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1. INTRODUÇÃO  
Nanoestruturas magnéticas tem atraído à atenção da comunidade científica devido não 
apenas as suas diversas aplicações tecnológicos, como em sensores de campo 
magnético, gravação magnética de alta densidade, mas também na sua possível 
aplicação biomédica no diagnóstico (via agentes de contraste na imagem por 
ressonância magnética nuclear) e tratamento de câncer (via a magnetohipertermia) [1]. 
Fluidos magnéticos são misturas constituídas de nanopartículas suspensas num liquido 
carreador. A estabilidade dos fluidos magnéticos (FM) é de importância fundamental 
para suas aplicações tecnológicas sendo obtida por meio de um equilíbrio entre as forças 
atrativas (Van der Waals e dipolar magnética) e repulsivas (estéricas ou eletrostáticas). 
Denominam-se FM surfactados aqueles em que a nanopartícula é coberta por um 
surfactante (dispersa num liquido não-polar), enquanto que nos FM iônicos existe uma 
dupla camada elétrica em torno da superfície da mesma (dispersa em meio polar). 
Existem ainda os FM híbridos, que em alguns casos são biocompatíveis, garantindo sua 
estabilidade via ambos os mecanismos de repulsão (eletrostática e estérica). A 
estabilidade coloidal do FM depende significativamente de vários parâmetros como a 
temperatura, campo magnético aplicado, força iônica, pH, grafting (número de 
moléculas adsorvidas na superfície das nanopartículas), entre outros. O presente 
trabalho irá focalizar no estudo da separação de fase fluidos magnéticos. O processo de 
separação de fase ocorre quando se passa de um sistema monofásico para um sistema 
bifásico. O processo pode ocorrer variando a força iônica (concentração de íons na 
solução), diminuindo a temperatura, e aumentando o campo magnético. 
Experimentalmente, observa-se no FM, uma transição de uma fase homogênea para 
uma bifásica onde gotas com alta concentração de partículas encontram-se dispersas 
num meio com baixa concentração de partículas quando um desses parâmetros é variado 
significativamente [2]. 
 
2. METODOLOGIA  
A metodologia empregada utilizou a técnica de magnetotransmissividade. A montagem 
experimental consiste de uma amostra de FM sob a ação de um campo magnético 
uniforme, utilizando laser de HeNe de 10mW, filtro de luz, chopper (que foi mantido a 
uma freqüência de 200Hz), polarizador e analisador colocados em relação ao campo 
magnético com um ângulo de 0º, detector de Si, amplificador Lock-in ou multímetro, 
Nesse estudo amostras com diferentes concentrações de partículas foram preparadas a 
partir da diluição de uma amostra inicial. Basicamente medimos a transmissividade de 
uma amostra em função do campo magnético.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A magnetotransmissividade com os polarizadores na direção paralela ao campo 
magnético pode ser escrita pela seguinte equação [3,4], 
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onde λ, w, L, <N>, ε, e σ, são respectivamente, o comprimento de onda, a freqüência da 
onda, a espessura da amostra, o fator de despolarização médio na direção paralela ao 
campo magnético, a constante dielétrica relativa (razão da constante dielétrica da 
nanopartícula e a do solvente) e a condutividade elétrica da nanopartícula ou do 
aglomerado. Dividindo a transmissividade medida pelo valor da mesma a campo zero 

obtemos para a transmissividade relativa à equação )](exp[ 2// bHALTr −= , que pode 

então ser utilizada para ajustar os dados experimentais. Note que o parâmetro A está 
relacionado com a fração volumétrica, enquanto o b a magnetização do material e a 
formação de aglomerados no FM.  

 
Utilizamos em nossos experimentos amostras com diferentes concentrações de 
partículas.  Estudamos um fluido magnético biocompatível com nanopartículas de 
magnetita (Fe3O4) cobertas com ácido poliaspártico e dispersas em água em pH 
fisiológico (pH ~ 7,2).  

 
A Figura 1 mostra os nossos resultados experimentais para diversas frações 
volumétricas. Note que quanto mais concentrada a amostra menor sua transmissividade. 

 
                      Figura 1. Transmissão em função do campo magnético para 

diferentes frações volumétricas. 
 

A partir dos valores de campo crítico em função da fração volumétrica, obtivemos a 
figura 2. A curva anexa é apenas um guia para visualizar o comportamento geral do 
campo crítico. 

 

 
Figura 2. Campo crítico em função da fração volumétrica. 
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Este resultado comprova que a técnica de magnetotransmissividade, recentemente 
introduzida no Instituto de Física da UFG (dezembro de 2005) pelo nosso grupo (Grupo 
de Nanodots Magnéticos www.if.ufg.br/nanodots), pode ser utilizada para investigar 
efeitos de separação de fase em fluidos magnéticos. 

 
 
4. CONCLUSÃO  
Ao final do projeto concluo que fui capaz de entender os mecanismos de atração e 
repulsão entre nanodots magnéticos, e associar esse estudo sobre estabilidade de FM 
com algumas aplicações tecnológicas desse sistema. Nossos resultados apontam que a 
técnica de magnetotransmissividade (MT) pode ser utilizada para investigar o efeito de 
separação de fase em fluidos magnéticos. Cabe aqui ressaltar que não conhecemos 
nenhum outro trabalho da literatura utilizando esta técnica para esse fim, 
tornando a presente investigação de significativa originalidade. De acordo com 
nosso levantamento bibliográfico até o presente momento os cientistas utilizavam à 
microscopia óptica para fazer tal estudo. O interessante é que a MT é uma técnica 
simples, razoavelmente barata, e que pode ser utilizada por diversos pesquisadores no 
mundo. Finalizando, no entanto, gostaríamos de indicar que encontramos ainda em 
nossos resultados preliminares um campo crítico crescendo a partir de uma determinada 
concentração (ø igual a 0,8%). Este resultado está coerente com o modelo teórico da 
referência [5]. No futuro pretendemos fazer novos experimentos com diferentes 
camadas de coberturas da nanopartícula em uma larga faixa de concentração e estudar 
os modelos teóricos de separação de fase em colóides magnéticos. 
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