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RESUMO 

 

Nanopartículas de óxido de Fe têm sido muito usadas em aplicações biomédicas devido 

a sua biocompatibilidade e biodegradabilidade. Dentre dessas aplicações destacamos a 

hipertermia magnética para o tratamento de diversos tipos de cânceres. Neste trabalho usamos 

a moagem de alta energia para a produção de nanopartículas de magnetita com tamanho inferior 

a 70 nm. Preparamos dois grupos de amostras, o primeiro grupo apresentou as fases de 

magnetita e α-Fe, composto pelas amostras S1 e S3, o segundo grupo apresentou as fases de 

magnetita, α-Fe e wüstita, amostras S2 e S4. Para melhorar a dispersão dos materiais em meio 

aquoso, revestimos as nanopartículas com o surfactante ácido oleico e o polímero Pluronic-

F127. As propriedades estruturais e químicas das amostras foram analisadas através da difração 

de raios X, microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia Mössbauer. As propriedades 

magnéticas foram estudadas através de medidas de susceptibilidade AC e de medidas de 

magnetização em função do campo e da temperatura. Das medidas Mössbauer, para a amostra 

S4, observamos uma razão entre as áreas dos espectros referentes aos sítios octaedrais e 

tetraedrais compatíveis com a magnetita estequiométrica. As medidas magnéticas mostraram a 

transição de Verwey da magnetita em 120 K para os dois grupos de amostras. Através das 

imagens de microscopia eletrônica, de S4, verificamos que a wüstita encontra-se depositada 

sobre as nanopartículas de magnetita. O nosso estudo mostra que a presença da wüstita e a 

funcionalização com ácido oleico evitaram a oxidação do Fe2+ presente na magnetita. O 

deslocamento das curvas de histerese, nas medidas feitas com a amostra resfriada em presença 

de campo magnético, é atribuído à interação de troca que ocorre na interface entre a wüstita e a 

magnetita. As medidas de susceptibilidade AC mostraram picos característicos de paredes de 

domínio, para a amostra com duas fases, indicando que uma parcela das partículas é 

multidomínio. Quando as nanopartículas funcionalizadas e não funcionalizadas foram 

submetidas a um campo magnético alternado apresentaram uma variação de temperatura e 11º 

C e 53º C, para S3P e S1, respectivamente, e para S4 a variação de temperatura foi de 14° C. 

Os resultados indicam que as amostras têm potencial para uso em hipertermia magnética. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nanopartículas, Magnetita e Hipertermia Magnética 
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ABSTRACT 

 

 

Iron Oxide nanoparticles have been used in several biomedical applications due to their 

biocompatibility and biodegradability. Among these applications, magnetic hyperthermia of 

tumors has been proposed as an alternative treatment of several neoplastic diseases. In this 

work, we have used high energy milling to produce iron oxide nanoparticles with sizes smaller 

than 70 nm. We have prepared two groups of samples, the first group is composed of magnetite 

and α-Fe, samples S1 and S3, the second group is composed of magnetite, wüstite and α-Fe 

nanoparticles, samples S2 and S4. To improve the sample´s dispersibility in aqueous medium, 

the samples were functionalized with oleic acid and Pluronic-F127 three-block copolymer. The 

structural and chemical properties of samples were studied through x-ray diffraction, 

transmission electron microscopy (TEM) and Mössbauer spectroscopy. The magnetic 

properties were studied through AC susceptibility and DC magnetization as a function of 

temperature and field.  From the Mössbauer studies, for the sample S4, we observed a ratio 

between the areas of the spectra for the octahedral and tetrahedral compatible with 

stoichiometry magnetite. The magnetic measurements showed the Verwey transition at about 

120 K, for the two groups of samples. From the TEM images, S4, we verified that the wüstite 

phase is formed on the magnetite nanoparticles. Therefore, we showed that the wüstite phase 

and oleic acid surfactant prevent the magnetite nanoparticles from further oxidation. The shift 

of hystereis loops observed in the field cooled samples is ascribed to exchange interaction 

between the wüstite and magnetite phases. The AC susceptibility, from S4, showed 

characteristic peaks of magnetite wall domains, this result indicated that a fraction of particles 

are multidomain. The samples were submitted to an AC magnetic field and we observed an 

increase in temperature of e 11º C and 53º C for samples functionalized and bare, for S1 and S4 

respectively, for sample S4, the increase in temperature, was of 14° C. The combination of 

magnetic properties, the ability to release heat in presence of an AC, and the stability of particles 

in aqueous suspension suggest that these samples are good candidates for magnetic 

hyperthermia. 

 

KEYWORDS: Nanoparticles, Magnetite and Magnetic Hyperthermia 
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1. INTRODUÇÂO 

 

Nanopartículas magnéticas que possuem diâmetros inferiores a 100 nm e podem ser 

idealmente monodispersas são empregadas em uma série de aplicações tecnológicas (1; 2). A 

aplicabilidade, principalmente na área biomédica, está diretamente relacionada às suas 

propriedades magnéticas, não toxicidade e a sua biocompatibilidade.  

Os óxidos de Fe nanoestruturados podem apresentar comportamento paramagnético ou 

magnetização espontânea, desse modo possuem propriedades físicas muito interessantes, 

principalmente se houver a possibilidade de combinar diversas fases desses materiais e formar 

nanocompósitos, sendo assim possível observar efeitos interessantes, como exchange bias por 

exemplo. 

Entre as aplicações biomédicas mais comuns das nanopartículas compostas por óxidos 

de ferro, está o tratamento de câncer por hipertermia magnética, esse processo consiste no 

aquecimento da região afetada pelo tumor até uma temperatura entre 42-45 °C, provocando a 

necrose das células cancerígenas sem afetar as células saudáveis circundantes, já que estas 

possuem um sistema de irrigação celular mais bem definido e assim podem suportar 

temperaturas que estejam dentro dessa faixa.  As nanopartículas magnéticas quando submetidas 

a um campo magnético alternado podem se tornar a fonte de geração desse calor, com a 

vantagem de tornar o aquecimento bem localizado (3). Os compostos contendo ferro se 

destacam nessa aplicação, pois estes materiais são biocompatíveis e biodegradáveis, dessa 

forma, são bem tolerados pelo organismo humano.   

Os óxidos de Fe podem ser obtidos através de diversas técnicas, tais como: método sol-

gel (4), cooprecipitação, (5) decomposição termal (6), moagem (7), entre outras. Dentre esses 

métodos podemos destacar a moagem de altas energias, que é um o método mecânico 

comumente empregado para produzir uma grande diversidade de nanopartículas (8; 9). Por esse 

processo, materiais convencionais são transformados em materiais nanoestruturados através da 

deformação plástica, com a vantagem de possuir custo relativamente baixo, empregar 

equipamentos simples, além disso, o processo de síntese pode ser realizado à temperatura 

ambiente. Os parâmetros utilizados na síntese por moagem são determinantes para obter uma 

amostra de boa qualidade e com as características esperadas.  A obtenção de magnetita tem sido  
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reportada por alguns autores a partir dessa técnica (7; 10). Recentemente, S. O. S. Batista e 

colaboradores (11) obtiveram através da moagem de alta energia nanopartículas de Fe 

embebidas numa matriz de wüstita e testou seu potencial de aquecimento para hipertermia, J. 

F. de Carvalho e colaboradores obtiveram magnetita através da moagem do Fe com a água (7).  

Como em outros métodos de síntese, a moagem também possui algumas desvantagens, 

como a formação de aglomerados e também o surgimento de desordem e frustrações na 

superfície do material (12), estas podem dar origem a um comportamento do tipo vidro de spin 

(13). 

É possível tornar os materiais que estejam altamente aglomerados em materiais 

dispersos através do revestimento da superfície das nanopartículas, esse revestimento pode ser 

feito por diversos materiais, tais como: polímeros, materiais inorgânicos, lipossomos e ácidos 

graxos (14). Entre esses materiais, o ácido oleico tem se mostrado promissor para o 

revestimento de partículas de óxidos de Fe, pois as mesmas possuem boa afinidade química 

com esses tensoativos, além disso, o ácido oleico também age como uma camada protetora 

evitando a oxidação do material dando estabilidade química à amostra (14), nesse revestimento 

a parte polar do tensoativo, que consiste no ácido carboxílico, se fixa a superfície dos óxidos de 

Fe, e a calda apolar composta por hidrocarbonetos ficam voltadas para a solução, que torna o 

composto dispersivo apenas em solventes orgânicos, sendo uma dificuldade para aplicações 

biomédicas. 

Para contornar esse problema, faz-se necessário o revestimento com um segundo 

material que seja hidrofílico garantido dessa forma a dispersão da amostra na água, muitos 

materiais têm sido usados nesse sentido, entre eles podemos destacar o Pluronic®. 

O Pluronic® é um copolímero composto por poly(ethylene oxide)-poly(propylene 

oxide)- poly(ethylene oxide) PEO-PPO-PEO, sendo que o seguimento PPO é parte hidrofóbica 

e  corresponde  30% do material os outro 70% correspondem aos grupos hidrofílicos PEO (15). 

Os segmentos PPO podem ligar-se ao ácido oleico e a parte hidrofílica será a responsável por 

tornar o material dispersível em água. Entre os vários tipos de Pluronic® o PF127 tem se 

destacado para aplicações biomédicas, devido a algumas propriedades. Seu grupo PPO possui 

um núcleo hidrofóbico capaz de adsorver drogas lipofílicas (16), aliado a isso o Pluronic® é 

termosensível podendo gelificar em determinadas temperaturas, para o PF127 essa temperatura 

é de 37°C, sendo muito próxima da temperatura corporal, dessa forma o copolímero tem se 
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mostrado como um bom candidato para o transporte de fármacos e outros agentes bioativos, 

pois pode libera-los lentamente, possuindo assim uma ação prolongada (17; 18; 19). Somado 

as vantagens citadas acima o PF127 tem facilidade para interagir com as células tornando a 

internalização do fármaco mais fácil (16), essa característica é de suma importância já que 

existem células tumorais que possuem alta resistência a entrada de drogas, como tumores no 

cérebro (20).  

Sara Y e colaboradores usaram uma combinação de oxido de Fe e PF127, para o 

tratamento de câncer, dessa forma eles obtiveram uma dupla ação do seu material, a hipertermia 

(ação a curto prazo), devido a presença das nanopartículas, e a liberação controlada de um 

fármaco usando como veiculo o PF127 (ação a longo prazo) (21). 

Alguns trabalhos têm mostrado a importância do controle da temperatura no tratamento 

de câncer por hipertermia magnética (22; 23), evitando a sua elevação até um nível que venha 

a ser prejudicial ao organismo, portanto faz-se necessário propor materiais que aqueçam dentro 

de um valor modulado para aplicações em hipertermia.     

Neste trabalho obtivemos, por moagem de altas energias, um compósito de 

nanopartículas de ferro metálico coberto por nanopartículas de magnetita revestidas por ácido 

oleico e funcionalizadas com o Pluronic® PF127, essas partículas mostraram elevadas taxas de 

aquecimento e assim são boas candidatas para o tratamento de tumores através da hipertermia 

magnética. 

Além da amostra acima citada, alterando a atmosfera no processo de síntese um outro 

nanocompósito foi obtido através da moagem, composto pelas fases magnetita, ferro metálico 

e monóxido de ferro, as propriedades magnéticas desses materiais apresentaram efeitos 

interessantes, entre eles o efeito de exchange bias.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Materiais na escala nanoscópica apresentam propriedades físico químicas que tem 

propiciado oportunidades para o desenvolvimento de sistemas inovadores em diversas áreas 

tecnológicas, isso porque esses materiais possuem características que não são observadas em 

sua forma volumosa ou massiva, comumente referidos pelo termo em inglês de materiais 

“bulk”. 

Na escala nanométrica, esses sistemas possuem dimensões que são comparáveis a 

alguns parâmetros físicos importantes, como o comprimento de onda de Broglie e o livre 

caminho médio do elétron nos metais, portanto os efeitos quânticos nesses sistemas são mais 

pronunciados o que altera as propriedades físicas, em relação a materiais bulk. Além disso, 

nessa escala a relação superfície/volume é bem mais acentuada. 

Os sistemas magnéticos nanoestruturados, apresentam variações das propriedades 

físicas que tem despertado grande interesse da comunidade cientifica, alguns desses fenômenos 

físicos são superparamagnetismo (SPM), comportamento do tipo vidro de spin, fenômeno de 

exchange bias entre outros. 

Nanopartículas magnéticas (NPMs) são sistemas formados por grãos que possuem 

dimensão da ordem de 10−9 𝑚, portanto possuem diâmetros tão pequenos, que os efeitos de 

superfície não podem ser desprezados no tratamento desses sistemas, esses efeitos garantem as 

NPMs propriedades peculiares que tem forte dependência com o tamanho, morfologia e 

estrutura cristalina do material. 

As NPMs podem ser aplicadas em diversos setores tecnológicos, tais como 

biotecnologia, biomedicina, catálise, armazenamento magnético de dados entre outras. Os 

maiores desafios a sua implementação no contexto prático, são a formação de aglomerados e 

sua instabilidade química, dificuldades que podem ser contornadas através dos parâmetros de 

síntese e funcionalização. 
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2.1 Origem do comportamento magnético 

 

Os momentos de dipolos magnéticos têm origem no momento angular orbital (𝐿) e no 

de spin (𝑆), o momento total é a soma dessas duas grandezas (𝑆 + 𝐿) e depende da estrutura 

eletrônica de cada átomo, portanto o comportamento dos materiais em presença de um campo 

magnético depende da origem de seus momentos de dipolo e pela natureza da interação entre 

eles. O campo magnético induzido 𝑩 devido aos momentos de dipolos pode ser expresso pela 

magnetização 𝑴 (𝑴 é a magnetização de saturação e é definida como densidade de dipolo 

magnético por unidade de volume, 𝑀𝑠 = 1

𝑉
∑ 𝜇𝑎𝑡

𝑁
𝑖 ) em materiais magnéticos sob a influência 

de um campo externo 𝑯 através da (24): 

 𝑩 = 𝜇0(𝑯 + 𝑴), (1) 

onde 𝜇0 é a permeabilidade magnética do vácuo, a equação está no SI (Sistema Internacional 

de Unidades). 

 As propriedades magnéticas de um material não são apenas caracterizadas pela 

magnitude do sinal de magnetização 𝑴, mas dependem também da forma como 𝑴 varia com 

𝑯. A razão dessas duas quantidades para os casos mais simples, onde os materiais são lineares 

e isotrópicos é chamada de susceptibilidade 𝜒, ou seja: 

 𝜒 =
𝑴

𝑯
. (2) 

Para materiais que não obedeçam a essas condições, a variação da magnetização com o 

campo é não linear, assim susceptibilidade tem a forma: 

 𝜒 =
𝑑𝑴

𝑑𝑯
. (3) 

O estado magnético dos sistemas através da susceptibilidade magnética, dessa forma 

podemos caracteriza-los como: 

▪ Paramagnético (PM): A susceptibilidade possui valores positivos e muito 

pequenos, em geral da ordem de 10−5 < 𝜒 < 10−3   (25), esses materiais 

possuem uma fraca resposta ao campo aplicado. Os momentos de dipolos 

atômicos são aleatórios, não interagentes e tendem a se orientar em presença de 

um campo externo. 
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▪ Ferromagnético (FM): Os valores de susceptibilidade são altos e positivos, 

10−2 < 𝜒 < 106  (25), os momentos de dipolo estão acoplados devido a 

interações magnéticas e possuem um ordenamento paralelo, dessa forma esses 

materiais apresentam magnetização espontânea mesmo quando não estão em 

presença de um campo externo. Acima da temperatura de Curie 𝑇𝑐 , esse 

comportamento desaparece porque a agitação térmica fornece energia necessária 

para destruir o acoplamento entre os dipolos.  

▪  Antiferromagnético (AFM): O valor da susceptibilidade é positivo e varia de  

0 < 𝜒 < 10−2  (25), os momentos magnéticos interagem de tal forma que 

causam alinhamento antiparalelo, o que conduz a um cancelamento dos 

momentos, esses materiais possuem magnetização espontânea antiparalela em 

cada subrede, entretanto quando estão na presença de um campo muito elevado 

alinham-se na direção e sentido do campo aplicado. 

▪ Ferrimagnético (FERRI): valores altos e positivos de susceptibilidade que estão 

na faixa de 10−2 < 𝜒 < 106  (25). Os momentos possuem ordenamento 

semelhante ao AFM, porém o momento total entre as subredes não se cancela, o 

comportamento fenomenológico é bem semelhante ao FM, na presença de um 

campo, esses sistemas se alinham na paralelamente ao campo. 

Todos os materiais que possuem momento atômico diferente de zero e possuem algum 

tipo espontâneo de ordenamento apresentam propriedades PM em altas temperaturas, os estados 

ordenados são induzidos com a redução da temperatura o que caracteriza uma transição de fase. 

 

2.2 Histerese Magnética  

 

 Um material ferromagnético, em presença de um campo magnético, tem um 

comportamento que pode ser representado pela Figura 2.1. Há uma relação não linear, entre a 

magnetização 𝑴 e a intensidade do campo aplicado 𝑯 à esses materiais, o valor de  𝑴 depende 

da história magnética da amostra. Isso traz implicações não triviais entre 𝑴 e 𝑯. A medida que 

o material ferromagnético é sujeito a influencia do campo o valor de magnetização aumenta até 

atingir a saturação (𝑴𝒔) onde os momentos estarão orientados na direção do campo, quando o 

campo é nulo a magnetização terá valor diferente de zero, ou seja haverá uma magnetização 
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remanente 𝑴𝒓, a medida que 𝑯 diminui negativamente os momentos se inverteram de tal forma 

que quando 𝑯 = −𝑯𝒄  a magnetização da amostra será nula, sendo esse valor de campo 

conhecido como campo coercivo, com a diminuição de 𝑯 a magnetização atingira valor de 

saturação negativa e terá seus momentos totalmente invertidos. 

 

Figura 2-1: Magnetização em função do campo para uma amostra ferromagnética (26). 

 Na Figura 2.2 é apresentada uma ilustração de como os momentos magnéticos se 

organizam em ausência de campo para materiais diamagnéticos e com ordenamento de dipolo 

magnético e sua respectiva resposta a aplicação de um campo representado pelo lado positivo 

da curva de histerese. 

 

 

Figura 2-2: Orientação dos dipolos magnéticos em campo nulo à temperatura ambiente, e curvas de 𝑀×𝐻 para 

diferentes classes desses materiais, adaptado de (27) 

Diamagnetismo  Paramagnetismo  Antiferromagnetism

o  

Ferromagnetismo  Ferrimagnetismo 
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 As curvas de histerese não apenas fornecem uma descrição qualitativa para análise da 

resposta magnética dos materiais, elas também são úteis para obter informações quantitativas 

sobre os parâmetros físicos relevantes, como por exemplo, a constante de anisotropia 

magnetocristalina. Para isso alguns modelos têm sido propostos, entre eles podemos destacar a 

lei de aproximação da saturação em altos campos (24) dada por:  

 𝑴 = 𝑴𝒔 (1 −
𝑎

𝐻
−

𝑏

𝐻2
) + 𝜒𝑯, (4) 

onde 𝑀𝑠 é magnetização de saturação, 𝑎 e 𝑏 são constantes que estão relacionadas ao estresse 

residual e a anisotropia do sistema respectivamente, χ  corresponde a susceptibilidade do 

material. 

 A constante de anisotropia efetiva 𝐾𝑒 pode ser estimada a partir do coeficiente 𝑏 da lei 

de aproximação referida anteriormente, através do ajuste da curva 𝑀(𝐻)×𝐻−1 , usando a 

relação (28): 

 𝑏 =
4𝐾𝑒

2

15𝑀𝑠
2 , (5) 

onde  𝐾𝑒
2 = 𝐾𝑠ℎ

2 + 𝐾𝑠𝑡
2 + 𝐾𝑠𝑓

2 + 2

7
𝐾1

2 , sendo 𝐾1  a constante de anisotropia magnetocristalina, 

𝐾𝑠ℎ a de forma, 𝐾𝑠𝑓 de superfície e 𝐾𝑠𝑡 de stress. 

 O campo coercivo, pode ser obtido através da relação entre os pontos 𝐻+ e 𝐻−que 

cortam o eixo 𝐻 nas curvas ascendentes e descendentes a partir da equação: 

 𝑯𝒄 =
(𝐻+ − 𝐻−)

2
, (6) 

   

2.3 Anisotropia Magnética   

 Um dos fatores que afetam significativamente os valores da magnetização é a 

anisotropia magnética, essa grandeza representa uma tendência direcional da magnetização, ou 

seja, o termo anisotropia descreve a dependência da energia interna com a magnetização 

espontânea. 
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Existem vários tipos de anisotropia como a anisotropia magnetocristalina, de forma, de 

estresse, de superfície induzida e de exchange. Todas essas anisotropias têm sua relevância, 

entretanto dependendo das circunstâncias algumas anisotropias podem se tornar predominantes 

(24).  

Entre essas anisotropias a magnetocristalina é a única que é intrínseca dos materiais, as 

demais são extrínsecas ou induzidas. Entre as anisotropias induzidas, as que serão consideradas 

nesse trabalho serão a de forma e de estresse, as demais foram não foram consideradas. 

2.3.1 Anisotropia Magnetocristalina 

 A magnetização espontânea de um material ferromagnético está intimamente ligada as 

interações de troca direta entre os spins dos átomos vizinhos. Na rede cristalina dos materiais 

existem eixos preferenciais de magnetização, o da origem a uma anisotropia magnetocristalina. 

Essa preferência na orientação dos momentos está associada a uma energia de anisotropia, que 

é mínima quando a orientação dos momentos é ao longo de certos eixos denominados de eixos 

fáceis. 

 A Figura 2.3, ilustra esse efeito, onde temos as curvas do momento magnético em função 

do campo aplicado para a magnetita, a direção da magnetização em que a magnetita satura mais 

facilmente é ao longo do eixo < 1,1,1 > (diagonal do cubo), já o eixo < 1,0,0 > é um eixo de 

difícil magnetização, portanto é necessário maior energia para saturar os momentos nessa 

direção. 

 

Figura 2-3: Curvas de magnetização para a magnetita ao longo do eixo fácil (< 𝟏, 𝟏, 𝟏 >) e do eixo duro (<

𝟏, 𝟎, 𝟎 >). a área entre a as duas curvas é a diferença em energia potencial magnética entre as magnetizações ao 

longo dos eixos fácil e duro e corresponde a energia de anisotropia magnetocristalina (29).  
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A energia potencial associada a magnetização induzida pela aplicação de um campo 

(24) é dada por: 

 ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝑩 =
1

2
𝜇0𝐻2 + 𝜇0 ∫ 𝑯 ∙ 𝑑𝑴,     (7) 

sendo 𝑑𝐵 = 𝜇0(𝑑𝐻 + 𝑑𝑀), sendo segundo termo da expressão correspondente a área entre a 

curva de magnetização e o eixo de ordenadas na Figura 2.3 (área hachurada), a energia é maior 

ao longo do eixo duro se comparada com a energia associada a magnetização ao longo do eixo 

fácil. A diferença entre essas duas energias (área entre as curvas) é uma medida da anisotropia 

magnetocristalina 𝐸𝐾1
. Para cristais cúbicos 𝐸𝐾1

 pode ser representada pela equação  (24): 

 𝐸𝐾1
= 𝐾1𝑉(𝛼1

2𝛼2
2 + 𝛼2

2𝛼3
2 + 𝛼3

2𝛼1
2) + 𝐾2𝑉𝛼1

2𝛼2
2𝛼3

2      (8) 

em que, 𝐾1 e 𝐾2 são as constantes de anisotropia, 𝑉 é o volume e 𝛼𝑖𝑠 são os cossenos diretores 

de 𝑀𝑠 com respeito ao eixo duro, sendo que a relação 𝛼1
2 + 𝛼2

2 + 𝛼3
2 = 1 é valida na definição 

desses cossenos diretores. 

2.3.2 Anisotropia de Forma  

 A anisotropia de forma está ligada ao surgimento de um campo desmagnetizante 𝐻𝐷 

devido a presença de dipolos magnéticos não compensados nas extremidades dos materiais, 

esse campo desmagnetizante é contrário ao campo magnético externo aplicado. A energia de 

𝐻𝐷 depende desse número de dipolos não compensados, que sua vez dependerá do formato da 

amostra. A expressão para esta energia é dada pelo produto escalar entre 𝐻𝐷 e a magnetização 

da amostra: 

 𝐸𝑑 = −
1

2
𝑯𝑑 ∙ 𝑴𝑠       (9) 

Para facilitar o cálculo da energia desmagnetizante é conveniente utilizar as condições 

de simetria da amostra, já que tem dependência com o formato da amostra. No caso de amostras 

magnéticas com o formato elipsoidal o campo desmagnetizante será 𝐻𝑑 = 𝑁𝑑 ∙ 𝑀𝑠  (𝐻𝑑  é 

antiparalelo a 𝑀𝑠), onde 𝑁𝑑 é o coeficiente de desmagnetização na direção de 𝑀𝑠. 

A anisotropia de forma está presente apenas para amostras que possuem forma 

diferenciada, como exemplo, um material que possua a forma de um esferoide prolato, Figura 

2.4, com semi-eixo maior 𝑐 e semi-eixo menor com comprimento 𝑎. 
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Figura 2-4: esferiode prolato (24) 

 A expressão para energia pode ser escrita como mostrado, na forma: 

 𝐸𝑑 =
1

2
[(𝑀𝑠 cos 𝜗)2 + (𝑀𝑠 sin 𝜗)2] =

1

2
𝑀𝑠

2𝑁𝑐 +
1

2
(𝑁𝑎 − 𝑁𝑐)𝑀𝑠

2 sin2 𝜗    (10) 

onde, foi usada a relação entre os coeficientes de desmagnetização nas direções 𝑎 e 𝑐, 𝑁𝑎 =

(4𝜋 − 𝑁𝑐) 2⁄ . O eixo 𝑐 assume o papel de eixo fácil, com constante de anisotropia de forma, 

𝐾𝑑 = (𝑁𝑎 − 𝑁𝑐)𝑀𝑠
2/2, quando 𝑎 for igual a 𝑐, esferoide regular, então 𝑁𝑎 = 𝑁𝑐 e a constante 

de anisotropia de forma é nula (24). 

2.3.3 Anisotropia de Estresse 

 Quando tensões mecânicas são aplicadas aos materiais, uma anisotropia pode ser 

induzida. A densidade de energia magnética devido aos efeitos de deformação de cristal é 

definida como (24): 

 𝜖𝑠 =
3

2
𝜆𝜎 sin2 𝜃   (11) 

em que, a constante de anisotropia de estresse é dada por 𝐾𝑠 =
3

2
𝜆𝜎, sendo 𝜆 é a constante de 

magnetoestrição, e 𝜎 é o estresse que é proporcional às deformações, via os módulos de Young 

(Y), 𝜎 = 휀𝑌, sendo 휀 a deformação ou microestresse. 

 

2.4 Interações Magnéticas  

 

Ao considerar um conjunto de partículas nanométricas, as interações entre as partículas, 

do material desempenham um papel crucial nos processos de magnetização. Essas interações 

podem ser de troca, dipolares e interações RKKY (Ruderman, Kittel, Kasuya e Yosida). As 

interações dipolares estão sempre presentes, quando o conjunto de partículas são 
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ferromagnéticas e ferrimagnéticas, gerando um estado coletivo, as interações de troca são de 

curto alcance e as interações RKKY estão presentes em materiais magnéticos que estejam 

inseridos em alguma matriz metálica. 

2.4.1 Interações dipolares 

As interações dipolares são de natureza eletromagnética, e surgem devido a influência do campo 

magnético produzido pelos dipolos. Essa interação é de longo alcance, e possui grande 

importância quando se trata de sistemas em pequena escala. A energia devido a essa interação 

entre dois dipolos magnéticos vizinhos 𝒎1 e 𝒎2 separados por uma distância 𝒓 é dada pela 

expressão abaixo: 

 𝐸𝐷 =
𝜇0

4𝜋𝑟3
[𝒎1 ∙ 𝒎2 − 3(𝒎1 ∙ �̂�)(𝒎1 ∙ �̂�)]. (12) 

 Quando os momentos são mutuamente perpendiculares a �̂� , essa expressão para a 

energia assume a forma: 

 𝐸𝐷 =
𝜇0

4𝜋𝑟3
𝒎1 ∙ 𝒎2     (13) 

 Para ambos os casos, a energia diminui com 1/𝑟3. 

 Em materiais bulk as interações dipolares são praticamente desprezíveis. Entretanto em 

nanopartículas ferromagnéticas essas interações podem ter influência significativa sobre as 

propriedades magnéticas. 

2.4.2 Interações de troca  

Em sólidos os orbitais eletrônicos dos átomos vizinhos se sobrepõem, esse efeito junto 

com princípio de exclusão de Pauli (que estabelece que dois elétrons não podem assumir os 

mesmos números quânticos) resulta em interações de troca interatômica, isso faz com que a 

energia total do cristal dependa da orientação relativa dos spins localizados em átomos vizinhos.  

Essas interações são responsáveis por promover o ordenamento paralelo em materiais 

ferromagnéticos e ferrimagnéticos, e antiparalelo, em antiferromagnéticos. 

Para um sistema como dois elétrons com spins S, a energia de troca é definida como 

sendo a diferença entre as energias das configurações de spins paralelos e antiparalelos. Sua 

definição é dada pelo valor esperado do hamiltoniano de Heisenberg: 

     𝐻𝑒𝑥 = −2 ∑ 𝐽𝑖𝑗�̂�𝑖 ∙
𝑖,𝑗

�̂�𝑗,    (14) 
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em que 𝐽𝑖𝑗  é a integral de troca e descreve o acoplamento existente entre dois spins ou 

momentos magnéticos representados pelos operadores �̂�𝑖 e �̂�𝑗. Há uma dependência da 𝐽𝑖𝑗 com 

a distância interatômica, Figura 2.5, se a integral de troca é positiva, a energia é mínima quando 

os spins são paralelos (cos 𝜙 = 1), e máxima quando são antiparalelos (cos 𝜙 = −1), se é 

negativo o estado de mais baixa energia resulta em spins antiparalelos. Uma condição para 

ocorrência do ferromagnetismo é que a integral de troca seja positiva. 

 

 

Figura 2-5: Energia de troca direta em função das distâncias interatômicas divididas pelo raio da orbita eletrônica, 

valores negativos de 𝑱𝒊𝒋 temos o acoplamento antiferromagnético, para positivos o ferromagnético. Esse gráfico é 

conhecido como curva de Bethe-Slater (31). 

 

2.5 Exchange Bias 

 

 Em materiais que apresentam duas fases FM e AFM, quando resfriados em presença de 

campo magnético desde uma temperatura maior do que a temperatura de Néel do AFM, uma 

anisotropia de troca é induzida entre as camadas, esse efeito é conhecido como exchange bias. 

 Essa anisotropia foi descoberta por Meiklejohn e Bean em partículas de cobalto (FM) 

inseridas numa matriz de óxido de cobalto, CoO (AFM), no ano de 1956 (32). Esse efeito 

também tem sido observado em materiais com interfaces FM-FERRI e FERRI-AFM (33). 

 O acoplamento na interface devido a anisotropia de troca é observado ao se resfriar a 

amostra, na presença de um campo magnético estático desde uma temperatura T que seja maior 
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que a de Néel do material AFM e menor que a temperatura de Curie do FM, ou seja, 𝑇𝑁 < 𝑇 <

𝑇𝑐. O campo de EB é dado pela equação 14  (34), onde 𝐻+ e 𝐻− são os pontos das curvas de 

histerese ascendentes e descendentes que cortam o eixo 𝐻. 

 𝐻𝐸𝐵 =
(𝐻+ + 𝐻−)

2
        (15) 

Alguns autores têm relatado a existência do efeito de EB, em nanoparticulas que 

possuem uma configuração núcleo/casca (35; 36; 37; 34). Yong Hu e colaboradores (38), 

simulou esse efeito, considerando nanoparticulas com configuração núcleo/casca ultilizando o 

método de Monte Carlo modificado, Figura 2.6. 

 

Figura 2-6: Simulação Monte Carlo para partículas do tipo core/shell (38). 

 

2.6 Magnetita 

 

A magnetita é um mineral ferrimagnético, composto pelos íons de 𝐹𝑒+2 e 𝐹𝑒+3, com 

fórmula química 𝐹𝑒3𝑂4, esse composto possui muitas propriedades interessantes, que o torna 

um material, com grande potencial para uma série de aplicações. 

2.6.1 Características físico-químicas   

A magnetita apresenta estrutura espinélio inversa formando uma rede cúbica de face 

centrada, que possui parâmetro de rede de 𝑎 = 8,396 Å (39). A cela unitária é composta por 
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sítios tetraédricos 𝐴, e octaédricos 𝐵. Os sítios 𝐴 possuem oito íons de 𝐹𝑒+3, cada um ligado a 

quatro íons de oxigênio na forma de tetraedros, os sítios  𝐵, são constituídos de 8𝐹𝑒+2 e 8𝐹𝑒+3, 

onde cada íon faz ligações com seis íons de oxigênio na forma de octaedros. Na Figura 2.7 

temos uma representação da estrutura cristalina da magnetita e da ocupação dos sítios 

octaédricos e tetraédricos.  

 

Figura 2-7:  Representação esquemática da estrutura cristalina da magnetita, com os sítios octaédricos e 

tetraédricos (40). 

A densidade da magnetita é de 5,18 𝑔/𝑐𝑚3 (39). A magnetita em temperatura ambiente 

é um material condutor devido a constante migração dos elétrons de 𝐹𝑒+2 para seu vizinho 

𝐹𝑒+3  do sítio 𝐵, convertendo 𝐹𝑒+2  para 𝐹𝑒+3  e vice-versa. Abaixo de 118 𝐾, deixa de ser 

condutora e passa a ser semicondutora, essa é a transição de Verwey, essa transição é 

caracterizada pelo ordenamento dos íons de 𝐹𝑒+2 e 𝐹𝑒+3 na sub-rede octaédrica e a unidade de 

cela é ligeiramente distorcida da simetria cúbica para monoclínica (39). 

A temperatura de Curie da magnetita é de 𝑇𝑐 = 850 𝐾. Na magnetita estequiométrica 

abaixo de 𝑇𝑐, os momentos magnéticos dos sítios tetraedrais, ocupado pelos íons de 𝐹𝑒+2, e os 

dos sítios octaédrais, ocupados pelos íons de 𝐹𝑒+2 e 𝐹𝑒+3, tem acoplamento antiparalelo, desse 

modo o comportamento combinado dessas subredes conferem a magnetita um caráter 

ferrimagnético, com magnetização de saturação de 92 𝑒𝑚𝑢/𝑔 (39). Acima da temperatura de 

Curie o ordenamento magnético não existe, devido ao aumento na energia térmica e ao 

enfraquecimento das interações de troca, a magnetita passa a ser paramagnética. 
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O comportamento da magnetização com a temperatura da magnetita bulk, pode ser 

representado pelas curvas de ZFC/FC  Figura 2.8, onde acima de 𝑇𝑐 os momentos de dipolo de 

cada átomo estão desordenados, fazendo com que a magnetização total seja nula, abaixo de 𝑇𝑐, 

surge uma magnetização espontânea originando o ordenamento FERRI, isso ocorre devido as 

interações de troca existentes entre íons de 𝐹𝑒. 

 

Figura 2-8: Medidas de zfc/fc da magnetita bulk, e suas respectivas curvas de histerese a abaixo e acima de 𝑻𝒄 

(41). 

Para magnetita em escala manométrica e no regime de monodomínio, as medidas de 

ZFC/FC são apresentadas na Figura 2.9, abaixo de 𝑇𝑐  as partículas possuem momento 

magnético efetivo diferente de zero, se elas não são interagentes apresentam um estado de 

desordem parecido com o estado PM, esse estado é chamado de superparamagnético (SPM). 

Em baixas temperaturas, as NPs de magnetita entram em um estado dito bloqueado, os estados, 

superparamagnetico e bloqueado, são exclusivos de sistemas nanoparticulados. 
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Figura 2-9: Magnetização zfc/fc de um conjunto de nanoparticulas de magnetita e as curvas de magnetização nos 

estados bloqueados (𝐓 < 𝐓𝐁), superparamagnético (𝐓𝐁 < 𝑻 < 𝐓𝐜) e paramagnético (𝐓 > 𝐓𝐜) (41). 

2.6.2 Rotas de síntese 

Na natureza a magnetita é naturalmente encontrada em rochas e solos, também em 

algumas bactérias e no cérebro de certos seres vivos, tais como abelhas e pássaros. Esse mineral 

também pode ser obtido no laboratório através de diversos processos de síntese, tanto por rotas 

físicas como químicas, entretanto o grande desafio é a produção de materiais com elevada 

estequiometria, uniformidade e diâmetro controlado através de técnicas que não poluam o meio 

ambiente e tenham custo relativamente baixo. Abaixo veremos algumas técnicas mais comuns 

para síntese de magnetita, a técnica de moagem de altas energias, rota de síntese física 

empregada nesse trabalho, será discutida com maiores detalhes na seção 2.7. 

2.6.2.1 Co-precipitação  

Essa é uma das rotas químicas mais simples para obtenção de magnetita. Nesse processo 

uma mistura estequiométrica de sais de ferro dupla e triplamente ionizados é preparada, e em 

seguida uma base é acrescida a mistura, para que a mesma fique com pH entre 8 e 14, e as 

partículas de magnetita possam ser precipitadas. Para controle do tamanho e da forma, fatores 

como pH, força iônica, temperatura e natureza dos sais podem ser variáveis. Com esse método 

é possível se obter partículas com diâmetro na faixe 5 a 100 𝑛𝑚. 
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2.6.2.2 Método hidrotermal  

 A síntese de magnetita pelo método hidrotermal tem sido comumente reportada na 

literatura. Esse processo é realizado em meio aquoso em autoclaves ou reatores com alta pressão 

de até 2000 𝑝𝑠𝑖 e temperatura de 200 °𝐶. Existem duas rotas para formação de magnetita via 

condições hidrotermais: hidrolise e oxidação ou neutralização de hidróxidos de metais mistos. 

Essas duas reações são muito similares, a diferença é que no primeiro método apenas de 𝐹𝑒+3 

são utilizados. As variáveis que podem ser determinantes para obtenção do produto final são: 

escolha do solvente, temperatura e tempo de síntese. O tamanho da partícula é controlado 

mediante a taxa de nucleação. 

2.6.2.3 Método sol-gel 

O processo sol-gel tem se mostrado uma rota poderosa para síntese química de materiais 

nanoestruturados. Nesse método ocorre a transição sistema sol (dispersão de partículas 

coloidais estáveis em um fluido) para um sistema gel (formado pela estrutura rígida de 

partículas coloidais, gel coloidal, ou de cadeias poliméricas, gel polimérico) que imobiliza a 

fase líquida nos seus intersítios. Os géis coloidais resultam da agregação linear de partículas 

primárias, que ocorrem pela alteração das condições físico-químicas da suspensão. No caso de 

géis poliméricos, estes são geralmente preparados a partir de soluções onde se promovem 

reações de polimerização, portanto a gelatinização ocorre pela interação entre as longas cadeias 

poliméricas lineares (42). 

 

2.7 Moagem de altas energias  

 

 Mechanical alloying (MA) é uma técnica de estado sólido para processamento de pós 

que envolve repetidas soldagens, fraturas e re-soldagem do pó em um moinho de alta energia. 

Devido às várias possibilidades de processamento dessa técnica esta pode ser aplicada à metais, 

cerâmicas, polímeros entre outros compostos materiais (43). 

 Durante o processo de moagem, as esferas que estão em movimento dentro do vaso 

colidem entre si e com as paredes do vaso, o pó que está presente entre os objetos em colisão 

sofre fraturas e soldagem a frio, o que leva a formação de compactos de pó, essas colisões 

durante a moagem podem ser representadas pela Figura 2.10, onde estão ilustrados os três 
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estágios do processo, o estágio inicial (a) ocorre a formação de contorno de grãos na área de 

contato entre as partículas, em seguida o estágio intermediário (b) caracterizado por uma lisa 

estrutura de cilindros interconectados e por fim o estágio final caracterizado pelo isolamento 

dos poros nas regiões de contorno de grãos e eliminação gradual da porosidade por difusão de 

vacâncias dos poros (44). 

 

Figura 2-10: Esquema representativo dos estágios de sinterização em fase sólida (45).  

O processo de moagem de altas energias depende de fatores tais como: material 

precursor, o tipo de moinho, variáveis mecânicas e do tempo de processo. 

 Os materiais precursores, são geralmente, pós puros, disponíveis comercialmente, que 

estão na escala micrométrica, mistura de partículas sólidas e líquidos também tem sido 

precursores de uma diversidade de materiais (46), nesse caso moagem recebe o nome de 

moagem úmida, se nenhum líquido está envolvido, então o processo é chamado de moagem a 

seco. 

Diferentes tipos de equipamentos são usados para moagem de alta energia para síntese 

de pós mecanicamente moídos. Entre esses equipamentos podemos citar: 

▪ Moinhos vibratórios: Moinhos vibratórios (shakers), possuem uma capacidade de 

aproximadamente 10-20 g de pó. A variedade mais comum possui apenas um vaso ou 

recipiente de moagem, onde vão a amostra e as esferas de moagem. O vaso é fixado em 

uma braçadeira, e é balançado vigorosamente para frente e para trás centenas de vezes 

em um minuto, esse movimento é combinado com movimentos laterais, o que garante 
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alta velocidade das esferas, já que possui uma velocidade de rotação em torno de 

1200 𝑟𝑝𝑚 consequentemente, a força de impacto entre elas é grande. 

▪ Moinhos planetários: Nesse tipo de moinho, apenas algumas centenas de gramas podem 

ser moídas, dependendo do volume do vaso e do tamanho do moinho.  O moinho 

planetário recebeu esse nome devido ao movimento descrito pelos vasos de moagem, 

que se parece com o movimento dos planetas. Eles são arranjados em um suporte 

rotativo e um mecanismo especial causa a rotação deles ao redor de seu eixo. Como o 

vaso e o suporte rotacionam em direções opostas, as forças centrífugas atuam 

alternadamente em direções opostas, fazendo com que as bolas de moagem causem o 

efeito de impacto devido ao seu movimento pelas paredes do vaso. Um único moinho 

pode ter duas ou quatro estações (vasos) de moagem 

▪ Moinho Attritor: Os moinhos attritores podem moer grandes quantidades de pó, entre 

0,5 à 40 Kg de uma única vez. Esse moinho consiste em um tambor horizontal giratório 

com pequenas bolas de aço. Assim que o tambor gira, as bolas caem no pó metálico, 

que fica retido na base. A taxa de moagem aumenta com o aumento da velocidade de 

rotação. Um attritor é um moinho de bolas capaz de gerar grandes energias, nesse 

moinho o tambor vertical possui um serie de rotores dentro de sua estrutura, que são 

distribuídos progressivamente em ângulos retos, os rotores aumentam a energia das 

bolas, causando redução no tamanho do pó. Esses equipamentos possuem uma rotação 

de aproximadamente 250 rpm. 

O processo de síntese pode ser dividido em três estágios, (45): 

▪ Estágio inicial: caracterizado pela formação de contornos de grãos na área de contato 

entre as partículas ou formação e crescimento de interligações entre as partículas, a 

partir dos contatos estabelecidos durante o processo de compactação, conduzindo até o 

instante onde estes começam a se unirem. 

▪ Estágio intermediário: onde há uma grande densificação do compacto, caracterizado por 

uma estrutura lisa na forma de cilindros interconectados, grande densificação 

remanescente, iniciando com 70 a 92% de porosidade e terminando com cerca de 8% 

de porosidade remanescente. 

▪ Terceiro estágio: nesse terceiro e último estágio há um isolamento dos poros na região 

dos contornos de grão e eliminação gradual da porosidade por difusão de vacâncias dos 
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poros ao longo dos contornos de grão com somente uma pequena densificação da 

estrutura. 

 

2.8 Hipertermia magnética  

 

 O poder do calor na cura de diversas enfermidades é conhecido desde a antiguidade. 

O´Brien e Mekkaou, em seus trabalhos notaram que células cancerígenas podem ter o seu 

crescimento desacelerado, quando submetidas a temperaturas em torno de 42 °C, ao passo que 

as células normais podem tolerar temperaturas ainda mais elevadas. Nesse sentido há duas 

modalidades de tratamento para câncer usando o aquecimento nas células: 

▪ Hipertermia: Células submetidas a temperaturas entre 42-45 °C por algumas horas, 

geralmente essa técnica é combinada a outros tratamentos, como radioterapia e ou 

quimioterapia. 

▪ Termoablação: É uma modalidade terapêutica que visa a morte térmica de todas as 

células tumorais. A área afetada é submetida a temperaturas em torno de 50 °C por 

intervalos de tempo de alguns minutos. 

A técnica de hipertermia tem enfrentado algumas dificuldades, entre elas as mais 

relevantes são: promover o aquecimento apenas na região alvo, sem afetar as células saudáveis 

circundantes e controlar a temperatura na região alvo. Diante dessas dificuldades, pesquisadores 

tem voltado sua atenção para utilização de materiais magnéticos que possam promover esse 

aquecimento, já que a energia magnética absorvida pode ser convertida em energia térmica. Os 

ferrofluidos têm se mostrado bons candidatos para hipertermia magnética, pois podem ser 

direcionados através de um campo magnético a região do tumor, tornando a terapia mais 

localizada. 

A hipertermia pode ser realizada de forma concomitante com a quimioterapia, tornado 

o tratamento mais eficaz (47). As partículas magnéticas usadas como fontes para geração do 

calor podem também vetorizar fármacos até a região afetada. 
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Outro ponto crucial que garante a eficiência da terapia é o controle da temperatura 

durante o tratamento. Para isso alguns equipamentos que monitoram a temperatura durante o 

processo têm sido desenvolvidos. 

2.8.1 Processos físicos que influenciam na geração de calor 

Quando partículas magnéticas estão sujeitas a um campo magnético alternado, ocorre o 

aquecimento devido a vários mecanismos físicos, tais como: efeitos de relaxação e perdas por 

histerese. 

2.8.1.1 Efeitos de relaxação 

 O processo de histerese magnética é um processo fora do equilíbrio, ou seja, quando o 

ciclo histerese estiver completo, a magnetização remanente tenderá a desaparecer com um 

tempo de relaxação específico τ, esse tempo pode variar desde milhões de anos (minerais 

magnéticos na forma bulk) até intervalos muito pequenos da ordem de segundos (nanopartículas 

magnéticas) (48). A razão de reversão dos momentos magnéticos após a retirada do campo 

magnético externo é a energia térmica 𝑘𝐵𝑇, devido à agitação térmica, onde 𝑘𝐵 é a constante 

de Boltzman e  𝑇 é a temperatura. 

 Os efeitos de relaxação podem estar associados a dois fenômenos: relaxação de Néel e 

relaxação de Brown. 

A relaxação de Néel, para partículas que possuem anisotropia uniaxial, está relacionada 

a reversão da magnetização, devido ao movimento dos momentos magnéticos no interior da 

partícula que permanece imóvel, esses momentos podem oscilar em dois estados, o que 

promove o aquecimento. O tempo necessário para reverter o momento magnético de um estado 

de equilíbrio até outro é chamado de tempo de relaxação 𝜏𝑁, e pode ser determinado pela lei de 

Néel-Arrhenius: 

 𝜏𝑁 = 𝜏0𝑒
𝐸

𝑘𝐵𝑇⁄
, (16) 

onde 𝑘𝐵 é a constate de Boltzman, 𝑇 é a temperatura e 𝜏0 é uma constante empírica com valor 

entre 10−9 − 10−10𝑠, 𝐸 é a energia de anisotropia dada pelo produto 𝐾𝑉, onde 𝐾 é a constante 

de anisotropia e 𝑉 é o volume da partícula. 
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 De acordo com essa equação 𝜏𝑁  aumenta exponencialmente com o aumento do 

diâmetro da partícula. 

A relação entre o tempo de medição 𝜏𝑚 e o tempo de relaxação 𝜏𝑁, é que define o estado 

da partícula, se 𝜏𝑚 ≫ 𝜏, as partículas se encontraram no estado superparamagnético, porém se 

𝜏𝑚 ≪ 𝜏, as partículas se encontraram magneticamente bloqueadas. Os efeitos da relaxação de 

Néel são predominantes quando as partículas estão no estado superparamgnético. 

Um outro efeito de relaxação que pode ocorrer para partículas que estejam imersas em 

algum fluido e em presença de um campo magnético alternado, é a rotação da partícula em 

relação ao meio circundante, esse efeito é conhecido como relaxação de Brown, e é o resultado 

da dissipação de calor por meio do atrito entre a partícula e o meio circundante. Este fenômeno 

possui um tempo de relaxação dado por: 

 𝜏𝐵 =
3𝜂𝑉𝐻

𝐾𝐵𝑇
, (17) 

em que 𝜂 é o coeficiente de viscosidade do fluido e 𝑉𝐻 é o volume hidrodinâmico da partícula.  

 Durante a aplicação de um campo magnético num ferrofluido, esses dois mecanismos 

podem ocorrer simultaneamente, onde um pode prevalecer sobre o outro, isto vai depender do 

fluido onde as partículas se encontram e das características físicas e magnéticas das partículas. 

Desse modo o tempo de relaxação efetivo deve ser uma combinação desses dois efeitos, 

portanto a expressão para uma combinação dos dois efeitos é dada por: 

 𝜏𝑒𝑓𝑓 =
𝜏𝑁𝜏𝐵

𝜏𝑁 + 𝜏𝐵
   (18) 

Entretanto, no processo de hipertermia magnética a contribuição da relaxação 

browniana pode ser desprezada, em virtude das partículas se encontrarem imobilizadas nos 

tecidos (3; 48), fazendo com que a viscosidade (𝜂) se torne muito grande, como a relaxação 

browniana é diretamente proporcional a 𝜂, 𝜏𝐵 ≫ 𝜏𝑁, a relaxação efetiva se torna: 

 
1

𝜏𝑒𝑓𝑓
=

1

𝜏𝐵
+

1

𝜏𝑁
≈

1

𝜏𝑁
 (19) 
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Herget, R. e colaboradores (49) fizeram um estudo, para analisar os efeito da relaxação 

de Brown no valor da susceptibilidade imaginária 𝜒"  ( 𝜒"  está diretamente ligada com a 

absorção de energia eletromagnética que origina as perdas ou aquecimento das partículas), em 

suas analises ele considerou a o valor de 𝜒" para partículas de maghemita de 30 nm suspensas 

em um fluido e partículas imobilizadas em gel, seus resultados, Figura 2.11, indicam que 

partículas imobilizadas apresentam uma redução substancial na susceptibilidade imaginária em 

relação às suspensas em fluido, portanto haverá uma diminuição considerável das perdas de 

energia, nessa situação a relaxação de Néel torna-se predominante na geração de calor.  

 

Figura 2-11: Susceptibilidade 𝜒"  como função da frequência. Os pontilhados são dados experimentais do 

ferrofluido suspenção no fluido e imobilizada em gel. As linhas representam os resultados teóricos (49).    

Como apresentado anteriormente, a histerese é a resposta da magnetização a um campo 

externo aplicado, e este é um fenômeno não linear, em casos especiais onde a amplitude do 

campo magnético é suficientemente pequena a susceptibilidade é aproximadamente 

independente do campo externo. A parte imaginária da susceptibilidade 𝜒" esta relacionada as 

perdas magnéticas nos processos de relaxação.  O aquecimento oriundo dessas perdas 

magnéticas é dado por uma taxa conhecida por SAR ou SLP (Specific Loss Power). O SLP 

pode ser expresso através de 𝜒", pela da relação (48): 

 𝑆𝐴𝑅 = 𝜇0𝜋𝜒"𝐻2𝑓/𝜌, (20) 
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onde 𝜌 é a densidade de massa do material magnético, 𝑓 é frequência do campo alternado e 𝜇0 

é a permeabilidade magnética do vácuo dada por 4𝜋×10−7𝑉. 𝑠 𝐴. 𝑚⁄ . O valor da 

susceptibilidade imaginária 𝜒" pode ser expresso por (50):  

 𝜒" =
𝜒02𝜋𝑓𝜏

1 + (2𝜋𝑓𝜏)2
, (21) 

onde 𝜒0 é a susceptibilidade inicial e τ é o tempo de relaxação da partícula, para ferrofluidos a 

equação acima é derivada da equação de movimento de Shiliomis onde 𝜒0 é dada por: 

 𝜒0 =
𝜇0𝑀𝑠

2𝑉

3𝑘𝑇
             (22) 

em que 𝑀𝑠 è magnetização de saturação, e 𝑉 é o volume da partícula. 

2.8.1.2 Perdas por histerese  

 Partículas superparamgnéticas têm suas perdas magnéticas governadas pelos processos 

de relaxação, como descrito na seção anterior. Acima de um determinado diâmetro crítico 𝐷𝑐 

essas partículas passam ao regime bloqueado em temperatura ambiente, nessa configuração as 

perdas de energia estão relacionadas ao processo de histerese.  

Para amostras macroscópicas (partículas multidominio) o movimento das paredes de 

domínio é o que promove a reversão da magnetização. As barreiras de energia a serem vencidas 

pelo movimento das paredes de domínio são pequenas em relação a completa inversão do 

momento magnético em partículas monodominio, assim, partículas multidominio possui 

menores perdas energéticas, devido aos processos de histerese.   

Partículas monodominio podem sofrer a inversão do seu momento magnético quando 

estão sob a influência de um campo magnético externo, através de três modos distintos, rotação 

coerente dos momentos magnéticos, curling e buckling. Essas partículas necessitam vencer a 

barreira da energia de anisotropia para inverterem seus momentos. 

Portanto, os diâmetros das nanopartículas influenciam nas perdas por histerese, 

aumentando com o aumento do tamanho das partículas monodominio, até que essas atinjam a 

região multidominio a partir daí o valor das perdas é minimizado. 
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Para o caso onde as partículas monodominio satisfazem o modelo de Stoner-Wohlfarth, 

a densidade máxima de perda por histerese é dada por (48): 

 𝑄 = 4𝜇0𝑀𝑠 ∙ 𝐻𝑐     (𝐽/𝑚3), (23) 

com 𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 (𝑉𝑠𝐴/𝑚). 

 O SLP (Specific Loss Power) é definido como: 

 𝑆𝐿𝑃 =
𝑄 ∙ 𝑓

𝜌
= 𝑆𝐻𝐿 ∙ 𝑓 = 𝑓 ∮ 𝜇0𝑴(𝐻) ∙ 𝑑𝑯, (24) 

sendo 𝜌 a densidade de massa do material magnético e 𝑆𝐻𝐿 (Specific Hysteresis Loss) a área 

da curva de histerese dada pela integral da magnetização com relação ao campo. 

2.8.2 SAR 

A taxa de absorção específica (SAR) ou perda de potência específica (SLP) é um dos 

principais parâmetros utilizados para caracterizar o potencial de aquecimento dos materiais 

magnéticos quando submetidos a um campo magnético AC. Esse parâmetro mede a quantidade 

de energia magnética convertida em calor por unidade de tempo e massa. A unidade de medida 

do SAR é watts por grama (𝑊/𝑔). Como discutidas na seção anterior esses valores podem ser 

obtidos através dos parâmetros das partículas, tendo uma intima relação com propriedades 

estruturais das partículas (tamanho, forma e estrutura cristalina) (51), viscosidade do ferrofluido 

(52), assim como as propriedades magnéticas das nanoparticulas (estado magnético, anisotropia 

magnética, a existência ou não de interações magnéticas) e também as condições da medida 

(53; 54; 55; 56). Há também uma forte dependência com os parâmetros da medida como 

amplitude de campo e frequência de oscilação. 

Experimentalmente o SAR pode ser calculado através da expressão abaixo (57; 58): 

 𝑆𝐴𝑅 = 𝐶 (
Δ𝑇

Δ𝑡
)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
, (25) 

onde 𝐶 é a capacidade calorifica do ferrofluido e (
Δ𝑇

Δ𝑡
) é a rapidez da variação da temperatura. 
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2.8.2.1 Influência da distribuição de tamanho de partícula no valor do SLP 

 Geralmente os estudos que tratam das perdas magnéticas oriundas dos processos de 

relaxação, levam em consideração uma distribuição de tamanho de partículas estreita, 

entretanto, a síntese de sistemas monodispersos é um desafio experimental, geralmente há 

polidispersividade de distribuição de tamanho de grãos, portanto essa distribuição deve ser 

levada em conta no cálculo das perdas de energia magnética durante o processo de reversão da 

magnetização.    

Hergt R. e colaboradores (49), analisaram os efeitos da distribuição de tamanho nas 

perdas de energia, são apresentados seus resultados na Figura 2.12.   

 

Figura 2-12: Influência da distribuição de tamanho estreita (a) e larga (b) nas perdas de energia magnética para 

diferentes amplitudes de campo (49). 

Hergt R. e colaboradores indicaram que partículas com distribuição de tamanho estreita 

possuem mudanças de SLP, mais abruptas com a mudança do diâmetro médio das partículas, 

desse modo para sistemas monodispersos há uma maior necessidade de ajustar os parâmetros 

de medida, de tal forma que a amplitude do campo seja suficientemente elevada para obter uma 

curva de histerese de área máxima. No caso de sistemas polidispersos, mesmo que o campo não 



 

28 

 

atinja a saturação, uma larga distribuição de tamanho favorece a obtenção de energia na forma 

de calor. 

2.8.2.2 Influência das interações dipolares no valor do SLP 

Geralmente, na comunidade científica, os ferrofluidos são tratados como partículas 

dispersas homogeneamente (48). Entretanto em sistemas reais, na maioria dos casos, ocorre a 

existência de aglomerados devido as interações magnéticas ou forças de Van der Walls, esses 

aglomerados são maiores para sistema de partículas bloqueadas em comparação com as 

partículas superparamagnéticas. 

Vários trabalhos têm sido feitos para estudar a influência das interações magnéticas no 

valor do SLP. 

Estudos experimentais têm apontado mudanças nas propriedades magnéticas dos 

sistemas, com o aumento da densidade de partículas em fluidos magnéticos (59; 60; 61). 

Segundo Urtizberea, A e colaboradores (61) foi observado um aumento de 100% no poder de 

aquecimento quando o ferrofluido teve sua concentração diminuída por um fator de 4.  

Dutz e Herget (59) realizaram um estudo onde partículas ferromagnéticas (diâmetro de 

21 nm) foram dispersas e imobilizadas numa matriz não magnética de SiO2 em diferentes 

concentrações, eles observaram uma diminuição das perdas por histerese em até 50% quando a 

densidade mudou de 0,24% para 67,6%, esse efeito foi associado a interações dipolares. 

Outros autores têm mostrado uma diminuição no valor do SLP com aumento da 

concentração de óxidos de ferro (62; 63). Matinez-Boubeta (63) observou um comportamento 

oposto e obtendo um aumento no SAR, com o aumento da concentração das partículas core-

shell de Fe-MgO para baixas amplitudes de campo (150 Oe e 765 kHz), quando a amplitude de 

campo foi aumentada (300 Oe) o SAR foi diminuído com o aumento da concentração das 

partículas. 

Tomitaka e colaboradores (64), analisou partículas imobilizadas em diferentes 

moléculas, seus resultados indicaram que o SAR diminuiu com as interações dipolares mais 

intensas. 
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Por outro lado, Dennis e colaboradores (65) mostraram um alto valor para o SAR (1075 

W/g) para amplitudes de campo de 1080 Oe (150 kHz) em partículas fortemente interagentes, 

e quando as partículas ficaram mais dispersas esse valor foi de 150 W/g, para os mesmos valores 

de campo e frequência. 

Portanto há certa controvérsia com respeito ao efeito das interações dipolares no valor 

do SAR, mais estudos se fazem necessários nesse âmbito. Na realidade o interesse prático é o 

estudo desses efeitos em sistemas de partículas que estejam imobilizadas em algum material 

não magnético já que ao injetar os ferrofluidos no corpo humano as NPs são imobilizadas nas 

células. 

2.8.2.3 Terapias em curso 

Há duas formas de injetar as partículas magnéticas no corpo humano para aplicações em 

hipertermia, a primeira forma é injetar essas partículas diretamente no tumor ou em vasos 

sanguíneos que irrigam esse tumor, a segunda é direcionar essas partículas, que devem possuir 

anticorpos específicos do tumor, com o auxílio de um imã até a região alvo. 

O principal problema com esta nova terapia é proporcionar uma adequada distribuição 

das partículas no tecido tumoral, desse modo possibilitar que a região alvo tenha uma correta 

distribuição do ferrofluido de tal forma que com a aplicação do campo magnético externo possa-

se garantir o aquecimento desejado (3). 

Algumas dificuldades práticas têm surgido na tentativa de alcançar esses objetivos. A 

distribuição de partículas deve ser monitorada logo após a injeção, através de ultra-sonografia 

radiografia ou ressonância magnética. O aquecimento pode ser controlado ajustando a 

amplitude de campo e a duração a sua exposição, o aumento da temperatura interna é 

monitorado através de sensores de fibra óptica introduzido no tecido do tumor. 

Os materiais usados em hipertermia devem ter baixíssima toxicidade, muitos materiais 

na escala nanométrica ao serem introduzidos no corpo podem causar efeitos prejudiciais ao 

organismo (66). Atualmente o material que tem mostrado maior biocompatibilidade e tem seu 

uso aprovado em humanos é a magnetita, alguns trabalhos apontam que partículas relativamente 

toxicas que são magneticamente viáveis para uso em hipertermia podem ser revestidas com 
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materiais biocompatíveis e são uma boa opção para serem utilizados no tratamento de câncer 

por hipertermia magnética (67). 

Estudos clínicos de hipertermia magnética foram feitos por Jordan e colaboradores (68) 

no Charité University Hospital em Berlin no ano de 2000, o equipamento utilizado por esse 

grupo de pesquisadores está na Figura 2.13. 

 

Figura 2-13: Equipamento usado para terapia de hipertermia magnética (69). 

O primeiro tratamento de câncer em humanos, com o uso de nanopartículas magnéticas 

foi publicado em 2005 (69). A Figura 2.14 mostra uma imagem de tomografia computadorizada 

da região da próstata do paciente contendo o tumor antes e após o tratamento com a hipertermia, 

as partículas de magnetita permaneceram estáveis no paciente por até seis semanas de 

tratamento. 

 

Figura 2-14: Tomografia computadorizada de câncer de próstata antes e após o tratamento com 

hipertermia magnética (69). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Procedimento experimental 

 

A síntese das amostras foi realizada em duas etapas, inicialmente amostras foram 

obtidas através da moagem de altas energias e subsequentemente foram funcionalizadas com 

surfactantes e polímeros. Esses materiais foram preparados no laboratório de síntese de 

materiais em Pó e bulk pertencente ao Grupo de Nanoestruturas Magnéticas e Semicondutoras 

(GNMS), no Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE) da Universidade do 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Os reagentes utilizados tinham grau analítico (P. A.) e estão listados na tabela 3.1, assim 

como sua fórmula química, peso molecular, densidade, pureza e procedência. 

Tabela 3-1: Lista de reagentes utilizados, com sua fórmula química, peso molecular, densidade e procedência. 

Reagente Fórmula química Peso 

Molecular 

Pureza Densidade Procedência 

Fe 

metálico 
𝐹𝑒 55,85 𝑔/𝑚𝑜𝑙 99,9%  Merck 

Ácido 

oleico 
𝐶18𝐻34𝑂2 282,4𝑠 𝑔/𝑚𝑜𝑙 99,0 % 0,89 𝑔/𝑚𝑙 Sigma 

Hexano 
𝐶𝐻6𝐻14 86,8 𝑔/𝑚𝑜𝑙 99,0 % 0.65 g/ml Sigma 

Pluronic 
𝑂𝐻(𝐶2𝐻4𝑂)𝑚(𝐶3𝐻6𝑂)𝑛𝐻 12600 g/mol 99% 0,5𝑔/𝑚𝑙 Sigma 

 

3.1.1 Preparação das partículas magnéticas 

 Foram sintetizados dois lotes de amostras através da moagem mecânica em um Moinho 

de Bolas Planetário (Fritsch Pulverisette6) equipado com um cadinho de aço inoxidável de 

45 𝑐𝑚3 de capacidade, contendo 6 bolas de aço com 10 𝑚𝑚 de diâmetro e massa de 3,7 𝑔. 
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Para o primeiro lote de amostras, o pó de Fe metálico com um diâmetro inicial de 10 µ𝑚 

foi submetido à moagem junto com água destilada, esse procedimento foi realizado em 

atmosfera de argônio. Os reagentes foram colocados no cadinho em presença de Ar, em seguida 

fechamos o cadinho. A razão massa/bolas usada foi de 1: 10, o equipamento operou com 

velocidade de 400 𝑟𝑝𝑚 durante 40 ℎ. A reação química entre o Fe e água para formação da 

magnetita obedece a equação 3𝐹𝑒 + 4𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2, dessa forma a massa de Fe e água 

utilizada foram de 1,56  e 0,671 𝑔 respectivamente, essa amostra foi nomeada de S1. 

No segundo lote de amostras, o procedimento foi o mesmo que o primeiro lote, a 

diferença foi que não usamos gás de argônio em nenhuma das etapas. Essa amostra foi nomeada 

de S2. 

3.1.2 Revestimento das amostras  

 Inicialmente as amostras S1 e S2 foram revestidas com ácido oleico. Para isso foi feito 

um estudo da quantidade necessária de ácido oleico para revestir as nanopartículas.  

Considerando uma partícula esférica com um diâmetro de  𝑑1 = 20 𝑛𝑚  (valor obtido pela 

análise de DRX), área de  𝐴1 = 7×102 𝑛𝑚2  e volume de 𝑉1 = 4×103 𝑛𝑚3 . Usamos uma 

massa total de S1 e S2 de 0,8 𝑔, se considerarmos que esta seja 100% de magnetita e sendo a 

densidade da magnetita de 5.1 g/cm3 (valor da densidade bulk da magnetita), a partir dessas 

quantidades o número de partículas é dado por 𝑁𝑝 = 𝑉𝑡 𝑉1⁄  (em que Vt é o volume total da 

amostra, dado pela razão entre a sua massa e a densidade) e deste valor foi calculado a área 

total de todas as nanopartículas em 0,8 g de S1 e S2, a área é dada por 𝐴𝑡 = 𝑁𝑝×𝐴1. 

Segundo Garland, Eva R. e colaboradores (70) a área que o grupo carboxílico de cada 

molécula de ácido oleico pode ocupar é de 21 Å2, dessa forma para revestir a área total das 

partículas seria necessário 9×1019 moléculas. De acordo com a tabela 3.1 o peso molecular do 

ácido oleico é de 282 𝑔/𝑚𝑜𝑙 assim para revestir as partículas acima citadas será necessário 

4,4×10−2𝑔 desse material, ou em termos de volume 0,05 𝑚𝑙. Levando em conta as perdas que 

podem ocorrer durante o processo de síntese esse valor foi multiplicado por 6, assim o volume 

final que usamos foi de 0,3 𝑚𝑙. 

Nessa etapa 3 𝑚𝑙 de hexano, 0,3 𝑚𝑙 de ácido oleico e 0,8 𝑔  da amostra S1 ou S2 foram 

processadas no moinho por 12 ℎ com uma velocidade 400 𝑟𝑝𝑚, posteriormente a amostra foi 

lavada em hexano e centrifugada várias vezes para retirar o excesso de ácido oleico. As 
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amostras S1 e S2 funcionalizadas com o ácido oleico foram nomeadas de S3 e S4, 

respectivamente. Nesta etapa não trabalhamos com Argônio em nenhuma das amostras. 

As amostras funcionalizadas com o ácido oleico se mostraram muito estáveis no hexano, 

indicando a hidrofobicidade das mesmas. Para tornar S3 hidrofílica, um segundo revestimento 

foi feito com o Pluronic® F127, usando a metodologia descrita por Jain, T. e colaboradores 

(71), onde 5 𝑚𝑙 solução de S3 em hexano, com uma concentração de 10 𝑚𝑔𝑆3/𝑚𝑙ℎ𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜  foi 

adicionado a 200 𝑚𝑙  de solução de pluronic ( 0,5 𝑚𝑔𝑃𝐹127/𝑚𝑙𝐻2𝑂 ), que estava a uma 

temperatura de 10 °𝐶, a mistura foi feita no ultrassom por 30 𝑚𝑖𝑚, em seguida a dispersão foi 

agitada mecanicamente por 12 ℎ, nesse intervalo de tempo o hexano evaporou. Ao final do 

processo o material foi centrifugado e lavado com água destilada para retirada do excesso de 

Pluronic®, essa amostra foi chamada de S3P. Na Figura 3.1 temos um diagrama que representa 

todas as etapas de síntese das amostras S1, S2, S3, S4 e S3P. 

 

Figura 3-1: Diagrama das amostras preparadas. 

 

3.2 Caracterização estrutural e magnética  

 

Para caracterização estrutural foram feitas medidas de DRX em um difratômetro 

Rigaku-Miniflex II no laboratório de caracterização estrutural de materiais vinculado ao grupo 
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GNMS, microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM) do Centro Brasileiro 

de Pesquisas Físicas (CBPF) Tecnai ™G2 Spirit TWIN, FEI., microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) no Centro de Tecnologia de Gás e Energias (CTGAS) e espectroscopia de 

infravermelho (FTIR) no Núcleo de Processamento Primário e Reuso da Água Produzida e 

Resíduo (NUPPRAR), Spectrum 65 FTIR Spectrometer, Perkin Elmer Inc. Para análise 

magnética foram feitas medidas em um magnetômetro de amostra vibrante (VSM) da 

Lakeshore no laboratório de caracterização elétrica e magnética do DFTE, as análise em baixas 

temperaturas foram realizadas no VSM - Physical Properties Measurement System (PPMS) da 

Quantum Design modelo Dynacool do laboratório de altos campos e baixas temperaturas do 

DFTE. O aquecimento das partículas foi feito num sistema de medida para hipertermia 

magnética no DFTE em um equipamento montado pelo Grupo de Nanoestruturas Magnéticas 

e Semicondutoras (GNMS). 

3.2.1 Difração de raios x 

 Dentre as várias técnicas de caracterização dos materiais, a difração de raios X é uma 

das mais indicadas para determinar as fases cristalinas presentes em materiais sólidos. Isso é 

possível porque a maior parte dessas estruturas possui ordenamento atômico em planos 

cristalográficos separados entre si por distancias de mesma ordem de grandeza do comprimento 

de onda dos raios X. Ao incidir um feixe de raios X em um cristal, o mesmo interage com 

átomos presentes, originando o fenômeno de difração. Esse fenômeno é regido pela lei de 

Bragg, que estabelece uma relação entre o ângulo de difração e a distância entre os planos que 

o originam, segundo a expressão: 

 𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃, (26) 

onde 𝑛 é um número inteiro, 𝜆 é o comprimento de onda dos raios X incidentes, 𝑑 é a distância 

interplanar para o conjunto de planos ℎ𝑘𝑙 e 𝜃 é ângulo de difração. 

 Dentre as vantagens da técnica de difração de raios X para caracterização das fases, 

destacam-se a simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade dos resultados, já que o perfil 

de difração obtido é característico de cada fase cristalina, a possibilidade de analisar materiais 

que sejam compostos por uma mistura de fases e a de fazer uma análise quantitativa dos dados 

obtidos dessas fases. 
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As medidas foram realizadas num difratometro Miniflex II, Figura 3.2, como 

anteriormente mencionado, que tem como fonte de radiação 𝐶𝑢𝐾𝛼 com comprimento de onda 

de 1,545 Å. A variação angular adotada foi de 26° à 85° com um passo de 0,02. 

 

Figura 3-2: Difrato de raios-X Minifles II.  

Existem vários métodos para realizar a análise quantitativa, aqui será destacado o 

refinamento Rietveld, a analises de Scherrer e os gráficos de Willimson Hall. 

Hugo M. Rietveld (72) foi pioneiro na utilização de um softwere para análise de dados 

de difração. Esse método se baseia no ajuste dos difratogramas experimentais a partir de 

difratogramas teóricos que foram previamente obtidos com o uso das informações 

cristalográficas referentes a cada fase cristalina. Esse ajuste se baseia na minimização dos 

quadrados das diferenças entre as intensidades da difração teórica e experimental. O 

refinamento possibilita a obtenção de informações da rede cristalina tais como: parâmetro de 

rede, tamanho do cristalito, quantificação e identificação das fases, composição 

estequiométrica, microestresse entre outras. 

Para análise através do método Rietveld o programa MAUD (Analysis Using 

Difraction) foi usado, esse programa foi desenvolvido por Luca Lutterotti é um software livre.  

Na Figura 3-3 é mostrada uma imagem da tela inicial do programa com o difratograma 

da amostra S2 refinada. 
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Figura 3-3: Print-screen do programa Maud com a amostra S2. 

3.2.2 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier é uma técnica muito 

difundida para análise vibracional de uma diversidade de materiais.  

Essa técnica se baseia na absorção da radiação eletromagnética que ocorre em moléculas 

(73). Um espectro de infravermelho é obtido pela passagem da radiação infravermelha através 

de uma amostra e determinação da fração da radiação incidente que é absorvida em valores 

específicos de frequência (energia) ou comprimento de onda, sendo que cada frequência de 

absorção corresponde a uma frequência de vibração de uma parte da molécula que compõe a 

amostra. 

As posições das bandas podem ser representadas em termos o comprimento de onda 

(𝜇𝑚) ou número de onda (𝑐𝑚−1), e as intensidades das bandas em termos de porcentagem de 

transmitância %𝑇  (razão entre a energia radiante transmitida por uma amostra e a energia 

radiante que nela incide) ou absorbância 𝐴 (logaritmo decimal do inverso da transmitância, isto 

é 𝐴 = 𝑙𝑜𝑔10(1

𝑇
).  

Para que uma determinada molécula apresente absorção no infravermelho, suas 

vibrações moleculares devem resultar numa alteração no momento dipolar. Essas vibrações 
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podem ser deformações axiais ou estiramentos devido às alterações da distância internuclear 

dos átomos envolvidos, ou deformações angulares que consiste em uma mudança no ângulo de 

ligação com um grupo de átomos ou seu movimento em relação ao restante da molécula. 

O equipamento usado para caracterização analítica das amostras foi um espectrômetro 

do modelo Spectrum 65 FTIR Spectrometer, Perkin Elmer Inc., no laboratório de análise 

térmica e espectroscopia vinculado ao departamento de engenharia dos materiais da UFRN. 

3.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

  A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV/ SEM-Scanning Electron 

Microscopy) baseia-se no fenômeno de interação entre um feixe de elétrons e a amostra a ser 

analisada (74). 

Seus componentes básicos podem ser observados na Figura 2, que consistem em uma 

coluna ótico-eletrônica (canhão de elétrons e sistema de demagnificação), uma unidade de 

varredura, uma câmara de amostra, um sistema de detectores e um sistema de visualização de 

imagens. 

 

Figura 3-4: Esquema de um microscópio eletrônico de varredura. 

Quando um feixe de elétrons atinge uma amostra certo volume da mesma é excitado, 

resultado na emissão de alguns tipos de elétrons, que são captados por diferentes detectores 

posicionados em pontos estratégicos dentro da câmara das amostras. Esses elétrons emitidos 
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bem próximos à superfície da amostra permitem observações da superfície da mesma, 

oferecendo detalhes da sua morfologia e textura e proporcionando informações de caráter 

tridimensional. 

As imagens obtidas para analise morfológica dos materiais foram obtidas através de um 

microscópio eletrônico da Shimadzu – Superscan SSX-SEM-EDX 550. 

3.2.4 Microscopia eletrônica de transmissão  

 A microscopia eletrônica de transmissão (MET) é uma ferramenta fundamental para 

caracterização de materiais, porque além de visualizar sua morfologia, permite identificar 

defeitos, estrutura cristalina, relações de orientação das fases, entre outras. Acoplado com a 

técnica de padrão de difração de elétrons o MET é um poderoso instrumento para análise 

química, quantitativa e qualitativa das amostras. 

O MET é composto por um canhão de elétrons e um conjunto de lentes 

eletromagnéticas, que controlam o feixe, encerrados em uma coluna evacuada, com uma 

pressão da ordem de 10−5 𝑚𝑚 𝐻𝑔. 

O princípio de funcionamento do MET, consiste na geração de um feixe de elétrons, que 

é transmitido através de uma amostra suficientemente fina (transparente ao feixe). Os feixes 

depois de interagirem com a amostra, combinados através da lente objetiva, trarão informações 

sobre a sua estrutura interna, como morfologia, estrutura cristalina, defeitos entre outros dados 

relevantes. Conforme a configuração das lentes utilizadas, é possível se obter imagens no 

espaço direto (modo imagem) e no espaço recíproco (modo difração), essas imagens no modo 

difração, fornecem a composição estrutural da amostra. 

Toda marca ou mancha, produzida pelo MET, no modo difração, consiste em um ponto 

do espaço reciproco, que está relacionado a um plano no espaço real definido pelos índices de 

Miller (ℎ, 𝑘, 𝑙). A Figura 3.5 mostra os principais tipos de figuras de difração que podem ser 

obtidas para materiais monocristalinos, policristalinos e amorfos. 
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Figura 3-5:  Ilustração da difração de elétrons para materiais monocristalinos, policristalinos e amorfos. 

 O microscópio eletrônico de transmissão de alta resolução (HRTEM) utilizado para 

obter imagens das amostras é do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e do modelo 

Tecnai ™G2 Spirit TWIN, FEI. 

3.2.5 Magnetometria de amostra vibrante 

 O magnetômetro de amostra vibrante, o VSM (do termo em inglês Vibrating Sample 

Magnetometer), é um dos equipamentos mais utilizados para caracterização magnética, devido 

a sua boa performance, baixo custo e simplicidade de funcionamento  (75). 

Esse equipamento foi inicialmente desenvolvido por S. Foner em 1955, possuindo uma 

sensibilidade de 10−6 𝐴𝑚2. 

O princípio de funcionamento do VSM, consiste em fazer uma amostra vibrar a uma 

frequência  𝑓, uma voltagem alternada será induzida nas bobinas de detecção, essa voltagem é 

dada por 𝐸 = 𝜎𝐺𝐴2𝜋𝑓 cos(2𝜋𝑓𝑡), onde 𝜎 é o momento magnético da amostra, 𝐺 é função da 

geometria das bobinas de detecção, e 𝐴 é a amplitude de vibração. 

A amostra é fixada na extremidade de uma haste rígida e o campo pode ser aplicado 

tanto na direção transversal como na longitudinal com relação a direção de vibração, a outra 

extremidade é fixada a uma membrana de um alto falante ou a um monitor com um sistema de 

polias ou engrenagens, uma representação esquemática desse equipamento pode ser visualizada 

na Figura 3.6 (b).  

As bobinas de detecção podem ter algumas configurações, o importante é que essa 

configuração seja de tal forma que minimize o sinal induzido e que seja pouco sensível à 

posição da amostra. 
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O equipamento usado para medição das amostras é da marca LakeShore, com 

sensibilidade de 10−7 𝑒𝑚𝑢, e amplitude máxima de campo de 2𝑇. Na Figura 3.7 temos uma 

imagem do magnetometro VSM utilizado. 

  

Figura 3-6: VSM da LakeShore, instalado no Laboratório de Caracterização Elétrica e Magnética, vinculado ao 

grupo GNMS (a) esquema de um VSM (adaptado de (76)) (b). 

3.2.6 Sistema de medição de propriedades físicas (PPMS) 

 O Sistema de Medição das Propriedades Físicas (PPMS, Physical Property 

Measurement System), é um sistema integrado de medidas que possibilita a investigação de 

diversas propriedades físicas, mensuradas através de medidas de magnetização, calor especifico 

e resistividade em função do campo magnético ou temperatura.  

O PPMS consiste basicamente de um cilindro, onde um flange com a amostra é 

posicionado, ao longo do cilindro, campos magnéticos necessários para realização das medidas 

são gerados. A faixa de temperatura empregada nesse equipamento é de 5 à 900 𝐾 e o campo 

magnético pode chegar até ±14 𝑇, ele também possui um magnetometro de amostra vibrante, 

com sensibilidade de 10−6 𝑒𝑚𝑢. 

As medidas de magnetização em função do campo à baixa temperatura e da 

magnetização em função da temperatura, como também medidas de susceptibilidade AC foram 

realizadas no PPMS da Quantum Design, modelo Dynacool instalado nas instalações do 

Laboratório de Altos Campos e Baixas Temperaturas, Figura 3.7, com uma faixa de temperatura 

de 5 à 300 𝐾, com campo máximo de 14 𝑇. 

VIBRADOR 

CAMPO 

MAGNÉTICO 

BOBINAS 

CAPTADORAS 

AMOSTRA 

a) b) 
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Figura 3-7: PPMS da Quantum Design, instalado no Laboratório de Altos Campos e Baixas Temperaturas. 

3.2.7 Espectroscopia Mössbauer 

 A espectroscopia Mössbauer é uma técnica espectroscópica baseada na absorção 

ressonante de raios gama pelos núcleos dos átomos em sólidos. A emissão ou absorção de um 

quanta de raio gama por um núcleo atômico livre é acompanhada pela mudança de energia de 

radiação devido a perda de energia de recuo, dada por: 

 𝐸𝑅 =
𝐸𝛾

2

2𝑚𝑐2
 (27) 

onde 𝐸𝛾 é a energia dos raios gama, 𝑚 é a massa do núcleo e 𝑐 é a velocidade da luz. Como 

resultado desse recuo nuclear a energia de radiação gama é menor do que a diferença entre a 

energia dos dois níveis nucleares. Se ocorrer a ressonância a energia dos raios gama que são 

absorvidos deve ser maior do que esta diferença de energia, portanto, em circunstancias 

normais, a energia de recuo dos núcleos livres impende que o fenômeno de ressonância ocorra. 

No entanto quando esse fenômeno ocorre em sólidos certa fração dos raios gama são emitidos 

e absorvidos com perda de energia desprezível devido à ausência de recuo, essa energia de 

recuo é absorvida pela rede do sólido.  

Para medir as energias envolvidas nos processos de interação entre o núcleo e sua 

vizinhança eletrônica e atômica é necessário de um dispositivo que varie a energia dos fótons 
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emitidos, para isto a energia Doppler é acrescentada ao fóton quando a fonte emissora está em 

movimento, esse acréscimo de energia é dado por: 

 𝛿𝐸 = (
𝑉𝑥

𝑐
) 𝐸𝛾, (28) 

onde 𝑉𝑥 é a velocidade da fonte emissora. 

Para efetuar uma medida de espectroscopia Mössbauer é necessária uma fonte radioativa 

emissora de radiação gama que esteja conectada a um dispositivo eletro-mecânico que tenha 

movimento oscilatório com a velocidade máxima de 𝑉𝑥 , de um absorvedor, um detector 

alimentado por uma fonta de alta tensão (HV), um pre-amplificador, um amplificador (AMP), 

um analisador monocanal (SCA, seletor de bandas de energia), e um multicanal (MCA). O 

monocanal seleciona a banda de energia relativa apenas à radiação gama (14.4 KeV para o 

57Fe) e transmite esses pulsos para o multicanal. O multicanal trabalha em sincronia com o 

sistema que movimenta (function generator) a fonte da radiação gama, de tal maneira que cada 

intervalo de velocidade é associado a um canal especifico. O multicanal usado em nossos 

experimentos tem 1024 canais. Assim em um ciclo de movimento da fonte, cada canal recebe 

um número inteiro de pulsos. A nossa fonte radioativa é constituída por impurezas de 57Co na 

matriz do Ródio, o núcleo do 57Co é instável e decai para o 57Fe. O esquema desse dispositivo 

está na Figura 3.8. 

 

Figura 3-8: Esquema de um espectrômetro Mössbauer. HV: fonte de alta tensão; AMP: Amplificador; SCA: 

analizador monocanal; MCA: multicanal; PC: computador. O multicanal da figura tem 512 canais (77). 
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A energia do fóton emitido ou absorvido é influenciada principalmente pelas interações 

hiperfinas.  Para que ocorra a ressonância é necessário que a energia de transição do núcleo 

emissor e absorvedor se correspondam com exatidão, isto só ocorre para isótopos específicos, 

portanto apenas alguns isótopos podem ser utilizados com êxito pela espectroscopia Mössbauer, 

o mais comum é o 57Fe   

O Hamiltoniano da interação hiperfina á a soma das energias devidas a contribuição de 

monopólo elétrico 𝐸0  (deslocamento isomérico), contribuição de quadrupolo elétrico, 

(desdobramento quadrupolar) e contribuição magnética. Os parâmetros hiperfinos para essas 

contribuições são: deslocamento isomérico, desdobramento quadrupolar e campo magnético 

hiperfino. 

▪ Deslocamento isomérico (IS): é determinado como o afastamento em relação ao zero da 

velocidade do centro do espectro. A interação monopolar elétrica é devida à interação 

coulombiana entre os elétrons dos orbitais s e a carga nuclear. A probabilidade de 

encontrar um elétron s em r =0 (o núcleo tem seu centro localizado em r =0) é finita e 

assim é grande a probabilidade do elétron penetrar o volume nuclear. O IS depende dos 

deslocamentos isoméricos da fonte e do absorvedor, para tornar possível a comparação 

entre medidas realizadas com diferentes fontes radioativas, o IS é referido a um padrão, 

que é o α-Fe. O IS é definido como IS =  { |s|
2 - C}, onde |s|

2 é a densidade de 

probabilidade eletrônica total dos elétrons s no volume nuclear, o parâmetro é  = - 

0,3666 mm/s, e C é uma constante,  |s|
2 > 0. O IS é bastante útil para determinar os 

estados de valência dos átomos, um exemplo, para os íons de Fe+2 e Fe+3 suas 

configurações eletrônicas são [Ar](3d)6 e [Ar](3d)5, os elétrons 3d têm o efeito de 

blindar o núcleo e assim a força eletrostática entre o núcleo e os elétrons s é reduzida. 

Um menor valor de |s|
2 é obtido quando a configuração eletrônica é do tipo [Ar](3d)6, 

desse modo os íons ferrosos devem possuir um IS maior do que os íons férricos. Na 

Figura 3.9 temos uma representação do deslocamento isomérico, caracterizado pela 

descentralização do espectro Mössbauer. 
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Figura 3-9: Deslocamento isomérico (77). 

▪ Desdobramento Quadrupolar (QS): Núcleos que estão num estado onde o momento 

angular núclear é 𝐼 > 1

2
 possuem uma distribuição de carga não esférica, e esta gera um 

momento de quadrupolo elétrico. Nos sólidos, o núcleo está sujeito aos campos elétricos 

da carga eletrônica (do próprio átomo) e das cargas devido aos íons vizinhos, então 

surge a interação devido ao momento quadupolar elétrico e o gradiente de campo 

elétrico (EFG). O isótopo 57Fe com I=3/2 (estado exicitado) e I=1/2 (estado 

fundamental) apresenta 4 estados degenerados com mI=3/2 = 3/2 e  1/2 e mI=1/2 =  ½. 

Na Figura 3.10 temos a o dubleto caractérístico.  

 

Figura 3-10: Níveis de energia e desdobramento quadrupolar (77). 
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A degenerescência desses estados é levantada quando o núcleo é submetido a um 

gradiente de campo elétrico. A passagem do estado excitado para o estado fundamental, 

I=3/2  I=1/2, ocorre formando dois picos separados de um valor igual à energia de 

interação quadrupolar, Eq. 

▪ Desdobramento Magnético: é o resultado da interação Zeeman entre o núcleo e um 

campo magnético, esse campo magnético levanta a degenerescência dos estados com I= 

3/2 e I= 1/2. O decaimento para o estado fundamental ocorre, obedecendo a regra de 

seleção: Δ𝑚𝐼 = 0, ±1 , portanto haverá seis transições permitidas, resultando num 

espectro Mössbauer de seis linhas, para o caso de o átomo apresentar simetria cúbica, 

como o ferro metálico, as seis linhas do espectro serão simétricas, já que QS=0. Na 

Figura 3.11 temos os níveis de energia e o desdobramento magnético caracterizado pelo 

sexteto do espectro. 

 

Figura 3-11: Níveis de energia e desdobramento magnético (77). 

Os espectros Mössbauer foram obtidos no laboratório de magnetismo da UFRN, num 

espectrômetro SEECo (RESONANT GAMMA-RAY SPECTROMETER) com uma fonte de 

57Co de 30 mCi. 

3.2.8 Sistema de medida para hipertermia magnética 

O sistema usado para medição do aquecimento de partículas, através da hipertermia 

magnética, foi desenvolvido pelo grupo GNMS, vinculado ao DFTE. 
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Um esquema do equipamento pode ser visualizado na Figura 3.12, que é composto por 

um solenoide, alimentado por um gerador de funções, um termômetro infravermelho, um 

sistema de refrigeração e um computador para recebimento dos dados. 

O princípio de funcionamento consiste na geração de sinais elétricos de baixa 

intensidade na forma senoidal num amplificador de potência para que uma tensão possa ser 

produzida num circuito LC ressonante, que é monitorado por um osciloscópio, dessa forma um 

campo magnético é induzido devido a corrente elétrica no solenoide. 

O sensor de infravermelho mede a temperatura da amostra. O equipamento possui um 

sistema de refrigeração, para evitar o aquecimento das bobinas, dessa forma não há interferência 

no resultado final da medida. 

 

Figura 3-12: Sistema para realização de hipertermia magnética. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Amostras S1 e S3 

 

4.1.1 Difração de raios X 

Na Figura 4.1, temos os difratogramas das amostras S1 e S3, assim como do ferro 

precursor utilizado para síntese desses materiais, em cada difratograma as respectivas fases 

estão indexadas. Da figura pode-se notar que os difratogramas B e C são muito parecidos o que 

indica que a moagem adicional não afetou a composição das fases. O diâmetro médio do ferro 

precursor foi de 10μm. Esses resultados sugerem que esses materiais são constituídos por uma 

mistura de duas fases, a magnetita, com estrutura cúbica de face centrada, e o α-Fe, com 

estrutura cúbica de corpo centrado. Os padrões de DRX não mostram a existência de qualquer 

outra fase.  

Na Tabela 4.1, os dados do refinamento Rietveld das amostras S1 e S3, como diâmetro, 

parâmetro de rede, porcentagem das fases e microestresse são apresentados, além disso, temos 

também o código da carta cristalográfica usada no refinamento.   

Ainda na Figura 4.1, onde os símbolos pretos correspondem aos dados experimentais e 

a linha vermelha ao ajuste teórico, é possível visualizar os índices de Miller referentes as fases 

de magnetita e α-Fe, entre parênteses. 

De acordo com os resultados do refinamento o parâmetro de rede da magnetita tem um 

valor muito semelhante ao da magnetita bulk (8,396 Å) (39), indicando que o óxido de 𝐹𝑒 

produzido é de boa qualidade. O processo de funcionalização não alterou a estequiometria da 

amostra, mesmo com o acréscimo de 12 h de moagem em presença de ar, isto pode estar 

associado ao fato desse procedimento ter sido realizado em presença de hexano, que é um 

solvente apolar e hidrofóbico, o que impossibilita a formação de algum outro óxido diferente 

da magnetita.  
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Figura 4-1: Difração de raios X das amostras a) α-Fe, b) S1 e c) S3. 

 

Tabela 4-1: Resultados do refinamento Rietveld. 

Amostra S1 S3 

Fases α-Fe Fe3O4 α-Fe Fe3O4 

Diâmetro (nm) 25 23 24 21 

Parâmetro de rede (å) 2,867 8,396 2,867 8,395 

Porcentagem (massa) 4 % 96 % 4 % 96 % 

Microestresse (%) 0,18 0,19 0,18 0,20 

ICSD 64795 15840 64795 15840 
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O valor do microestresse (o microestresse está relacionado ao alargamento dos picos de 

difração de sua posição original, de modo que, quanto maior o microestresse maior será o 

alargamento dos picos, esse alargamento pode ter origem em uma série de fatores tais como: 

vacâncias, defeitos, planos de cisalhamento, expansões e contrações térmicas entre outras 

causas (78)) da amostra S3 foi confirmado usando a equação de Williamson-Hall (W-H), dada 

pela expressão 𝛽
ℎ𝑘𝑙

cos 𝜃 = 𝑘𝜆 𝐷⁄ + 4휀 sin 𝜃  (79), onde 𝛽
ℎ𝑘𝑙

 é a largura dos picos 

determinadas na metade da altura dos mesmos, 𝜃 é ângulo de difração relacionado com cada 

pico, 𝜆 é o comprimento de onda da radiação e 𝑘 é uma constante que depende da simetria de 

reflexão, 𝐷 é o diâmetro do cristalito e 휀 é o estresse residual, ou microestresse. Para obtenção 

do valor de 휀, o gráfico de 𝛽
ℎ𝑘𝑙

cos 𝜃 em função de 4 sin 𝜃, foi ajustado através de uma função     

linear, o coeficiente angular da reta está associado ao estresse residual. O gráfico de W-H é 

apresentado na Figura 4.2, o valor obtido do estresse residual foi de 휀 = 0,174 %, esse valor é 

da mesma ordem de grandeza do obtido através do refinamento Rietveld, o que indica a boa 

qualidade do refinamento. 
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Figura 4-2: Gráfico de W-H, símbolos tracejados com linha preta, e ajuste linear, linha vermelha. 

4.1.2 Microscopia eletrônica de transmissão (MET)  

 Na Figura 4.3, a imagem de MET da amostra S3 pode ser visualizada como também seu 

histograma com a distribuição de tamanho das partículas, na Figura 4.4. De acordo com o 

histograma a distribuição de tamanho é larga possuindo dois máximos, um com diâmetro médio 
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de 25,9 𝑛𝑚, associada às partículas de magnetita (valor muito parecido com obtido através do 

DRX para a magnetita) e outra com diâmetro médio de 64 𝑛𝑚, que pode ser devida a partículas 

de magnetita multidominio ou a um nanocompósito onde as partículas de α-Fe estão revestidas 

com uma camada policristalina de magnetita que apresenta cristalitos com tamanhos 

semelhantes ao das nanopartículas de magnetita, isso pode verificar-se a partir do tamanho total 

do agregado obtido usando os tamanhos dos cristalitos das partículas de α-Fe e Fe3O4 

determinado por DRX, 𝐷 = (2×21 + 24) 𝑛𝑚 = 66 𝑛𝑚. O resultado obtido é muito próximo 

do valor de tamanho maior. É conhecido que partículas de magnetita com diâmetro até 30 𝑛𝑚 

são monodominio magnéticos (80), partículas com tamanhos maiores devem apresentar um 

conjunto de domínios separados por paredes de domínio, essa possibilidade pode ser avaliada 

através das medidas magnéticas que serão apresentadas nas próximas seções. Também nessas 

imagens pode ser constatado que as partículas possuem uma forma alongada, supondo que essa 

geometria é do tipo elipsoidal prolato, a média da razão entre o eixo maior 𝑐 e o menor 𝑎 é de 

𝑐 𝑎⁄ = 1,18. As imagens de TEM mostram que as nanopartículas estão um pouco aglomeradas 

(81).  

 

Figura 4-3: Microscopia eletrônica de transmissão da amostra S3, o inserte dessa figura é a imagem de microscopia 

de varredura da amostra S1. 

 No inserte da Figura 4.3, temos as imagens de MEV da amostra sem o revestimento, S1, 

mostrando o alto grau de aglomeração, o que foi consideravelmente minimizado pelo 

revestimento com o ácido oleico. 
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Figura 4-4: Histograma com a distribuição de tamanho das partículas para S3. 

 É possível visualizar a natureza policristalina das partículas na Figura 4.5, onde temos 

em destaque a superposição de duas partículas com dois conjuntos de planos atômicos que 

correspondem às distâncias interplanares de 0,208  e de 0,1025 𝑛𝑚 , estas distâncias estão 

associadas aos planos <400> e <733> da magnetita, ainda na Figura 4.5 observa-se uma camada 

amorfa com diâmetro de 1,8 nm revestindo a partícula, esse revestimento está relacionado ao 

ácido oleico e corresponde a uma camada do surfactante (82).  

Na Figura 4.6 são apresentados padrões de difração de elétrons correspondentes a um 

conjunto de partículas, onde são mostrados os planos cristalográficos [200], [311], [400], [422], 

[511] e [440] da magnetita. Nota-se que os anéis de difração são formados por poucos pontos, 

isto é, devido à pequena quantidade de partículas utilizada para fazer a imagem de difração. 

Nas imagens obtidas através do MET não foi possível identificar planos referentes ao α-Fe, isso 

pode estar relacionado a pequena proporção, de apenas 4%, dessa fase na amostra. 
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Figura 4-5: MET em alta resolução da amostra S3. 

 

 

Figura 4-6: Padrão de Difração de elétrons da amostra S3, com os anéis em destaque que indicam os planos 

cristalográficos referentes a magnetita. 
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4.1.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier  

  Os resultados obtidos através da espectroscopia na região do infravermelho da amostra 

S3 funcionalizada com Pluronic® e ácido oleico pode ser visualizado na Figura 4.7. Em torno 

de 570 𝑐𝑚−1 é possível observar a banda vibracional característica das deformações angulares 

da ligação entre 𝐹𝑒 − 𝑂  ocupando sítios octaédricos e tetraédricos devido à presença da 

magnetita (83). Em torno de 1200 − 1000 𝑐𝑚−1as bandas referentes aos estiramentos 𝐶𝐻2 e 

𝐶 − 𝑂 − 𝐶 do Pluronic® podem ser observadas, os picos em torno de 2880 𝑐𝑚−1 pertencem 

aos grupos 𝐶𝐻3 e 𝐶𝐻2 do Pluronic®, o que reforça a indicativa do revestimento das partículas 

por esse polímero (84). 
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Figura 4-7: Espectro infravermelho da amostra S3P 
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4.1.4 Medidas de magnetização 

 

4.1.4.1 Histerese em temperatura ambiente e em 5K 

 As histereses em temperatura em 300 e em 5 K, das amostras S1 e S3 são apresentadas 

na Figura 4.8. As curvas de magnetização ascendentes e descendentes se unem em torno de 

2500 Oe em temperatura ambiente para ambas as amostras, em 5 K, esse encontro ocorre em 

5000 Oe.  
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Figura 4-8: Histerese em 300 e 5 K para as amostras S1 e S3. 
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Os valores da magnetização de saturação e das constantes 𝑎 e 𝑏, referentes a anisotropia 

e ao estresse respectivamente, foram extraídos da lei de aproximação da saturação em altos 

campos, discutida na seção 2.2, na Figura 4.9 está o gráfico da magnetização pelo inverso do 

campo para altos valores de campo e o respectivo ajuste polinomial do segundo grau, usando a 

equação 3. Esse ajuste foi feito para ambas as amostras nas temperaturas de 300 e 5K. 
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Figura 4-9: Ajuste para um polinômio de segundo grau das curvas de 𝑴×𝑯−𝟏 das amostras S1 e S3.  

 Os parâmetros obtidos a partir do ajuste estão listados na Tabela 4.2, também na mesma 

tabela estão os valores dos campos coercivos. Vale salientar que o termo 𝜒𝐻 foi desconsiderado 

nesse cálculo.  

Tabela 4-2: Dados obtidos através da lei de aproximação da saturação. 

Amostra S1 S3 

𝑻 (𝑲) 300 5 300 5 

𝑴𝒔 (𝒆𝒎𝒖/𝒈) 85,0 95,2 77,4 90,5 

𝑨 (𝑻) 25.3 37,0 18,1 34,8 

𝑩 (𝑻𝟐) 2,8 11,9 2,1 13,6 

𝑯𝒄 (×𝟏𝟎−𝟒𝑻) 105 384 108 423 
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Em conformidade com os dados obtidos através da DRX, esses materiais possuem uma 

fração de 4% de Fe metálico, de acordo com Joseyphus R.  J.  (85), partículas de 𝛼 − 𝐹𝑒 com 

diâmetro em torno de 25 𝑛𝑚  possuem um valor de 𝑀𝑠  de 110 𝑒𝑚𝑢/𝑔 , logo existe uma 

contribuição do momento magnético do Fe metálico no valor de 𝑀𝑠 de 4.4 𝑒𝑚𝑢/𝑔 para as 

medidas feitas em temperatura ambiente. Em 5 𝐾, o valor da magnetização de saturação da 

amostra S1 é um pouco maior que o valor para a magnetita bulk, ressaltando a importância das 

incrustações de 𝛼 − 𝐹𝑒, para o aumento dessa grandeza. 

A constante de anisotropia efetiva 𝐾𝑒, para a amostra S3, pode ser estimada a partir do 

coeficiente 𝑏 da lei de aproximação referida anteriormente, através do ajuste polinomial da 

curva 𝑀(𝐻)×𝐻−1. A partir do valor de 𝐾𝑒 e dos valores das anisotropias de forma e de estresse, 

é possível calcular o valor da constante de anisotropia magnetocristalina. 

A constante de anisotropia de forma, descrita anteriormente por 𝐾𝑠ℎ = 1

2
𝜇

0
𝑀

𝑠

2×(𝑁𝑎 −

𝑁𝑐), onde 𝑁𝑎 e 𝑁𝑐 são os fatores desmagnetizantes, proporcionais a razão entre os eixos 𝑎 e 𝑐, 

de acordo com as imagens de TEM de S3 essa razão foi de 1.18, dessa forma o valor de 𝑁𝑎 −

𝑁𝑐 = 0.176, assim 𝐾𝑠ℎ = 2.25×104 𝐽/𝑚3. 

A constante de anisotropia de superfície foi desconsiderada nesse cálculo, já que o 

tamanho médio das partículas são suficientemente grandes, para que os efeitos de superfície 

sejam desprezados. Para a anisotropia de estresse 𝐾𝑠𝑡, dada pela expressão 3𝜆𝜎 2⁄ , o valor 

encontrado foi de 𝐾𝑠𝑡 = 2.08×104𝐽/𝑚3 , onde o estresse residual 휀 , obtido através da 

expressão de W-H, foi de 휀 = 0.174% , o modulo de Young para a magnetita é de  𝑌 =

200 𝐺𝑃𝑎 e sua constante de magnetostricção é 𝜆 = 40×10−6 (24).  

A constante de anisotropia magnetocristalina uniaxial estimada a partir desses termos 

foi de 2.45×104 𝐽/𝑚3 em temperatura ambiente para amostra S2, que é da mesma ordem de 

grandeza da anisotropia magnetocristalina uniaxial da magnetita bulk. 

A constante de anisotropia uniaxial para magnetita bulk segundo Cullity B. (24) é 

𝐾1
𝐵𝑢𝑙𝑘 = 1.1 𝑥 104 𝐽/𝑚3, no entanto 𝐾1 obtido através do ajuste é ligeiramente maior, esse 

aumento no valor da anisotropia pode estar associado a técnica de moagem, que induz a 

contribuição da anisotropia de estresse, como também da anisotropia de forma. Amils X. e 
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colaboradores (86) verificaram um aumento de até duas ordens de grandeza para K1 com o 

tempo de moagem para ligas de Fe-40%Al. B. H. Liu et al (87) observaram um aumento da 

anisotropia para nanoparticulas de  𝐶𝑜𝐹𝑒2𝑂4 produzidas através da moagem de altas energias 

e atribuíram esse aumento ao estresse induzido pelos defeitos oriundos do alto nível de tensão 

próprio da moagem e também a mudanças da ocupação dos sítios pelos íons magnéticos. 

O temo 𝑎 𝐻⁄  geralmente é associado a inomogeneidade no próprio material, 

ocasionadas por defeitos na estrutura, incrustrações não magnéticas e estresse interno (87), ou 

seja, o coeficiente 𝑎  retrata a existência de centros de pinning no material (87). Em 300 K os 

valores obtidos para o coeficiente 𝑎  foram de 𝑎 = 25.3 𝑒𝑚𝑢𝑇/𝑐𝑚3  para S1 e 𝑎 =

18.1 𝑒𝑚𝑢𝑇/𝑐𝑚3  para S3; já em 5 K esses valores mostram um acréscimo e são 𝑎 =

37 𝑒𝑚𝑢𝑇/𝑐𝑚3  e 𝑎 = 34.8 𝑒𝑚𝑢𝑇/𝑐𝑚3 , para S1 e S3, respectivamente. A. Hermano e 

colaboradores (88) observaram também um acréscimo em 𝑎 com a diminuição da temperatura 

para sistemas granulares de Fe-Cu, segundo o mesmo autor, essa dependência com a 

temperatura é típica de sistemas mais de uma fase ferromagnéticos.  

4.1.4.2 Gráficos de δM 

 Para analisar as interações existentes no sistema foram feitos gráficos de δM, que tem 

se mostrado como uma poderosa ferramenta para descrever a natureza das interações 

magnéticas envolvidas no processo de magnetização dos materiais. Para se obter esses gráficos 

é necessário que as amostras estejam magneticamente virgens, a magnetização remanente Mr, 

é obtida em função do campo aplicado até que a amostra atinja a saturação, posteriormente a 

curva de magnetização desmagnetizante, Md, é obtida levando a amostra a saturação, e 

aplicando valores de campo negativos, até que a amostra atinja a saturação negativa. Os valores 

de Mr e Md podem ser relacionados, segundo o modelo de pela expressão 𝑀𝑑(𝐻 ) = 1 − 2 ∗

𝑀𝑟(𝐻), é importante ressaltar que os valores de Md e Mr devem ser normalizados pelo valor 

máximo de Mr. Para um conjunto de partículas monodominio não interagentes o gráfico dessa 

expressão em função do campo deve dar uma linha reta (89), entretanto, segundo Henkel (90) 

os desvios que podem ser observados nas  curvas M versus campo aplicado, M=𝑀𝑑(𝐻) −

1 + 2 ∗ 𝑀𝑟(𝐻), mostram que essas partículas são interagentes, sendo os desvios positivos 

associados a interações de troca e os negativos a interações do tipo dipolares. De acordo com a 

Figura 4.10, podemos observar picos negativos característicos de interações dipolares para as 

duas amostras. Essas medidas foram realizadas em temperatura ambiente. Interações de troca 
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não foram observadas para esse conjunto de amostras, o que pode ser explicado considerando 

o fato de que a oxidação que leva a formação de magnetita, nesse processo de síntese, não 

ocorre de maneira uniforme, desse modo não deve existir uma interface definida entre o ferro 

metálico e a magnetita.  
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Figura 4-10:  Gráficos de Henkel das amostras S1 e S3. 

4.1.4.3 Medidas de ZFC/FC 

 Na Figura 4.11, é apresentado as curvas do momento magnético em função da 

temperatura 𝑀×𝑇, para medidas realizadas em presença de campo magnético (FC) e sem o 

campo (ZFC) das amostras S1 e S3.  
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Figura 4-11: Medidas de ZFC/FC das amostras S1 e S3. 
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 De acordo com esses resultados as partículas já estão bloqueadas em temperatura 

ambiente, assim a temperatura de bloqueio deve ser maior que 300 K, ainda na Figura 4.11, 

podemos observar nas curvas ZFC que há um rápido aumento da magnetização entre as 

temperaturas de 5-50 K, depois se observou um aumento menos pronunciado até atingir a 

temperatura de ~120 K, acima dessa temperatura as curvas crescem de maneira mais lenta. As 

mudanças no comportamento das curvas de ZFC podem estar associadas a vários fatores como 

veremos abaixo. 

 A mudança que ocorre próxima a 120 K, para ambas as amostras deve estar associada a 

transição de Verwey para a magnetita (91), que surge justamente nessa temperatura. Abaixo da 

temperatura de Verwey, Tv, há uma ligeira distorção da célula unitária passando da simetria 

cúbica (T > TV) para monoclínica (T < TV). De acordo com Aragón R. (92) a transição de 

Verwey da magnetita bulk é sensível a fatores estruturais, como vacâncias e distribuição dos 

cátions por exemplo, para a magnetita nanométrica, que geralmente possui uma estrutura 

cristalina mais complexa que a de materiais macroscópicos, essa dependência é ainda mais 

acentuada (93). As diferenças nas temperaturas de Verwey das amostras devem estar associadas 

a defeitos na sua estrutura, oriundos do processo de moagem (94; 95).  

 Em relação as mudanças nas curvas de ZFC, para a temperaturas inferiores a 50 K, 

podemos atribuir ao congelamento das paredes de domínio, para partículas suficientemente 

grandes para estarem na região de multidominio. Na literatura alguns trabalhos têm mostrado 

esse efeito como os de Coey, Ziase e Kronmuller (96; 97). Coey e colaboradores e Kronmuller 

estudaram amostras naturais de magnetita multidominio através de medidas de susceptibilidade 

AC, esses autores observaram que em temperaturas inferiores a 60 K ocorre o congelamento 

das paredes de domínio devido a presença de defeitos estruturais e ao reagrupamento dos 

estados eletrônicos, o que ficou notável nos sinais de susceptibilidade real e imaginária, os 

resultados obtidos por Coey, estão na Figura 4.12 (a). Ziase e colaboradores, observaram um 

resultado similar em filmes de magnetita preparados por spunttering, seus resultados para as 

curvas de susceptibilidade real e imaginária estão na Figura 4.12 (b), onde é possível observar 

dois picos nas temperaturas de 30 e 52 K. 
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Figura 4-12: Curvas de χ’ e χ” das medidas de susceptibilidade AC obtidas por Coey (a), e Ziese (b). Tv é a 

temperatura de Verwey. 

 Na Figura 4.13 (a) estão as curvas de magnetização em função da temperatura da 

amostra S3, para valores de campo que variam desde 50 até 3 kOe. As curvas de magnetização 

FC está quase sobrepondo-se a curva de magnetização ZFC, para a medida que foi feita com 

um campo de 3 kOe, o que é mais um indicio de a amostra contém partículas relativamente 

grandes, onde os efeitos de superfície são minimizados. Para todos os valores de campo, 

ocorrem mudanças nas curvas de ZFC/FC, para evidenciar essas mudanças foram feitas as 

derivadas da magnetização MZFC e MFC com relação a temperatura. Em todas as derivadas de 

MZFC, Figura 4.13 (b) é observado um máximo em 15 K, e para valores de campo superiores a 

2 kOe, ocorre um segundo máximo em 42 K, para a faixa de campo de 50 até 330 Oe, em 

temperaturas superiores a 120 K é possível observar um decréscimo da magnetização, 

semelhante a um degrau. Nas curvas da derivada de MFC, Figura 4.13 (c), um pico em 45 K 

aparece para valores de campo superiores a 170 Oe, esse sinal deve ter relação com o pico em 

42 K mostrado na curva de dMZFC/dT. Esse pico que aparece em praticamente todas as medidas, 

deve ser mais uma evidência do congelamento momentos presentes das paredes de domínio. O 

pico que ocorre ~15 K não altera sua posição para nenhum dos valores de campo aplicados, 

portanto não podemos atribui-lo a temperatura de bloqueio de pequenas partículas, nem pode 

estar relacionado a transições de vidro de spin, já que ambos esses fenômenos físicos são 

afetados por campos magnéticos externos que deslocam os picos para valores maiores ou 
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menores, respectivamente. Uma explicação mais detalhada sobre as transições que correm na 

amostra devido as mudanças de temperatura, serão melhor abordadas através das curvas de 

susceptibilidade AC, na próxima seção. 
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Figura 4-13: Medidas de magnetização ZFC/FC em função da temperatura para valores de campo que de 50 até 3 

kOe (a); derivadas das curvas de MZFC com relação a temperatura (b) e de MFC (c). 
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4.1.4.4 Susceptibilidade AC 

 Para a amostra S3, foram feitas de medidas de susceptibilidade AC em função da 

temperatura para frequências que variaram entre 50-7000 Hz. A componente real da 

susceptibilidade pode ser visualizada na Figura 4.14. As medidas foram feitas com campo 

máximo de 10 Oe. 
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Figura 4-14: Componente real da susceptibilidade AC em função da temperatura. 

 Como podemos observar na Figura 4.14, não existe nenhum máximo nas curvas de χ’, 

para evidenciar as mudanças que podem estar ocorrendo nas curvas de susceptibilidade real, as 

derivadas dessas curvas com relação ao campo foram feitas, e estão na Figura 4.15. 
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Figura 4-15: Derivadas das curvas de χ’. 



 

63 

 

Para todas as frequências as curvas possuem derivadas semelhantes, portanto para 

facilitar a discussão na Figura 4.16 temos a derivada da curva de χ’ para a frequência de 7 kHz, 

onde as temperaturas que ocorrem mudanças estão em destaque. É possível notar semelhanças 

entre o comportamento dessas derivadas e da derivada da magnetização ZFC, sendo que para 

temperaturas inferiores a 63 K é possível observar um certo degrau nas derivadas de χ’ (entre 

32 e 63 K), o que indica que entre essas temperaturas deve estar ocorrendo algum efeito, esse 

efeito pode estar relacionado ao congelamento das paredes de domínio, como já havia sido 

discutido na seção anterior. Um outro degrau entre as temperaturas de 100 e 122 K é mais um 

indicativo da transição de Verwey da magnetita, esses picos não mudam de posição com a 

variação da frequência, semelhantemente Ozdemir e colaboradores, estudando amostras 

naturais de magnetita estequiométrica monocristal e multidominio, observaram que os picos de 

susceptibilidade AC referentes a transição de Verwey da magnetita independem da frequência 

e do campo (99). 
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Figura 4-16: Derivada da curva de χ’ para a frequência de 7 kHz, as setas indicam onde ocorre mudanças 

significativas da taxa de variação de χ’. 

 Na Figura 4.17 é feita uma ampliação da derivada de χ’, para analisar com maiores 

detalhes as transições que devem estar ocorrendo em baixa temperatura, é possível observar a 

presença de dois picos, o primeiro em ~20 K que não muda de posição com o aumento da 

frequência, como salientado pela linha amarela tracejada, esse pico também é observado nas 
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curvas de susceptibilidade imaginária, o segundo pico que varia de posição com a frequência, 

inicia em 25 K e vai para 32 K, o que é mais um indicio de que esse pico deve estar relacionado 

ao congelamento das paredes de domínio, já que Ozdemir e colaboradores, assim como Ziase 

e seus colaboradores observaram a mesma dependência com a temperatura (97; 99). 
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Figura 4-17: Ampliação das derivadas de χ’, para todas as frequências na faixa de temperatura de 5-65 K. 

 A componente imaginária da susceptibilidade AC, para amostra S3, pode ser visualizada 

na Figura 4.18. Essas curvas mostram três picos. O primeiro pico evidenciado pelas setas 

verdes, não varia com a frequência, conforme indicado pela linha amarela tracejada, e 

desaparece para frequências maiores do que 1 kHz, esse pico deve estar relacionado ao pico em 

20 K para as taxas de variação da susceptibilidade real e também ao pico em 15 K observado 

na derivada da magnetização ZFC, Walz, F. e colaboradores (100) observaram um 

comportamento similar em medidas de Magnetic after-effect technique (MAE) com magnetita 

estequiométrica e não estequiométrica, para temperaturas entre 4 K < 𝑇 < 20 K o máximo foi 

atribuindo a transferência de elétrons entre paredes de domínio adjacentes da magnetita. O 

segundo pico inicialmente tem a posição de 25 K, igual ao primeiro pico quando f= 50 Hz, e 

para frequências maiores, se desloca para a direita até chegar numa posição próxima de 50 K, 

quando f=4 kHz. O terceiro pico está localizado, inicialmente, em 60 K quando f=50 Hz e 
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desloca-se para temperaturas maiores quando a frequência aumenta, a posição final deste pico 

foi de 225 K para f=1 kHz. 
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Figura 4-18: Parte imaginária da susceptibilidade para frequências entre 50-4000 Hz, em função da temperatura. 

 

Com o intuito de analisar as transições para o conjunto de picos em azul e em vermelho 

alguns modelos foram testados, abaixo cada um deles será descrito. 

Considerando o conjunto de picos evidenciados pelas setas em azul, foi utilizado o 

modelo de Vogel-Fulcher, dado pela expressão: 

 𝜏 = 𝜏𝑜exp (
𝐾𝑉

𝑘𝐵(𝑇𝑎 − 𝑇0)
)     (29) 

Esse modelo é bem apropriado para partículas magnéticas interagentes que é o caso da 

amostra S3, onde KV é energia de anisotropia, o denominador do expoente está associado a 

energia térmica, entretanto, o termo 𝑇0  foi adicionado, esse termo reflete a influência das 

interações dipolares nos processos de relaxação ou a frustrações magnéticas dos spins devido à 

formação de um vidro de spin. 
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 Fazendo algumas alterações matemáticas a expressão acima pode ser reescrita na forma: 

 𝑇𝑎ln (
𝜏

𝜏0
) =

𝐾𝑉

𝑘𝐵
+ 𝑇0ln (

𝜏

𝜏0
) (30) 

Sendo a expressão acima uma equação do primeiro grau com a forma 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, e 

τ0=10-9s, τ è o inverso da frequência, onde os valores de 𝑇𝑎 são as temperaturas máximas dos 

picos, é possível obter T0 a partir do ajuste linear do gráfico de 𝑇𝑎ln (
𝜏

𝜏0
) versus de ln (

𝜏

𝜏0
), 

como na Figura 4.19. 
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Figura 4-19: Ajuste linear através da lei de Vogel-Fulcher para as temperaturas demarcadas pelas setas azuis.  

 A partir dos valores obtidos para o parâmetro 𝑎  foi possível obter a constante de 

anisotropia 𝐾 = 2,24×104𝐽/𝑚3, este valor é da mesma ordem de grandeza da constante de 

anisotropia da magnetita bulk, e também tem mesma magnitude do valor obtido através da lei 

de aproximação da saturação. O valor para a temperatura de interação é de 𝑇0 = 726 𝐾, o valor 

da energia de ativação dada por 𝐾𝑉 𝐾𝐵⁄ = 13002 𝐾  pode ser colocado em função da 

temperatura de interação da seguinte maneira: KV KB⁄ ≈ 18 ∗ TO, valores semelhantes tem sido 

reportados para sistemas de supervidros de spin com energia de ativação de KV KB⁄ ≈ 9 − 12 ∗
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TO (101; 102; 103). Esse resultado precisa de mais estudos, principalmente devido ao fato da 

temperatura de Curie da magnetita ser de 848K. 

O conjunto de picos em vermelho também foi analisado com base na lei de Vogel-

Fulcher conforme mostra a Figura 4.20. 
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Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0.9607

Value Standard Error

E Intercept 1517.8139 90.869

E Slope -66.8482 6.0214

 

Figura 4-20: Ajuste linear através da lei de Vogel-Fulcher para as temperaturas demarcadas pelas setas vermelhas. 

O valor obtido para a temperatura de correção foi de 𝑇0 = 66 𝐾 , e a constante de 

anisotropia foi de 𝐾 = 0,26×104𝐽/𝑚3, este valor é uma ordem de grandeza menor do que o 

esperado para a magnetita, portanto o modelo de Vogel-Fulcher não se adequa a esse conjunto 

de picos. 

4.1.4.5 Envelhecimento magnético 

 Para confirmar o comportamento de vidro de spin, experimentos para observar o 

envelhecimento magnético foram feitos, Os efeitos de memória são típicos de materiais que 

apresentam transição de vidro de spins (104), a fim de constatar a existência desse 

comportamento resfriou-se a amostra S3 em ausência de campo magnético até uma temperatura 

de 45 𝐾, aplicou-se um campo de Oe e magnetização foi medida durante 8000 𝑠, essa medida 

foi repetida para os tempos de espera de 1 e 2 ℎ, como mostrado na Figura 4.21, é possível 

notar uma tendência na diminuição da magnetização, portanto podemos constatar que S3 está 

possivelmente em um estado de vidro de spins em 45 𝐾, pois estes sistemas são caracterizados 

por longos períodos de relaxação (105).  
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Figura 4-21: Medidas de envelhecimento magnético para amostra S3. 

4.1.5 Espectroscopia Mössbauer 

 Medidas de espectroscopia Mössbauer foram feitas para as amostras S1 e S3 elas podem 

ser visualizadas na Figura 4.22, os parâmetros hiperfinos determinados a partir do ajuste estão 

listados na Tabela 4.3. 

Os espectros das duas amostras apresentam três sextetos, nenhuma componente 

paramagnética devida a partículas superparamegnéticas foi observada, indicando que todas as 

partículas estão bloqueadas em 300 K. O espectro Mössbauer do ferro metálico é bem 

conhecido (106), devido a sua estrutura cristalina apresentar simetria cúbica o gradiente de 

campo elétrico agindo sobre o núcleo é nulo, assim o desdobramento quadrupolar para esta fase 

é nulo (QS), o campo magnético hiperfino (BHF) do ferro metálico em temperatura ambiente 

tem um valor em torno de 33 T, o que concorda com os valores obtidos para as duas amostras. 

As áreas relativas do α-Fe para as duas amostras são aproximadamente iguais de 7% (S1) e 6% 

(S3) o deslocamento isomérico de 0,0 mm/s está de acordo com a literatura. É importante notar 

que a proporção de ferro metálico praticamente não foi alterada entre S1 e S3, indicando que o 

ferro metálico está de certa forma sendo protegido pela magnetita, impedindo sua oxidação. 
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Figura 4-22: Espectro Mössbauer para as amostras S1 e S3. 
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As propriedades magnéticas da magnetita são definidas pela população dos íons de ferro 

que ocupam os sítios octaedrais (8Fe+2;8Fe+3) e tetraedrais (8Fe+3). Magnetitas 

estequiométricas devem apresentar dois sextetos no espectro Mössbauer em temperatura 

ambiente, sendo que as áreas relativas espectrais desses sextetos (AO/AT) devem obedecer a 

relação 2:1 (sítio octahedral: sítio tetrahedral). A razão entre as áreas dos sextetos para S1 foi 

de 0,37 e para S3 de 0,61, como essas razões estão bem abaixo do valor esperado podemos 

afirmar que a magnetita não é estequiométrica, entretanto para a amostra que não foi revestida 

essa razão AO/AT é menor, indicando que a camada de ácido oleico proporcionou maior 

estabilidade química à amostra S3. Na Tabela 4.2 também estão indicados os valores do IS (em 

relação ao ferro metálico) e do QS para os sextetos dos sítios octraedrais e tetraedrais da 

magnetita. 

Tabela 4-3: Parâmetros hiperfinos obtidos do ajuste do espectro Mössbauer das amostras.  

Amostra S1 S3 

 α-Fe Fe+2,;Fe+3 

(octaedral)  

Fe+3 

(tetraedral) 

α-Fe Fe+3;Fe+2 

(octaedral) 

Fe+3 

(tetraedral) 

IS (mm/s) 0,0 0,35 0,11 0,0 0,35 0,11 

QS (mm/s) 0 0,016 -0,012 0 0,056 -0,015 

AREA % 7 25 68 6 36 58 

BHF (T) 32,9 45 49 32,9 45 49 

 

4.1.6 Estudo de aquecimento das nanopartículas devido a um campo AC 

 Para analisar o potencial de aquecimento das amostras foram feitos estudos com campo 

magnético AC. Inicialmente essas medidas foram realizadas no pó seco das amostras S1 e S3, 

para isso 100 mg de cada uma foram submetidas a um campo magnético AC de 200 Oe com 

uma frequência de 70,5 kHz e aquecimento em função do tempo foi medido. Como mostrado 

na Figura 4.23 as amostras na forma de pó apresentaram um alto aquecimento, em 300 s a 

amostra S1 aqueceu até a temperatura de 74 °C e a amostra S3 aqueceu até 63 °C, portanto 

obtiveram um aumento (∆𝑇) de 53 e 43 °C, respectivamente. Os mecanismos envolvidos no 

aquecimento de partículas magnéticas na presença de um campo magnético AC podem ser 

perdas por histerese e efeitos de relaxação (45). Com relação aos efeitos de relaxação, temos 

dois mecanismos, a relaxação de Neél, onde apenas o momento da partícula oscila entre dois 
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estados, que é observada apenas em partículas que estão no regime superparamagnético (45), e 

a relaxação de Brown, relacionada a rotação da partícula em relação ao meio, onde a dissipação 

de calor ocorre devido ao atrito entre a partícula e o meio circundante. Ambos os mecanismos 

de relaxação estão sempre presentes, a relaxação de Brown pode ser suprimida se as partículas 

forem imobilizadas.  
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Figura 4-23: Estudo do aquecimento das amostras S1 e S3 em pó (a); amostra S3P em suspenção (b); dispersão 

aquosa de S3P e sua remoção do liquido com auxílio de um imã (c). 

Para aplicação em hipertermia é necessário que as partículas possam ser dispersas em 

solventes que podem ser bem tolerados pelo organismo humano, como a água. Dessa forma 

foram realizadas medidas da amostra funcionalizada S3P em água, a concentração utilizada foi 

de 56 mgS3P/ml, essa concentração pode ser bem tolerada pelo organismo humano, sendo que 

apenas concentrações de Fe acima de 200 mg/kg com relação ao peso corporal (46), pode ser 

perigoso para o ser humano. A dispersão apresentou boa estabilidade em meio aquoso como 

mostrado na Figura 4.23 (c), assim como foi fácil a remoção da suspensão com o auxílio de um 

imã. Sob a influência de um campo AC a suspensão apresentou uma variação de temperatura 
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de 10,5 °C, em um intervalo de tempo de 350 s, como é possível visualizar na Figura 4.23 (b), 

após esse intervalo de tempo a temperatura atingiu um valor constante. 

De acordo com as medidas magnéticas apresentadas anteriormente as partículas estão 

num regime bloqueado, quando os estudos de aquecimento são feitos em amostras em pó e em 

ausência de água podemos desprezar o efeito de relaxação de Brown, e dizer que o aquecimento 

ocorre predominantemente por perdas por histerese. De acordo com a Equação 23 é possível 

obter de maneira aproximada o valor do SAR, através do produto da área da curva de histerese 

pela frequência utilizada. Para efetuar o cálculo desse parâmetro foi realizada uma medida de 

magnetização em função do campo para amostra revestida com ácido oleico, entretanto o valor 

de campo máximo foi o mesmo utilizado para realização das medidas em hipertermia de apenas 

200 𝑂𝑒, com uso da relação 𝑩 = 𝑯 + 4𝜋𝑴 (CGS), foi obtido a curva de 𝑩(𝑯) em função de 

𝑯, de acordo com Figura 4.24, a área da curva foi calculada, o valor obtido para o SAR foi 69 

W/g. É importante salientar que o campo usado nesta determinação é quase estático, diferente 

do campo AC aplicado para aquecer a amostra. 
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Figura 4-24: Curva de histerese para S3. 

 O aquecimento mais elevado de amostras quando estão em forma pó seco, é devido a 

forte interação dipolar entre as partículas, que é minimizada quando as mesmas estão suspenção 

líquida, segundo Martinez-Boubeta (107) em seus estudos teóricos e experimentais com 

nanopartículas bloqueadas de magnetita, é notório que as interações magnéticas dipolares 

podem aumentar a liberação de calor quando as partículas formam cadeias lineares curtas. 
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Um efeito que contribuiu para um aquecimento menor da suspensão da amostra S3 foi 

a ação do gradiente de campo magnético sobre as partículas. O porta amostra usado é um frasco 

cilíndrico de paredes finas e tem diâmetro próximo do diâmetro interno da bobina. Assim, o 

campo no centro do porta amostra é menor que o campo instantâneo em pontos próximo da sua 

parede, isto provocava o deslocamento das partículas para a periferia do frasco. Esse efeito é 

decorrente da força magnética dada por 𝐹𝑚 = ∇(𝑴 ∙ 𝑯).  

Os valores típicos da temperatura interna corporal variam entre 36,5 °C, em regiões mais 

externas como a região oral e 37°C em regiões mais internas como reto e a vagina (108). Em 

hipertermia a morte das células tumorais pode ocorrer entre as temperaturas de 43 to 45 oC, esse 

valor não pode exceder o valor de 46 °C para não prejudicar as células saudáveis circundantes. 

Quando as partículas magnéticas são internalizadas no corpo do paciente sujeito ao tratamento, 

elas entram em equilíbrio térmico em torno de 37 oC, a temperatura do corpo é uma referência 

natural a partir da qual a temperatura deverá ser aumentada, para chegar na temperatura 

terapêutica desejada, entretanto como discutido anteriormente, quando as nanopartículas são 

imobilizadas o aquecimento pode ser reduzido de maneira bem acentuada, pois nessa 

configuração a relaxação de Brown é suprimida (109).    

 Um parâmetro para caracterizar a perda de calor de um material magnético submetido a 

um campo AC é a taxa de absorção especifica SAR, discutida na seção 2.8.2. O valor do SAR 

obtido para esse material foi de 𝑆𝐴𝑅 = 6.4× 𝑊 𝑔⁄ , esse valor depende de condições da medida 

(amplitude do campo e frequência de oscilação), como também da concentração, o tamanho das 

partículas e a presença de interações dipolares. Valores típicos de SAR entre 10 - 100 W/g são 

comumente obtidos para ferrofluidos com baixa concentração de partículas e de tamanho 

pequeno, como 12 nm (110; 111).  

 

4.2 Amostras S2 e S4 

 

4.2.1 Difração de raios X 

 A Figura 4.26, mostra a difração de raios-X das amostras S2 e S4. Esses difratogramas 

foram ajustados através do método Rietveld. Ainda na Figura 4.25, é possível visualizar as fases 

que compõem as amostras indexadas, com os respectivos índices de Miller entre parênteses, 
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onde os índices que estão em preto representam os planos referentes a magnetita, em vermelho 

o 𝛼 − 𝐹𝑒 e em azul, a wüstita. Os dados obtidos através do ajuste, como diâmetro, parâmetro 

de rede, proporção das fases, microestresse, como também o código da carta cristalográfica 

usada no refinamento, estão contidos na Tabela 4.4. 
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Figura 4-25: Difração de raios-X da amostra S4 e S2. 

 

Tabela 4-4: Parâmetros de refinamento das amostras S3 e S4. 

AMOSTRA S2 S4 

FASES α-FE Fe0,862º Fe3O4 α-FE Fe0,862O Fe3O4 

DIÂMETRO (NM) 23 8 8 23 7 8 

P. DE REDE (Å) 2,86 4,26 8,41 2,86 4,26 8,39 

PORCENTAGEM 6 % 34 % 60 % 6 % 18 % 76 % 

MICROESTRESSE 0,18 0,24 0.21 0.18 0,25 0,22 

ICSD 64795 76639 15840 76639 64795 15840 

O diâmetro das partículas de magnetita e wüstita foi de 8 nm para S2, e de 8 e 7 nm para 

S3, respectivamente. O parâmetro de rede da magnetita para a amostra S2 foi de 8,41, tendo um 
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decréscimo após o revestimento com ácido oleico. As partículas de ferro metálico possuem um 

diâmetro médio de 23 nm para ambas as amostras.   

 Para wüstita não estequiométrica, 𝐹𝑒𝑦𝑂, onde o valor de 𝑦 = 0,862, foi obtido através 

da equação 𝑎(𝑦) = 0,3856 + 0,0478𝑦   essa equação foi utilizada por McCammon para 

calcular a proporção molar de wüstitas com diferentes teores de ferro devido a pressões 

impostas sobre as suas amostras (112), onde 𝑎 é o parâmetro de rede obtido através das medidas 

de DRX (𝑎 dado em 𝑛𝑚), desse modo a wüstita possui estrutura química dada por 𝐹𝑒0,862𝑂. 

4.2.2 Microscopia eletrônica de transmissão  

 A Figura 4.26 apresenta as imagens de MET da amostra S4 e o histograma da 

distribuição de tamanho das partículas que mostra partículas de 5 nm até diâmetros próximos 

de 30nm. O histograma foi ajustado com uma distribuição lognormal e o diâmetro médio de 13 

nm, resultado que é próximo das análises por DRX para a magnetita, fase maioritária da 

amostra. Esse resultado mostra que as particulas de magnetita são monodominio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-26: Imagens de MET da amostra S4 e o histograma da distribuição de tamanho. 
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 A imagem em alta resolução, Figura 4.27, da amostra S4 retrata a natureza policristalina 

desse material. Em amarelo, a distância interplanar 2,47 Å  é associada ao plano cristalino 

(111) da wüstita, na forma de uma fina camada de aproximadamente 1,5 nm na área mais 

externa da partícula, internamente, também em destaque, os planos (220) e (222) associados 

às distancias interplanares de 2,42 Å e 2,99 Å da magnetita. Na mesma imagem, a camada de 

um material amorfo de 3 nm de largura também é visualizada, e assim como na amostra S4, 

provavelmente corresponde ao ácido oleico agregado à superfície da amostra. È possível, supor 

uma configuração para esse sistema, a partir dessas imagens, possivelmente durante o processo 

de moagem da água com o ferro, a magnetita se formou, mas devido a interação com o oxigênio 

presente no meio uma fina camada de wüstita, foi formada externamente ao redor dos grãos de 

magnetita, sendo que, entre esses grãos, incrustações de 𝛼 − 𝐹𝑒 estão presentes.  

 

Figura 4-27: Imagem de MET em alta resolução da amostra S4. 

 Na imagem em alta resolução de S4, Figura 4.28, mostra partículas que têm diâmetros 

próximos de 8 nm e até mesmo inferiores a esse valor, numa partícula com tamanho de 7 nm, 

temos a distância interplanar de 0,190 nm referente ao plano (331) da magnetita. 

Através dos padrões de difração de elétrons, Figura 4.29, planos referentes a magnetita 

e a wüstita, foram identificados, vale ressaltar que devido a pequena fração de 𝛼 − 𝐹𝑒, planos 

referentes a essa fase não forma observados, mas a sua presença foi confirmada através da 
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difração de raios-X e também nas medidas de espectroscopia Möosbauer. Em destaque os 

planos (220) e (200) do monóxido de ferro e os planos (511) e (220) da magnetita. 

 

Figura 4-28: Imagem em alta resolução de S4, mostrando partículas menores. 

 

 

Figura 4-29: Padrões de difração de elétrons para a amostra S4. 
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4.2.3 Medidas de magnetização 

 

4.2.3.1 Histerese em função da temperatura  

Na Figura 4.30 é apresentado a medida da magnetização para amostra S4 em função do 

campo aplicado para valores de campo de 20 kOe até 70 kOe, essas medidas foram realizadas 

para temperaturas que variam entre 5 K até 300 K.  
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Figura 4-30:Magnetização para altos valores de campo, para diferentes temperaturas da amostra S4. 

A lei de aproximação da saturação foi utilizada para obtenção da magnetização de 

saturação, constantes 𝑎 e 𝑏 e também da susceptibilidade, para isso as curvas foram ajustadas 

utilizando a Equação 3. Os valores obtidos para os parâmetros estão listados na Tabela 4.4.  

A magnetização de saturação em temperatura ambiente teve um valor de 69,9 emu/g, 

esse valor leva em conta a ausência de sinal magnético da wüstita que apresenta uma 

contribuição de 18% da massa total da amostra. O valor de Ms é maior que o esperado para 

partículas esféricas de magnetita com um  diâmetro semelhante,  segundo a literatura deve estar 
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em torno de 60 emu/g (113), isto pode ser justificado pela presença de 6% de ferro metálico na 

amostra, segundo Joseyphus R. e colaboradores  (114), partículas de ferro metálico com 

diâmetro de 25 nm devem exibir uma saturação de 110 emu/g, portanto há uma contribuição de 

6,6 emu/g referente ao α-Fe no valor de Ms da amostra. Segundo a Tabela 4.5 os valores de Ms 

aumentam conforme a temperatura diminui, tendo seu valor máximo em torno de 74,3 emu/g, 

esse aumento da magnetização com a diminuição da temperatura é típico de materiais 

ferromagnéticos e é devido a diminuição da energia térmica.  

Na Figura 4.31 é possível visualizar a qualidade do ajuste obtida para a temperatura de 

5 K, esse ajuste foi feito utilizando a densidade da magnetita (5,1 g/cm3) para normalizar a 

magnetização de saturação pelo volume, foi considerada essa densidade porque esta é a fase em 

maior quantidade na amostra e além disto a wüstita tem densidade muito parecida com a da 

magnetita (5,7 g/cm3). 
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Figura 4-31: Ajuste polinomial da curva de 𝑴×𝑯 utilizando lei de aproximação de saturação de altos campos. 
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Tabela 4-5: Dados obtidos através do ajuste da curva de histerese. 

T (K) 𝑴𝒔 (emu/g) 𝒂(𝑶𝒆) 
𝒃(𝑶𝒆𝟐

×𝟏𝟎𝟕) 
𝝌(×𝟏𝟎−𝟒) 𝑲𝒆(×𝟏𝟎𝟓) 

5 K 74,3 3378 2,73×107 2.3766 3,50 𝑱/𝒎𝟑 

10 K 74,3 3419 1,79×107 2.3783 3,50 𝑱/𝒎𝟑 

20 K 74,3 3396 1,80×107 2.396 3,50 𝑱/𝒎𝟑 

40 K 73,9 3346 1,77×107 2.7991 3,40 𝑱/𝒎𝟑 

70 K 73,3 3331 1,80×107 2.8165 3,25 𝑱/𝒎𝟑 

100 K 72,7 3416 1,90×107 2.9604 3,24 𝑱/𝒎𝟑 

150 K 72,5 3580 2,05×107 2.9667 3,11 𝑱/𝒎𝟑 

200 K 72,2 3716 2,14×107 2.9328 3,10 𝑱/𝒎𝟑 

250 K 71,4 3744 2,14×107 2.8476 3,08 𝑱/𝒎𝟑 

300 K 69,9 -3799 2,12×107 2.7414 2,97 𝑱/𝒎𝟑 

 

Os valores das constantes de anisotropia efetiva foram obtidos através do parâmetro 𝑏, 

com o auxilio da Equação 4 para as temperaturas referidas acima e estão listados na Tabela 4.5. 

Estes valores têm uma ordem de grandeza maior do que o valor esperado para a magnetita, isto 

ocorre pela forte contribuição da anisotropia de superfície devido ao pequeno tamanho dessas 

partículas como evidenciado pela literatura, conforme Kolenko, Y. e colaboradores (115), além 

desse fator há uma contribuição das constantes de anisotropia das demais fases presentes na 

amostra. Os valores de 𝐾𝑒  crescem com a diminuição da temperatura, como esperado para 

sistemas ferromagnéticos devido a diminuição da energia térmica. Os valores da  

susceptibilidade também aumentam com a diminuição da temperatura, e tem seu valor máximo 

entre as temperaturas de 100 e 150 K, após esse valor há uma queda bem acentuada nos valores 
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de susceptibilidade χ, em uma seção posterior analisaremos esse comportamento da 

susceptibilidade. 

Na Figura 4.32 temos um gráfico que mostra o crescimento da constante de anisotropia 

efetiva com a diminuição da temperatura, Figura 4.32 (b) é apresentado o comportamento da 

susceptibilidade com o aumento da temperatura. 
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Figura 4-32: Comportamento da constante de anisotropia efetiva (a) e da susceptibilidade (b), com a diminuição 

da temperatura. 

 Os ciclos de histereses FC e ZFC completos também foram obtidos e estão nas Figura 

4.33 para amostra S2 e na 4.34 para S4.  
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Figura 4-33: Ciclo de histerese FC para S2. 
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Figura 4-34: Ciclo de histerese FC para S2.   

O objetivo da realização das medidas de magnetização FC, foi constatar se o fenômeno 

de exchage bias estava presente na amostra, para isto as amostras foram resfriadas em presença 

de um campo magnético de 8 𝐾𝑂𝑒, posteriormente a medida de histerese é realizada, esse 

procedimento foi realizado peara as temperaturas de 250, 150, 75 e 5 K.  

É possível notar o efeito de exchage bias, ocorrendo um deslocamento para a esquerda 

ao longo do eixo do campo magnético, que se torna cada vez mais acentuado com a diminuição 

da temperatura. Esse deslocamento é definido como campo de bias, seu valor é obtido pela 

Equação 14 os valores de HEB estão listados na Tabela 4.6, onde também se tem os valores de 

HC, obtidos através da Equação 15.  

Tabela 4-6: Valores de campo coercivo e de bias para as amostras. 

Temperatura (K)  5 75 150 250 

S2 

𝐻𝑐  (𝑂𝑒) 1650 830 508 323 

𝐻𝐸𝐵 (𝑂𝑒) 717 48 4 4 

S4 
𝐻𝑐  (𝑂𝑒) 1648 830 503 328 

𝐻𝐸𝐵 (𝑂𝑒) 703 48 4 4 
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Esse efeito pode estar associado a uma série de fatores, entre eles podemos destacar, o 

acoplamento entre a fina camada antiferromagnética da wüstita, como constatado pelas medidas 

de microscopia eletrônica de transmissão, com o interior da partícula composta por cristalitos 

de magnetita, material ferrimagnético, esse efeito foi observado por alguns autores, Zaneta 

Swiatkowska-Warkocka e colaboradores estudaram esse efeito em partículas com configuração 

núcleo casca de 𝐹𝑒3𝑂4/𝐹𝑒𝑂 em função da concentração de monóxido de ferro e obtiveram um 

campo de bias de 750 Oe para a amostra com uma concentração de 40% de wüstita (116), 

também o que pode estar ocorrendo, é que o efeito de spin canting, spins desemparelhados na 

superfície da amostra podem originar exchage bias (117), já que os efeitos de superfície são 

bem acentuados para esta amostra devido ao seu pequeno tamanho, portanto deve estar 

ocorrendo uma junção desses fenômenos levando a curva de histerese a esse deslocamento. Na 

Figura 4.35 (a) e (b), temos um gráfico que mostra o crescimento do campo de bias e coercivo 

para as amostras S2 e S4.  

0 50 100 150 200 250

-600

-300

0

300

600

900

1200

1500

 

 

C
a

m
p

o
 (

O
e

)

Temperatura (K)

 H
EB

 H
C

S4

 

Figura 4-35: Comportamento do campo coercivo e de bias para as amostras S2 e S4. 

Na Figura 4.36, é apresentado as curvas de histerese ZFC, para amostra S4 para várias 

temperaturas, para se obter essas curvas as amostras foram resfriadas sem a presença de campo, 

ao chegar na temperatura desejada a medida foi efetuada. 
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Figura 4-36: Magnetização ZFC da amostra S4. 

Na Tabela 4.7, estão os valores do campo coercivo para cada temperatura, esses valores 

aumentam com a diminuição da temperatura, esse comportamento é totalmente aceitável para 

esse tipo de material, e tem sido observado por vários autores. 

Tabela 4-7: Parâmetros obtidos a partir da curva de histerese para S4. 

Temperatura (T) Hc (Oe) 

250 226 

200 267 

150 324 

100 343 

70 404 

40 444 

20 467 

 

4.2.3.2 Susceptibilidade AC 

Para S4, também foi feito estudos de susceptibilidade em campo alternado (χAC) em 

função da temperatura. Os sinais obtidos em fase (parte real χ’) em quadratura (parte imaginária, 

χ”) estão nas Figuras 4.37 e 4.49 respectivamente. Esses valores foram obtidos para frequências 

que variaram entre 100-7000 Hz.  
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Figura 4-37: Susceptibilidade real para a amostra S4. 

Nas curvas de susceptibilidade real foi feita a derivada em função da temperatura, Figura 

4.38, para evidenciar a temperatura de transição da Wüstita, o máximo em 190 K foi obtido 

para todos os valores de frequência, sendo mais uma evidência da transição da wüstita na 

amostra. 

 

Figura 4-38: Derivada da susceptibilidade real para S4. 
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 As curvas de susceptibilidade imaginária estão na Figura 4.39. Para o menor valor de 

frequência é possível visualizar três máximos representados pelas setas vermelha, verde e azul, 

todos esses máximos sofrem deslocamento para temperaturas maiores com o aumento da 

frequência, sendo a partir de 750 Hz, o máximo representado pela seta verde é suprimido pelo 

máximo demarcado pela seta azul, portanto não é possível fazer uma análise quantitativa a 

respeito desse pico em verde. Os picos demarcados pelas setas em azul estão associados a 

transição do monóxido de ferro, que ocorre para temperaturas inferiores a 200 K, onde a wüstita 

deixa de ser paramagnética e passa a ter um ordenamento antiferromagnético. Quanto aos picos 

em vermelho eles iniciam numa temperatura de 39 K, para a frequência de 100 Hz e para a 

frequência máxima de 5000 Hz esse pico aparece na temperatura de 83 K. Para analisar esse 

conjunto de picos foram testados alguns modelos, como veremos abaixo. 
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Figura 4-39: Susceptibilidade imaginária para diversos valores de frequência da amostra S4 
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Para análise do deslocamento dos picos demarcados pelas setas vermelhas com o 

aumento da frequência, foi traçado o gráfico de ln (𝜏) , onde 𝜏 = 1/𝑓 , pelo inverso da 

temperatura 𝑇−1, cuja a regressão linear pode ser vista na Figura 4.40(a).  
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Figura 4-40: Ajuste linear usando a lei de Arrehnius (a) e Vogel Fulcher (b) 

Com os parâmetros obtidos a partir do ajuste linear é possível obter a temperatura de 

bloqueio da amostra a partir da lei de Arrhenius, dada pela Equação 30, essa expressão pode 

ser reescrita na forma: 

 ln𝜏 = ln𝜏0 +
𝐾𝑉

𝐾𝐵𝑇
, (31) 

onde 𝜏0 é um parâmetro relacionado ao tempo de medida (𝜏0~10−9 − 10−11), o produto 𝐾𝑉 é 

a energia de anisotopia e 𝑘𝐵 é a constante de Boltzmam, c os parâmetros encontrados indicam 

o valor para a temperatura de bloqueio de 200 K, entretanto o valor obtido para a para 𝜏0 foi de 

3×10−5 que é muito menor do que o esperado, portanto esse modelo não é adequado para o 

ajuste desse conjunto de pontos, provavelmente devido às interações magnéticas entre as 

partículas. 

Um modelo mais adequado é de Vogel-Fulcher, na Figura 4.40 (b) é apresentado o 

gráfico com o ajuste usando a Equação 29. Os parâmetros obtidos indicam que a constante de 

anisotropia é de 1,5×105𝐽/𝑚3, o que está totalmente de acordo com os resultados obtidos a 

partir da lei de aproximação da saturação apresentada anteriormente e a temperatura de 

interação 𝑇0 foi de 136 𝐾. 
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4.2.4 Espectroscopia Mössbauer  

 As medidas de espectroscopia Mössbauer para as amostras S2 e S4 estão nas Figuras 

4.41 (a) e (b), respectivamente, assim como as fases indexadas aos espectros. 
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Figura 4-41: Espectroscopia Mössbauer para S2 (a) e S4 (b). 
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Nas Tabelas 4.8 e 4.9, temos os ajustes dos espectros, para as amostras S2 e S4, 

respectivamente. 

Tabela 4-8: Parâmetros Mössbauer obtidos do ajuste de S2. 

 IS(mm/s) QS(mm/s) Área % 
Área % 

(FeO) 

Área % 

(Fe3O4) 

BHF 

(T) 

Tetraedral (Fe+3 -

Fe3O4) 
0,28 -0,014 12 - 34 48,1 

Octaedral(Fe+3;Fe+2  

-Fe3O4) 
0,59 -0,076 23 - 66 44,1 

α-Fe 0 0 9 - - 32,9 

Bulk Octaedral 

(Fe+2-FeO) 
1,11 0,92 7 32,3 - - 

Defeitos Octaedral 

(Fe+2-FeO) 
0,86 0,85 11 47,3 - - 

Tetraedral (Fe+3 -

FeO) 
0,56 0,90 5 20,3 - - 

Fase transição 0,45 0,02 33   42 

 

Para S2, o ajuste do espectro revela a presença de quatro sextetos e três dubletos. Um 

dos sextetos corresponde a partículas bloqueadas de ferro metálico com QS nulo e BHF de 33 

T, o deslocamento isomérico em relação a fonte para esta fase foi de 0,0 mm/s, possuindo uma 

área espectral 9% em relação a área total. Este valor está em acordo com a porcentagem em 

massa obtido pelas análises de DRX. Dois sextetos são característicos da magnetita que também 

está bloqueada, sendo que o subspectro com BHF de 48 T e IS menor corresponde aos íons 

férricos ocupando os sítios tetraedrais e o outro sexteto de maior IS e BHF de 44 T é o espectro 

associado aos íons que ocupam os sítios octaédricos, a razão entre as áreas desses sextetos foi 

1,9 que é um valor muito próximo do esperado para magnetita estequiométrica. Um quarto 

sexteto indica a presença de uma outra fase magnética na amostra, de acordo com as imagens 

de MET, existem partículas de magnetita com diâmetros bem pequenos, se aproximando do 

diâmetro crítico para o estado superparamgnético da magnetita em temperatura ambiente, 

portanto este sexteto pode estar associado a essas partículas que estão na transição entre o estado 
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bloqueado e o superparamagnético. Há uma proporção de 35% de magnetita bloqueada na 

amostra e de 33% de magnetita em transição para o estado superparamagnético. Os três dubletos 

correspondem a wüstita, demostrando seu comportamento paramagnético a temperatura 

ambiente. O espectro esperado para wüstita não estequiométrica, 𝐹𝑒𝑦𝑂, onde o valor de y 

define a proporção de ferro no óxido, consiste em um dubleto referente a contribuição dos ions 

de Fe+3 e dois dubletos referentes as ocupações do Fe+2.  Estudos realizados com amostras de 

𝐹𝑒𝑦𝑂, propuseram modelos para análise do espectro Mössbauer para amostras com 0,87 < 𝑦 <

0,95  (118), consiste em um singleto devido ao Fe+3, nos sítios octaedrais, dois dubletos 

referentes aos Fe+2 no sitio octaedral e um dubleto atribuído ao Fe+3 no sitio tetraedral, no 

presente trabalho foi observado os três dubletos. Os parâmetros hiperfinos obtidos para esta 

fase, revelam que a proporção da fase 𝐹𝑒0,862𝑂 teve uma área espectral de 23%. 

Tabela 4-9: Parâmetros Mössbauer obtidos do ajuste de S4. 

 
IS 

(mm/s) 
QS(mm/s) Área % 

Área % 

(FeO) 

Área % 

(Fe3O4) 

BHF 

(T) 

Tetraedral (Fe+3 -

Fe3O4) 
0,29 -0,008 17 - 33 48,2 

Octaedral(Fe+3;Fe+2  

-Fe3O4) 
0,59 -0,034 34 - 67 44,7 

α-Fe 0 0 6 - - 32,9 

Bulk Octaedral 

(Fe+2-FeO) 
1,11 0,85 3 37 - - 

Defeitos Octaedral 

(Fe+2-FeO) 
0,86 0,87 4 50 - - 

Tetraedral 

(Fe+3-FeO) 
0,56 0,97 1 13 - - 

Fase Transição 0,45 0,02 35   42 

 

 O espectro Mössbauer da amostra S4, funcionalizada com ácido oleico revela as mesmas 

fases que a amostra S2, porém em proporções diferentes. O teor de ferro metálico nessa amostra 

foi de 6%, considerando a margem de erro do equipamento que é de 1%, esta fase foi pouco 

alterada durante o revestimento das partículas com ácido oleico. A razão entre as áreas dos dois 
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sextetos da magnetita foi de 2, e a soma das áreas destas componentes foi de 51%, portanto esta 

amostra é composta por magnetita estequiométrica e que esta magneticamente bloqueada a 

temperatura ambiente, para a magnetita quase bloqueada a proporção foi de 33%. A soma das 

áreas para os espectros paramagnéticos referentes a wüstita resultam em 7%.  

A Wüstita presente nesses sistemas proporcionou boa estabilidade química para a 

magnetita, e o revestimento com o ácido oleico evitou a oxidação da wüstita, desse modo essas 

duas camadas colaboraram para manter estequiometria e concentração da magnetita.  

 

4.2.5 Estudo de aquecimento das nanopartículas devido a um campo AC 

 Para analisar o potencial de aquecimento da amostra S4, foram feitas medidas de 

hipertermia no pó seco desse material sob as mesmas condições descritas para S1 e S3, na 

Figura 4.42 é mostrado variação de temperatura quando a amostra foi submetida a um campo 

de amplitude 200 Oe e frequência de 70 kHz, a variação ΔT foi de 15 °C, portanto essa amostra 

não se classifica como boa candidata para aplicações em hipertermia já que possui um 

aquecimento muito pequeno. Esse ΔT muito abaixo para amostra S4 em relação a S3, 

provavelmente deve estar associada a contribuição da wüstita, sendo esta paramagnética em 

temperatura ambiente, faz com que haja uma diminuição das interações dipolares da partícula 

que aumenta o espaçamento entre elas. 
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Figura 4-42: estudo do aquecimento da amostra S4 quando submetida a um campo magnético AC. 
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5. CONCLUSÕES  

 

Com a utilização de uma técnica relativamente simples e com materiais não tóxicos, foi 

possível obter as amostras apresentadas nesse trabalho.  

Mudando a atmosfera de síntese, as diferenças foram marcantes entre as amostras, onde 

a que foi sintetizada em atmosfera de argônio S1, apresentou apenas duas fases, sendo a 

magnetita obtida de boa qualidade já que foi possível visualizar a transição de Verwey nas 

medidas de susceptibilidade AC e de magnetização em função da temperatura, embora alguns 

defeitos na estrutura da amostra levaram a um comportamento do tipo vidro de spins, esse efeito 

é próprio de materiais sintetizados a partir da moagem de altas energias. Para a amostra S3 

sintetizada em atmosfera ambiente, em presença de oxigênio, uma terceira fase de monóxido 

de ferro foi formada na superfície da amostra. 

Para redução do tamanho dos agregados assim como também, garantir uma camada de 

proteção contra a oxidação das partículas, o ácido oleico foi adicionado a superfície dos 

sistemas, o método utilizado para tal, foi bastante simples, no próprio moinho de bolas. Esse 

revestimento não alterou de maneira significativa as propriedades magnéticas e estruturais da 

amostra, mesmo com a adição de 12 h de moagem. 

A medida de difração de raios-X para a amostra S1 mostrou um tamanho de 25 nm para 

o α-Fe e 23 nm para a Fe3O4, após o revestimento, amostra S3, o tamanho dos cristalitos 

praticamente não foi alterado, sendo que para magnetita o tamanho foi de 21 nm e para o ferro 

de 24 nm. O parâmetro de rede da magnetita foi muito próximo ao valor da magnetita bulk, 

indicando a boa qualidade deste óxido de ferro na amostra. 

As imagens de MET confirmaram os dados obtidos pelo DRX, o histograma mostrou 

uma distribuição de tamanho bimodal uma com valor médio de 25,6 nm e outra com 65 nm, 

indicado que no sistema há duas configurações de partículas sendo a primeira referente as 

partículas de magnetita livres na amostra e a segunda o nanocompósito, constituído de ferro 

metálico recoberto de partículas de magnetita, 
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As imagens de MET em alta resolução indicaram a natureza policristalina da amostra, 

através do SAED foi possível identificar os planos [200], [311], [400], [422], [511] e [440] da 

magnetita, entretanto não foi possível detectar nenhum plano referente ao α-Fe, embora a 

existência dessa fase tenha sido confirmada através do DRX e também da espectroscopia 

Mossbaüer, o que foi associado a pequena fração dessa fase na amostra. 

A partir da lei de aproximação da saturação as características magnéticas da amostra 

foram bem definidas, um maior valor obtido para a magnetização de saturação do que o 

esperado para a magnetita com esse diâmetro indica a contribuição do ferro metálico para o 

aumento de Ms.  

As contribuições das constantes de anisotropia de forma, estresse e magnetocristalina, 

foram obtidas a partir do parâmetro 𝑏 da lei de aproximação da saturação, o valor da constante 

de anisotropia uniaxial obtida foi de 2,45×104𝐽/𝑚3, esse valor é da mesma ordem de grandeza 

da magnetita bulk, indicando a boa qualidade do ajuste obtido. 

As medidas de espectroscopia Mossbaüer apresentaram três sextetos referentes as duas 

fases nas amostras S3 e S4, entretanto a área referente aos dois sextetos da magnetita devido 

aos sítios octaedricos e tetraédricos não obedeceram a razão 2:1, indicando a falta de 

estequiometria da amostra , mesmo para S3 que teve seu revestimento com ácido oleico, no 

entanto as medidas de espectroscopia Mössbauer foram feitas após um ano da síntese das 

amostras, o que nos leva a crer que o revestimento com o ácido oleico não foi suficiente para 

garantir estabilidade estrutural com o decorrer do tempo. 

Estudos para analisar o potencial de aquecimento das amostras S3 e S4 indicaram que 

estas poderiam se tornar boas candidatas para hipertermia. O pó seco apresentou um SAR de 

69 W/g, no entanto para aplicações em hipertermia magnética é necessário que as partículas 

sejam monodispersas num meio líquido, para isto um segundo revestimento com Pluronic® 

F127 foi adicionado a amostra S3, garantindo a hidrofilicidade necessária, o SAR para esse 

ferrofluido foi de 6.4W/g, essa diminuição do SAR foi associada a redução das interações 

dipolares devido ao revestimento da partícula. 

Para as amostras sintetizadas em atmosfera de ambiente a camada de monóxido de ferro 

foi criada na superfície da magnetita. Os diâmetros obtidos por DRX foram de 23, 8 e 8nm para 

as fases α-Fe, magnetita e wüstita respectivamente, assim como na amostra S1, S2 não teve 
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suas características estruturais muito afetadas pelo revestimento com ácido oleico, sendo que 

ao final do processo, S4 apresentou praticamente o mesmo diâmetro para as fases da amostra 

S2. 

A partir das imagens de MET, esses valores de diâmetro foram confirmados, as imagens 

em alta resolução mostraram que a wüstita se formou como uma fina camada revestindo a 

magnetita. Os padrões de anéis obtidos através de SAED confirmaram a existência dos dois 

óxidos de ferro na amostra, entretanto assim como em S3 anéis referentes ao ferro metálico não 

foram identificados. 

A lei de aproximação da magnetização foi aplicada para medidas magnetização em altos 

valores de campo para diversas temperaturas, foi observado que a constante de anisotropia 

cresce com a diminuição da temperatura, e também há um aumento no momento magnético 

maior do que o esperado para magnetita mesmo acrescentando a contribuição do ferro, o que 

indica que o acoplamento entre as fases ferro e antiferromagnética contribuiu para o aumento 

da magnetização de saturação. As constantes de anisotropia obtidas para todas as temperaturas 

foram uma ordem de grandeza maior do que a da magnetita bulk, esse aumento está relacionado 

a contribuição da superfície, marcante para amostras nessa faixa de diâmetro. 

A derivada da magnetização ZFC em função da temperatura apresentou dois picos, 

referentes a transição de Verwey da magnetita, e também a transição da wüstita. 

O efeito de exchage bias foi observado para esse conjunto de amostras, sendo esta mais 

uma evidência do acoplamento entre o monóxido de ferro e a magnetita. 

As medidas de susceptibilidade AC acusaram a transição da wüstita. A partir dessas 

medidas também é possível concluir que as partículas interagem magneticamente, já que o 

modelo de Arrhenius não foi adequado para análise desses resultados, a temperatura de 

interação foi estimada tendo um valor de 136 K, a constante de anisotropia obtida foi de 

1,5×105𝐽/𝑚3, esse valor está de acordo com resultados obtidos pela lei de aproximação da 

saturação. 

As medidas de espectroscopia Mossbaüer, revelaram as mudanças entre as amostras S3 

e S4, evidenciando a importância o revestimento com ácido oleico para garantir estabilidade a 

amostra, sendo que para S1, alguns defeitos estruturais foram identificados, já para S2 a 
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magnetita se apresentou com boa estequiometria, maior do que a observada para S2, indicando 

que a camada de monóxido de ferro contribuiu, juntamente com o revestimento polimérico, 

para garantir estabilidade a amostra. 

Com relação as medidas de hipertermia magnética S3 e S4, não se mostraram como boas 

candidatas para aplicações em hipertermia, possivelmente devido a camada de wüstita, que é 

paramagnética a temperatura ambiente, atrapalhou o mecanismo de aquecimento.  
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