.0A/m
fica ainda mais pronunciado, enquanto que na figura (c) alargamos o
pico na direção de campos Hc maiores.

5.4.2 Interação dipolar

Na seção anterior mostramos alguns resultados obtidos para sistemas
de nanopartículas com interações magnetizantes e desmagnetizantes.
Nesse caso a localização das nanopartículas não era importante, pois
essa interação não dependia da posição espacial que essas estrutu-
ras ocupavam. No caso da interação dipolar a localização espacial é
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Figura 5.16: Distribuições FORCs a 11K utilizando uma distribuição log-
normal com µ = 1.952 e σ = 0.217 para (a) α = 0.0, (b) α = −2.0
e α = +2.0.
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Figura 5.17: Distribuições FORCs a 11K utilizando uma distribuição log-
normal com µ = 1.455 e σ = 0.262 para (a) α = 0.0, (b) α = −2.0
e α = +2.0.
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Figura 5.18: Distribuições FORCs a 13K utilizando uma distribuição log-
normal com µ = 1.455 e σ = 0.262 para (a) α = 0.0, (b) α = −2.0
e α = +2.0.
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muito importante, pois o campo de dipolo Hd criado por uma par-
tícula em um determinado ponto do espaço depende da distância ~r
entre essa partícula e esse ponto, equação 2.9. Nesse caso para colo-
car a interação dipolar em nossa simulação colocamos as partículas
organizadas em uma rede cúbica simples tridimensional. Com esse
tipo de organização é possível controlar o grau de compactação do
sistema, chegando a um máximo compactamento possível e portanto
uma maior interação entre as partículas. A expressão de energia da
interação entre um momento ~µ e um campo dipolar ~Hd é:

Ed = −µ0~µ · ~Hd (5.8)

Quando usamos as equações 5.1 e 5.2 para as simulações apresen-
tadas até agora, estávamos fazendo os cálculos no referencial de cada
partícula. No entanto nesse caso para computar o campo dipolar total
sentido por uma partícula devido à presença das demais precisamos
passar o campo gerado por cada partícula para o referencial do la-
boratório para só depois fazer a somatória de todos esses campos.
Tendo a expressão para esse campo dipolar total no referencial do
laboratório, passamos a expressão desse campo para o referencial da
partícula e fazemos o cálculo de energia para os passos de Monte
Carlo.

A mudança de referenciais pode ser feita com a técnica das ma-
trizes de rotação, realizando, por exemplo, primeiro uma rotação no
sentido anti horário de um ângulo φ em torno do eixo z e depois
uma rotação no sentido anti horário de um ângulo θ em torno do
novo eixo y′ obtido depois da primeira rotação. Após essas duas ro-
tações, as componentes do campo gerado por uma partícula em seu
referencial Hpart

d no referencial do laboratório Hlab
d serão:

~Hlab
d = R̂ ~Hpart

d =

cos θ cos φ cos θ sin φ − sin θ

− sin φ cos φ 0

sin θ cos φ sin θ sin φ cos θ

 ~Hpart
d (5.9)

Analogamente, a transformada inversa é expressa pela matriz de ro-
tação inversa, que é dada simplesmente pela sua transposta, R̂T.

Tendo as expressões para o campo dipolar no referencial da par-
tícula, é possível fazer a simulação como no caso não interagente
apenas adicionando a expressão 5.8 a equação 5.1. Como o cálculo do
campo dipolar envolve todas as demais partículas, a simulação nesse
caso é um pouco mais demorada, pois devemos olhar para todos os
momentos magnéticos do sistema e não apenas para os momentos da
partícula que está sendo analisada. Na figura 5.19 vemos (a) as curvas
de remanência e (b) as curvas ∆m para um conjunto de 512 partícu-
las com diâmetro de 5.0nm. Iniciamos com um sistema de partículas
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menores, justamente por causa do tempo computacional necessário
para os cálculos. Vemos nessas figuras que a interação dipolar tem
um efeito desmagnetizante, sendo que o mínimo das curvas ocorrem
para campos mais baixos com o aumento da temperatura.

Figura 5.19: Curvas (a) de remanência e (b) ∆m para um conjunto de 512

nanopartículas com interação dipolar e diâmetro de 5.0nm a
T = 11, 11.5, 12 e 13K.

Na figura 5.20 vemos as mesmas curvas, mas para um conjunto de
216 partículas com um diâmetro de 8.4nm. Vemos que nesse caso não
é possível observar uma contribuição da interação dipolar nas curvas
∆m. Esse efeito pode ser devido à pouca quantidade de partículas,
que não é suficiente para criar um campo intenso em comparação a
um sistema real onde há da ordem de 1017 parts. cm−3. Com estes
resultados vemos que para o nosso modelo não é vantajoso utilizar
a interação dipolar para estudar os efeitos de interação entre partí-
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Figura 5.20: Curvas (a) de remanência e (b) ∆m para um conjunto de 216

nanopartículas com interação dipolar e diâmetro de 8.4nm a
T = 11, 12, 13 e 14K.
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culas em comparação ao termo de campo médio, mostrado na seção
anterior. O tempo computacional para os cálculos apresentados nesta
seção era da ordem de 5 dias e mesmo assim os resultados foram
ruidosos, provavelmente devido à pouca quantidade de partículas si-
muladas.

5.4.3 Aglomerados de partículas

Em amostras reais é muito comum a presença de aglomerados de
duas ou mais nanopartículas, formando estruturas como dímeros e
trímeros, ou mesmo longas cadeias. Nesse caso como as nanopartícu-
las estão em contato umas com as outras, os momentos magnéticos
superficiais de partículas distintas podem interagir via interação de
troca. Nesta seção mostramos como o diagrama FORC de um sistema
de dímeros é alterado devido à interação de troca entre duas partícu-
las com eixos de anisotropia cristalina com orientações diferentes. A
expressão de energia para os momentos magnéticos nesse caso é a
mesma mostrada na equação 5.1, só que agora também há interação
de troca entre os momentos de partículas vizinhas que estão lado a
lado. Na figura 5.21 vemos a representação espacial de uma dessas
novas estruturas. Um detalhe importante dessa simulação é que a ori-
entação dos eixos fáceis das duas partículas que formam um dímero
foi escolhido aleatoriamente, de modo que não necessariamente as
duas possuem seus eixos fáceis na mesma direção.

Figura 5.21: Gráfico tridimensional de um dímero formado pela aglomera-
ção de duas nanopartículas magnéticas.

Considerando um conjunto de dímeros como os representados na
figura 5.21 podemos simular as curvas FORCs e ver como o diagrama
é alterado devido a existência de partículas desse tipo. Na figura 5.22

vemos um diagrama considerando um conjunto de 400 dímeros (no
total de 800 nanopartículas) a 8K. Comparando com o gráfico apre-
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sentado na figura 5.16, por exemplo, vemos que o pico bem definido
em Hc = 1.03× 106A/m se mantém nesse caso, mas agora aparecem
dois picos menos intensos para Hb positivo e negativo. Esses dois
novos picos podem representar os momentos magnéticos das partí-
culas que estão em contato e que podem se inverter com um campo
diferente dos restantes, no entanto esse diagrama ainda necessita de
uma melhor compreensão. Uma dificuldade que encontramos no es-
tudo de diagramas FORC destes sistemas é o tempo computacional
necessário para obter um conjunto de dados. Os dados mostrados na
figura 5.22 levaram 3 semanas de cálculos, de modo que não foi pos-
sível estendermos nossos estudos para outros valores de temperatura
e de trímeros. Pretendemos continuar com essas simulações nos pró-
ximos meses, já que não há na literatura este tipo de estudo para um
conjunto apreciável de aglomerados de partículas.
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Figura 5.22: (a) Curvas de inversão de primeira ordem para um conjunto de
400 dímeros a uma temperatura de 8K e (b) diagrama FORC
obtido com as curvas mostradas em (a).
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C O N C L U S Õ E S

Neste trabalho estudamos vários aspectos do comportamento magné-
tico de sistemas de nanopartículas a partir de medidas experimentais
e simulações Monte Carlo. Para as medidas experimentais, utiliza-
mos ferrofluidos constituídos por nanopartículas de magnetita diluí-
das em água ou em óleo. Confirmamos a composição química des-
sas amostras a partir da difratometria de raios X e espectroscopia
Mössbauer, enquanto que o tamanho das nanopartículas foi obtido a
partir de imagens de microscopia eletrônica de transmissão. As me-
didas de curvas de remanência à temperatura de 5K mostraram que
o comportamento magnético desses sistemas é dominado por inte-
rações desmagnetizantes, evidenciando a importância da interação
dipolar entre partículas neste tipo de amostra, como já foi mostrado
em outros resultados da literatura [57, 89, 7]. Variando a concentra-
ção de nanopartículas a partir do ferrofluido EMG909, vimos que o
aumento da interação dipolar na amostra com o ferrofluido sem di-
luição, EMG909-100%, se refletiu em um aumento da temperatura de
bloqueio extraída de curvas ZFC-FC em comparação com as amostras
mais diluídas, sendo de 96(1)K para a amostra mais concentrada e de
61(1)K para as duas amostras mais diluídas. Podemos entender esse
fato lembrando da natureza desmagnetizante desta interação, que faz
com que as nanopartículas precisem de mais energia térmica para
se alinharem na direção do campo aplicado durante a aquisição da
curva ZFC. Para as duas amostras mais diluídas, apesar da intera-
ção desmagnetizante ainda estar presente, como vimos nas curvas
∆m, essa interação não se refletiu na temperatura de bloqueio, que
foi a mesma para as duas amostras. Medidas de suscetibilidade AC
em função da temperatura e da frequência do campo magnético apli-
cado mostraram que a constante de anisotropia efetiva Ke f se mostrou
dependente da concentração de nanopartículas, sendo maior para a
amostra mais concentrada.

Uma característica dos ferrofluidos é a capacidade das nanopar-
tículas se organizarem em estruturas magnéticas que minimizem a
interação dipolar na presença de um campo magnético aplicado. Uti-
lizando o ferrofluido EMG605, à base de água e que mostrava uma
coercividade maior do que a do EMG909, fizemos medidas de curvas
de inversão de primeira ordem a 5K em duas situações, congelando
a amostra sem campo aplicado e com campo aplicado de 5000Oe.
A partir da análise do diagrama FORC, vimos que a amostra con-
gelada com campo aplicado mostrou um endurecimento magnético
em relação à amostra congelada sem campo aplicado. Esse fato está
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diretamente ligado à formação das estruturas magnéticas pelas na-
nopartículas, que são aglomerados e portanto possuem uma maior
coercividade. Também podemos esperar que estruturas na forma de
agulhas também estejam associadas à uma maior coercividade com o
campo aplicado na direção paralela ao eixo de simetria, como acon-
tece para amostras de nanofios magnéticos.

Para as medidas realizadas a uma temperatura onde o solvente
não estava congelado, vimos que medidas magnéticas podem dar
informações sobre as transições de fase do meio. Em particular vi-
mos a transição entre a fase sólida e líquida tanto para o ferrofluido
a base de água, EMG605, quanto para o ferrofluido a base de óleo,
EMG909 em medidas ZFC-FC. Nessas medidas o início do estado
líquido na curva ZFC foi marcado por uma aleatoriedade do compor-
tamento magnético, dado pelo rearranjo espacial dos eixos fáceis das
nanopartículas na direção do campo aplicado. Outro ponto marcante
destas medidas, foi a observação do fenômeno de super-resfriamento
na curva FC. Para as medidas de cristais líquidos liotrópicos dopa-
dos com o ferrofluido EMG605, observamos a transição entre a fase
isotrópica e a fase nemática, onde as micelas apresentam um ordena-
mento espacial. Vimos que a observação dessa transição nas medidas
de magnetização se mostrou dependente da magnitude do campo
aplicado, sendo que o campos de intensidade de 100 e 400Oe au-
mentou o intervalo de temperatura de existência da fase nemática.
Para esses sistemas utilizamos medidas de ressonância ferromagné-
tica com o intuito de observar a transição de fase líquido-cristalina,
no entanto com essas medidas não foi possível observar transições de
fase, possivelmente devido à intensidade do campo magnético apli-
cado necessário para a medida, que variou de 0 a 7000Oe. Apesar de
não termos observado transições de fase, essas medidas mostraram
que as amostras de cristais líquidos possuem uma largura de linha
maior em relação às amostras de ferrofluido diluído. Este fato pode
ser relacionado tanto a presença de maiores aglomerados de partí-
culas nos cristais líquidos quanto ao confinamento espacial imposto
pelas micelas nas partículas nessas amostras. Com esses resultados
não foi possível excluir nenhuma das duas hipóteses.

O último resultado experimental que apresentamos a caracteriza-
ção magnetoreológica de soluções micelares de laurato de potássio
dopadas com ferrofluidos a base de água. Observamos que nesses
sistemas é possível observar um efeito magnetoviscoso considerável
mesmo utilizando pequenas quantidade de nanopartículas para a do-
pagem, tipicamente concentrações de uma a duas ordens de grande-
zas menores do que as concentrações típicas de ferrofluidos. Nas nos-
sas amostras observamos que a magnitude do efeito magnetoviscoso
diminui com a concentração de laurato de potássio e aumenta com
a concentração de nanopartículas, como usualmente observado em
amostras de ferrofluidos. Nossos resultados sugerem que a observa-
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ção do efeito magnetoviscoso nesses sistemas se deve à mudanças no
comportamento reológico das micelas mediado pelas interações entre
o campo magnético aplicado e as partículas. A interação das partícu-
las magnéticas com o campo levam à formação de estruturas na dire-
ção do campo aplicado que induzem um alinhamento diferente das
micelas também na direção do campo, e portanto na direção oposta
ao cisalhamento, que se reflete como um aumento da viscosidade.

Além das medidas experimentais mencionadas acima, também es-
tudamos algumas propriedades magnéticas de sistemas de nanopar-
tículas por meio de simulações Monte Carlo. No trabalho apresen-
tado nesta tese, vimos que o comportamento das curvas ZFC-FC de-
pende da orientação entre o eixo fácil das nanopartículas e a direção
e intensidade do campo magnético aplicado. Observamos que a de-
pendência da temperatura crítica com o diâmetro das nanopartículas
pode ser descrita por uma lei de escala com expoente crítico compa-
tível com outras simulações tridimensionais utilizando o método de
Monte Carlo [133, 134]. Estudamos a contribuição da superfície no
comportamento magnético de nanopartículas no caso onde a camada
superficial era constituída por momentos magnéticos sem anisotro-
pia cristalina e com uma interação de troca menor do que a do nú-
cleo e também no caso onde a camada superficial estava em contato
com uma camada magnética mais dura que o núcleo. Nossos resul-
tados mostram que o efeito de uma camada magnética dura é muito
mais dramático do que o efeito de uma camada morta, sendo possível
aumentar consideravelmente a temperatura crítica de uma partícula
apenas endurecendo sua superfície.

Estudamos o papel de interações entre partículas nas simulações
primeiramente introduzindo um termo de campo médio proporci-
onal à magnetização do sistema. Observamos a presença de intera-
ções magnetizantes e desmagnetizantes em curvas ∆m, confirmando
que esse novo termo de energia é capaz de reproduzir este tipo de
comportamento observado experimentalmente. Para a temperatura
de crítica extraída de curvas ZFC-FC, vimos que esta aumenta para
sistemas onde a interação desmagnetizante é predominante, como
observamos nas medidas experimentais de nossos ferrofluidos. Nos
diagramas FORC, a presença de interações magnetizantes desloca o
pico da distribuição para valores mais negativos de Hb, enquanto que
interações desmagnetizantes deslocam para valores positivos de Hb.
Este resultado está de acordo com um modelo proposto por Pike et.
al. [96]. Para um sistema com distribuição de tamanhos, a presença de
interações magnetizantes faz com que a parte reversível do diagrama
diminua, enquanto que o pico para valores maiores de Hc fique maior.

Além do termo de campo médio, colocamos um termo de energia
dipolar entre partículas, mas que não se mostrou vantajoso computa-
cionalmente. A adição deste termo à simulação demanda muito mais
tempo de cálculos e necessita de um número muito maior de partí-
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culas para que os efeitos da interação dipolar sejam apreciáveis, de
forma que o termo de campo médio se mostrou uma melhor alterna-
tiva para estudar a manifestação das interações nos diagramas FORC.
Para o futuro, pretendemos continuar com o estudo de aglomerados
de nanopartículas por meio de simulações Monte Carlo, pois o com-
portamento magnético deste tipo de estrutura ainda não é compreen-
dido completamente, já que temos tanto interação de troca, quando
dipolar entre as partículas, e não há simulações na literatura de gran-
des conjuntos desses sistemas. A dificuldade do estudo de diagramas
FORC destes aglomerados está no tempo computacional necessário
para a obtenção das curvas, já que o gráfico apresentado nesta tese
consumiu três semanas de cálculos. Nos próximos meses pretende-
mos obter esses diagramas para outros valores de temperatura e pos-
teriormente estender a simulação para um sistema de trímeros.
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Durante o período de doutorado publicamos dois artigos referentes
ao conteúdo desta tese. O primeiro artigo, "Magnetic behavior of 10

nm-magnetite particles diluted in lyotropic liquid crystals", Journal
of Applied Physics, vol. 109, no. 7, 2011, mostra a observação de tran-
sições de fase em cristais líquidos liotrópicos por meio de medidas
magnéticas. O segundo artigo, "Monte carlo study of the magnetic
properties of frozen and non-interacting nanoparticles", Journal of na-
noparticle research, vol. 15, no. 9, pp. 1–10, 2013, mostra os resultados
referentes à simulação de um conjunto de nanopartículas não intera-
gentes, alterando sua superfície.

No momento temos um artigo em fase de revisão referente aos
resultados sobre o efeito magnetoviscoso em soluções micelares do-
padas com nanopartículas magnéticas. Pretendemos também escrever
um artigo sobre o estudo de diagramas FORC com a simulação Monte
Carlo de um sistema de nanopartículas interagentes, conectando com
os resultados experimentais obtidos para amostras de ferrofluido.
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