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RESUMO 

 

Os fluidos magnéticos são formados por pequenas partículas sólidas e magnéticas 

normalmente suspensas em um líquido solvente. Neste trabalho será mostrado o estudo 

realizado sobre os fluidos magnéticos, a preparação da nanopartícula, do fluido e o 

resultado obtido da suspensão das NPM no fluido. No fluido magnético preparado, 

utilizamos nanopartículas magnéticas de maguemita dissolvidas em um solução aquosa de 

NaOH à 10% e HCl. Terminado o processo de suspensão das nanopartículas no fluido, a 

solução foi deixada em um becker tampado em repouso na presença de um ímã. A solução 

foi destampada depois de 20 dias e notou-se a presença de pequenos cristais transparentes. 

Para caracterização dessas nanopartículas e dos cristais obtidos do fluido magnético serão 

utilizadas as técnicas de difração de raios-x e Espectroscopia Mössbauer.  A técnica de 

Difração de Raios-X é utilizada para confirmar a estrutura cristalina e para estimar o 

tamanho médio das partículas. Através da técnica de espectroscopia Mössbauer se obtém 

informações sobre os íons de ferro: o estado de valência, a distribuição dos íons na 

estrutura cristalina, valor do campo magnético interno, a estrutura eletrônica do átomo em 

estudo. O estudo dos fluidos magnéticos vem crescendo na química, física e outras 

ciências, pois suas aplicações podem trazer grandes benefícios. 

 

  

 

Palavras-Chave: Nanopartículas magnéticas, Fluido Magnético, Cristais. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Magnetic fluids are formed by small solid  magnetic particles usually suspended in 

a liquid solvent. This work will be presented with the study of magnetic fluids, the 

preparation of nanoparticle fluid and the result of the suspension of NPM in the fluid. In 

magnetic fluid preparation, use of maghemite magnetic nanoparticles dissolved in an 

aqueous solution of NaOH and HCl 10%. When the procedure of suspension of 

nanoparticles in fluid, the solution was left in a beaker capped at rest in the presence of a 

magnet. The solution was uncovered after 20 days and noted the presence of small 

transparent crystals. The characterization of these nanoparticles and crystals of the 

magnetic fluid are used diffraction of X-ray and Mössbauer spectroscopy. The technique of 

diffraction of X-ray is used to confirm the crystalline structure and to estimate the average 

size of particles. Through the technique of Mössbauer spectroscopy to obtain information 

about the iron ions: the valence state, the distribution of ions in the crystal structure, the 

value of internal magnetic field, the electronic structure of the atom under study. The study 

of magnetic fluids has been growing in chemistry, physics and other sciences, because 

their applications can bring great benefits. 

 

Keywords: Magnetic Nanoparticles, Magnetic Fluid, Crystals. 
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INTRODUÇÃO 

 

A nanociência e a nanotecnologia são atualmente grandes promessas para o futuro, 

hoje elas já estão sendo aplicadas em vários ramos da ciência como: materiais, energética e 

sistemas médicos e de saúde. A nanotecnologia cria coisas em escalas nanométricas (10
-9

), 

buscando técnicas e ferramentas para rearranjar átomos, ou seja, colocar cada átomo ou 

cada molécula no lugar desejado. Dentro desse cenário promissor uma categoria de 

nanomateriais vem ganhando importante destaque nas últimas décadas: os fluidos 

magnéticos. Esses materiais apresentam uma grande versatilidade, pois unem propriedades 

dos materiais no estado líquido com propriedades magnéticas presente em sólidos 

(GOMES, 2007). 

Fluidos magnéticos (FM) são suspensões coloidais ultra-estáveis  consistindo de 

partículas de tamanho nanométrico, dispersas em um solvente orgânico (óleo) ou 

inorgânico (água) (Morais et all., 1999 apud  SILVA, 2009). As nanopartículas são 

tipicamente esféricas e com diâmetro entre 4 e 12 nm. As nanopartículas magnéticas mais 

utilizadas na preparação de fluidos magnéticos são a magnetita e a maguemita, de 

estruturas do tipo espinélio (SANTOS, 2004). O processo de preparação do FM é 

composto basicamente de duas fases: a primeira é a produção das nanopartículas 

magnéticas e a segunda é a peptização em suspensão coloidal estável. Neste trabalho foram 

produzidas nanopartículas de maguemita para serem suspensas em hidróxido de sódio e 

ácido clorídrico. As nanopartículas de maguemita comportam-se como minúsculos ímãs 

permanentes, com pólos norte e sul, que apontam em direções aleatórias até que um campo 

magnético externo cause um eventual alinhamento ao longo de sua direção (OLIVEIRA, 

2007) 

Por associarem o magnetismo, característica de sólidos, a uma matriz líquida, os 

fluidos magnéticos constituem uma classe importantíssima de novos materiais com 

inúmeras aplicações como em : Selos rotativos para sistemas a vácuo ou discos rígidos; 

Auto-falantes; Tintas magnéticas (código de barras); Acelerômetros e amortecedores 

magnéticos; Separação de óleo e água através de meios magnéticos, onde processos de 

extração de petróleo e de controle de desastres ecológicos podem ser beneficiados;  



Dispositivos ópticos como moduladores e chaves ópticas que controlam a passagem de luz 

em função de campo magnético aplicado por um filme de fluido magnético (SILVEIRA, 

2006). 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a síntese, da nanopartícula ao fluído 

magnético (Capítulo 2), utilizar técnicas como Raios-X e espectroscopia Mössbauer para a 

caracterização do material preparado,  abordado no capítulo 3. Por fim, os resultados e 

discussões são relatados no capítulo 4 , onde são mostrados os difratogramas e espectros 

obtidos com as técnicas de caracterização utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – NANOMATERIAIS 

Os materiais criados partindo da escalas nanométricas são chamados de nanomateriais, 

para se obter esses materiais, diariamente técnicas e ferramentas são desenvolvidas para 

colocar cada átomo e cada molécula no lugar desejado. Neste trabalho trataremos 

especialmente de um tipo de nanomateriais: as nanopartículas magnéticas de maguemita. 

 

1.1-NANOPARTÍCULAS 

Um tipo de nanomaterial utilizado na área de nanotecnologia são as nanopartículas 

(NPs), as quais são definidas como partículas coloidais sólidas variando em tamanhos de 1 

a 100 nm e que podem ser compostas a base de carbono, metais, polímeros e fosfolipídios ( 

L’Azou et all., 2008). Partículas nanométricas formadas por metais são conhecidas como 

nanopartículas magnéticas (NPMs). Os metais mais usados na produção de NPMs são os 

óxidos de ferro: maguemita (γ-Fe3O4) e  magnetita(Fe3O4). 

Os nanomateriais dependem das interações das partículas e de suas características, 

elas que definirão as propriedades dos nanomateriais magnéticos. Assim, as propriedades 

macroscópicas das NPMs variam de acordo com sua estrutura microscópica. Aqui será 

mostrado apenas as características físicas e químicas da maguemita, que foi o material 

usado na preparação das nanopartículas utilizadas neste trabalho. 

 

1.2-NANOPARTÍCULAS DE MAGUEMITA 

Neste trabalho trataremos especialmente da maguemita (ver Figura 1.2).  

A maguemita apresenta uma estrutura espinélio inversa, com uma distorção de sub-

rede tetragonal (ALCANTRA, 2007). A Figura 1.1 apresenta a célula unitária da 

maguemita. A maguemita pode ser vista como uma forma de magnetita deficiente em 

ferro. Este material é obtido por processo natural ou induzido, onde a um processo de 

oxidação da magnetita.  

 



 

Figura 1.1: Representação da célula unitária da maguemita. Fonte: (HARGROVE et al, 1970 ). 

 

A grande utilização da maguemita na produção de nanopartículas é devido a suas 

propriedades magnéticas, compatibilidade biológica (PANKHURST  et al., 2003) e porque 

apresenta magnetização espontânea à temperatura ambiente. A Figura 1.2 apresenta uma 

foto das nanopartículas de maguemita obtidos no LCM. 

 

 

Figura 1.2: Nanopartículas de maguemita. Foto: (FERNANDA. 2009. UNIR) 

 



1.3 - APLICAÇÕES DAS  NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

Nos últimos anos, as NPMs tem sido empregadas no campo biomédico. Uma 

vantagem de se utilizar NPMs  em relação a outros tipos de nanocarreadores (micelas, NPs 

poliméricas, lipossomas, etc.) é que suas propriedades magnéticas permitem o 

monitoramento e a determinação quantitativa da sua biodistribuição mediante técnicas não 

invasivas, tais como: a imagem por ressonância magnética e magnetometria. 

 

 

Figura 1.3: Endossomas magnéticos no interior da célula. Fonte: ( WILHELM, 2002). 

 

A Figura 1.3 acima mostra nanopartículas magnéticas no interior de células 

formando endossomas magnéticos, podendo então ser utilizada, em técnicas de hipertermia 

(GOMES, 2007). 

 

1.4 - SUPERPARAMAGNETISMO 

As nanopartículas são superparamagnéticas e apresentam magnetização apenas na 

presença de um campo magnético externo. Quando retirado o campo magnético externo, a 

partícula não permanece magnetizada. Esse efeito é observado efetivamente em  



nanopartículas. O comportamento superparamagnético foi observado por Elmore numa 

suspensão coloidal de nanopartículas de magnetita (ELMORE, 1938). Entretanto, outros 

pesquisadores deram suas contribuições ao esclarecimento deste fenômeno que está 

fortemente relacionado com o tempo de relaxação do momento magnético da partícula. 

Diz-se que uma partícula é superparamagnética a uma dada temperatura se o seu tempo 

característico, ou tempo de relaxação, for menor que o tempo necessário para realizar a 

medida (KNOBEL, 2000). 

 

1.5-FLUIDOS MAGNÉTICOS 

Seguindo o estudo com essas nanopartículas chega-se aos fluidos magnéticos (FM), 

que cada dia vem ganhando destaque no mundo científico. Fluídos magnéticos são 

suspensões coloidais ultra-estáveis (MORAIS et al., 1999 apud SILVA, 2009), são 

compostos de partículas de tamanho nanométrico, principalmente à base de óxidos de ferro 

ou ferritas, dispersos em um solvente, também chamado líquido carreador. 

 

 

Figura 1.4 : Fluido magnético na presença de um ímã. Fonte: (OLIVEIRA, 2007) 

 

Estas NPMs  comportam-se como minúsculos ímãs permanentes (Figura 1.4), com 

pólos norte e sul, que apontam em direções aleatórias até que um campo magnético externo 

cause um eventual alinhamento ao longo de sua direção (OLIVEIRA, 2007) . 



Esses fluidos juntam as propriedades dos materiais no estado líquido com propriedades 

magnéticas presente em sólidos, tendo o comportamento magnético das nanopartículas 

distribuído homogeneamente para todo líquido. Ou seja, esses materiais possuem as 

características físicas do líquido carreador associada a capacidade de resposta a um campo 

magnético. Essas características que despertam  grande interesse nas áreas tecnológicas, 

industrial e biomédica.  

A característica mais importante de um FM é a sua estabilidade, ou seja, a propriedade 

das nanopartículas magnéticas de permanecerem em suspensão na forma de entidades 

isoladas (monodomínios), evitando a aglomeração das nanopartículas e subseqüente 

precipitação. Para se obter a estabilidade coloidal, deve-se minimizar  a possibilidade de 

aglomeração e uma das maneiras de atingi-las é fazer com que o movimento browniano 

atue como agente dispersante (SILVEIRA, 2006). A estabilidade de um fluido magnético 

pode também ser obtida por meio do recobrimento das nanopartículas com moléculas 

apropriadas. 

 

1.5.1 – TIPOS DE FLUIDOS MAGNÉTICOS 

Existem alguns tipos de fluidos magnéticos como: iônicos, surfactados e híbridos.  

 Iônicos 

Nos fluidos magnéticos iônicos (FMI), (Figura 1.5), à base de ferritas magnéticas, a 

densidade superficial de carga elétrica é estabelecida a partir de um equilíbrio do tipo 

ácido-base. O solvente é tipicamente água e a nanopartícula é carregada com uma 

densidade superficial de carga. A estabilidade está associada à repulsão eletrostática. 



 

Figura 1.5: Ilustração de fluido magnético iônico. 

 Surfactados  

Nos fluidos magnéticos surfactados (FMS), (Figura 1.6), ou agente ativo da superfície, 

as partículas não se aglomeram devido a superfície da nanopartícula ser recoberta por uma 

camada molecular (da ordem de 1 a 3 nm de espessura), apresentando um terminação polar 

do tipo carboxila, hidroxila ou amina (MORAIS, 2001). Essa cadeia que adere à superfície 

da nanopartícula forma uma barreira mecânica contra aglomeração e proporciona a 

estabilidade da suspensão (PEREIRA, 2000). Assim as nanopartículas não se aglomeram 

devido a barreira mecânica formada pelas moléculas do surfactante. 

 

 

Figura 1.6:  Ilustração fluido magnético surfactado. 

 Híbridos 



 

Os fluidos magnéticos híbridos (FMH) são os fluidos estabilizados por meio de uma 

estrutura iônica e surfactada (ver Figura 7 ). Observa-se que as moléculas são 

quimiosorvidas (agregadas) na superfície das nanopartículas ao mesmo tempo em que 

grupos ionizáveis da mesma ficam em contato com o solvente (SILVEIRA, 2006). 

 

 

 

Figura 1.7: Ilustração do fluido magnético híbrido. 

 

1.5.2-AS FORÇAS DE EQUILÍBRIO DOS FLUÍDOS MAGNÉTICOS  

A suspensão das nanopartículas superparamagnéticas deve ser estável no tempo, 

inclusive quando submetidos a forças magnéticas. A alta estabilidade coloidal do fluido 

magnético deve-se ao balanço de interações do tipo partícula-partícula e da partícula com 

moléculas ou íons do líquido dispersante. Podem-se listar alguns parâmetros fundamentais 

para a manutenção desta estabilidade (SILVEIRA, 2006): 

 Interação térmica (movimento Browniano); 

 Força gravitacional; 

 Interações entre os dipolos magnéticos; 

 Interações de Van der Waals; 



 Repulsão gerada pela cobertura da partícula podendo ser: estérica, (por contato), 

eletrostática, ou ambas as anteriores. 

 

 Energia Térmica: é interação devido ao movimento Browniano das moléculas, 

correspondendo a uma agitação térmica diretamente proporcional a temperatura. A 

energia de agitação térmica é da por (SILVEIRA, 2006): 

                                             ET = kT                                                              (1.2) 

onde k = 1,38 x 10-23 N.m.K
-1

 é a constante de Boltzmann, e T é a temperatura. 

 

 Força gravitacional: é uma força de atração mútua que os corpos materiais 

exercem uns sobre os outros. A influência da energia gravitacional nas partículas é 

determinada primordialmente pelo tamanho destas e é melhor expressa por meio de 

sua densidade. A interação gravitacional é uma das responsáveis pela precipitação 

ou não das nanopartículas magnéticas no líquido carreador (SILVA, 2009). 

 

 

 Força magnética: é o fenômeno físico que consiste nas forças de atração e 

repulsão exercidas por certos metais. A interação entre dois dipolos magnéticos 

pode ser atrativa ou repulsiva, fator determinado pela sua orientação (SILVA, 

2009). 

 

 

 Forças de Van der Waals: são forças de atração ou repulsão entre as moléculas 

(ou entre as partes da mesma molécula). As forças de Van der Waals surgem 

espontaneamente por causa da flutuação da energia dipolo-dipolo elétrico 

(SILVEIRA, 2006).  

 

 Energia Estérica: consiste na interação entre as moléculas adsorvidas na superfície 

das nanopartículas. Para prevenir a aglomeração das nanopartículas, existe um 

mecanismo de repulsão que utiliza as longas cadeias moleculares adsorvidas na sua 



superfície, as quais se agregam, formando uma barreira e realizando um trabalho 

mecânico de repulsão (SILVEIRA, 2009). 

  

 

1.5.3- RELATOS HISTÓRICOS 

As primeiras tentativas para produzir fluidos magnéticos foram realizadas em 1779 

por Knight, seguidos por Bitter e Elmore (TOURINHO et al., 1998). Papell produziu em 

1965 para a NASA, o primeiro fluido magnético ultra-estável utilizado para a 

movimentação de combustível em propulsores de foguetes (PAPELL, 1965). É interessante 

notar que até o primeiro trimestre da década de 70 tais fluidos foram obtidos pela 

suspensão de partículas usando-se o processo de moagem (ROSENSWEIG,).  Na mesma 

década, o método químico proposto por Khalafalla e Reimers permitiu a produção de 

fluidos surfactados à base de magnetita (KHALAFALLA, 1973). Massart em 1979, propôs 

a síntese que permitiu que as nanopartículas de magnetita pudessem ser dispersas em 

solventes polares, sem a necessidade de surfactante (MASSART, 1982). O método de 

Massart tornou-se o mais utilizado por ser mais eficaz que o método de moagem, e também 

permiti maior controle do diâmetro das partículas. Sendo assim, para uma particular 

aplicação de fluidos magnéticos, é necessário entender o comportamento do sistema de 

partículas magnéticas. 

 

1.6-APLICAÇÕES DO FLUIDO MAGNÉTICO 

O estudo de FM  tem crescido constantemente com o avanço das pesquisas básicas, 

assim como com os crescentes investimentos em aplicações tecnológicas. Os fluidos 

magnéticos são aplicados em várias áreas da ciência, como:  Física, Química, Engenharia, 

Biomedicina. Dentre as possíveis aplicações dos FM estão: 

 Solucionar o problema de fluxo de combustíveis em veículos espaciais, na ausência 

de gravidade (PAPPEL, 1965); 

 Auto-falantes e “twiters”,  fluido magnético esta entre as bobinas e o magneto 

permanente para trocar o calor emitido por suas bobinas magnéticas, aumentando a 



performance em termos de resposta de freqüência e, conseqüentemente, a qualidade 

do som gerado (SILVEIRA, 2006). 

 Acelerômetros e amortecedores magnéticos; 

 Selos rotativos para sistemas a vácuo ou discos rígidos (GOMES, 2007); 

 Separação de óleo e água através de meios magnéticos, onde processos de extração 

de petróleo e de controle de desastres ecológicos podem ser beneficiados (CUNHA, 

2004);  

 Tintas magnéticas (código de barras); 

 Dispositivos ópticos como moduladores e chaves ópticas que controlam a passagem 

de luz em função de campo magnético aplicado por um filme de fluido magnético 

(YANG, 2004); 

 Os fluidos biologicamente compatíveis possibilitam o monitoramento, vetorização 

e distribuição por tecidos e órgãos de animais e humanos (FUENTES, 2009);  

 Na área biomédica, os fluidos magnéticos podem ser usados, na separação 

magnética de células, sistemas de entrega de drogas, tratamento de câncer por 

magnetohipertermia, aumento de contraste em imagens de ressonância magnética 

purificação de ADN, imobilização de enzimas e proteínas na superfície das NPM , 

entre outras (SANTANA  et al., 2005 ). 

São grandes as contribuições já descobertas que os FMs  podem trazer a sociedade, 

por isso o grande interesse nessa área. O estudo desse material vem crescendo 

constantemente, podendo futuramente levar a novas formas de aplicações (GOMES, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O processo de preparação do FM é composto basicamente de duas fases: a primeira é a 

produção das nanopartículas magnéticas e a segunda é a peptização em suspensão coloidal 

estável. As nanopartículas e o fluido magnético foram preparados no Laboratório de 

Ciências do Materiais da UNIR, em Ji-Paraná/ RO.  

 

 2.1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  UTILIZADOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os seguintes objetos e 

materiais: 

 Balança eletrônica; 

 Nanopartículas de maguemita; 

 Vidraria; 

  Cadinho; 

 Estufa; 

 Imã; 

 Agitador 2 rpm; 

 Microscópio óptico; 

 Aparelho de Raios-X; 

 Espectrômetro Mössbauer. 

 

 

2.2 - PREPARAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

As nanopartículas de  magnetita são obtidas pelo método de cooprecipitação. No 

processo de produção da nanopartícula foi usado: 

 7,65g de FeCl2 x 4H2O; 

 24,85g de FeCl3 x 6H2O; 

 87,93ml de água destilada; 

 84,00 ml de NH4OH. 

 



O cloreto férrico e o cloreto ferroso foram dissolvidos em água destilada por 10 

minutos. Após os 10 minutos foram adicionados 84 ml de hidróxido de amônia e a mistura 

foi levada ao aquecedor sob agitação magnética, surgindo o precipitado negro, 

permanecendo à mesma temperatura por duas horas (Figura 2.1). Terminado o período de 

aquecimento, a mistura foi deixada em repouso na presença de um ímã, até que  restasse  

apenas as partículas de magnetita. Para que essas partículas adquiram um tamanho na 

maior parte nanométrico foi efetuado um processo de maceração e deixado por mais alguns 

dias na presença de um ímã para que o restante do líquido evaporasse a temperatura 

ambiente (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.1: Nanopartículas recém preparadas. Foto: (FERNANDA.2009.UNIR) 

 

Figura 2.2: Nanopartículas secas. Foto: (FERNANDA.2009.UNIR) 



2.3 - PREPARAÇÃO DO FLUIDO MAGNÉTICO 

Para obtenção do FMI utilizamos nanopartículas magnéticas de magnetita 

dissolvidas em um solução aquosa de NaOH a 10% e HCl. No processo de suspensão foi 

utilizado 20 ml de NaOH à 10% (90 ml de água destilada+10 ml de NaOH), 1,120g de 

nanopartículas e 10 ml de HCl (1 molar).  

 

 

    (a)                                                                            (b) 

Figura 2.3: (a)Materiais utilizados na preparação do FM. (b) Agitador magnético. Foto: 

(FERNANDA.2009.UNIR) 

Todo o processo foi realizado em temperatura ambiente de 26,1°C, numa 

velocidade de agito de 2 rpm  por cerca de 2 horas (Figura 2.4). A maguemita foi obtida 

pela oxidação com o ar no período de preparo do FM. 

 



 

Figura 2.4: Fluido magnético em processo de agitamento. Foto: (FERNANDA.2009.UNIR) 

 

2.4-MATERIAL OBTIDO APÓS A PREPARAÇÃO 

Terminado o período de agitamento, a solução foi deixada em um becker tampado 

em repouso na presença de um ímã. A solução foi destampada depois de 20 dias e notou-se 

a presença de pequenos cristais transparentes (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5: Fluido magnético preparado juntamente com cristais obtidos. Foto: 

(FERNANDA.2009.UNIR) 

 



A Figura 2.6 abaixo mostra imagem de um dos cristais, obtida com um microscópio 

óptico. O cristal possui característica transparente, alguns apresentando bolhas em partes 

da amostra. 

 

 

Figura 2.6: Cristal ampliado cerca de 1000 vezes.  

 

Os materiais preparados e obtidos serão caracterizados por técnicas físicas. Essas 

técnicas mostrarão as características desses materiais e possibilitaram o descobrimento de 

suas aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 - TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Trataremos agora das técnicas de Difração de Raios-X e Espectroscopia 

Mössbauer, as quais foram utilizadas para a caracterização do fluido magnético, das 

nanopartículas e dos cristais obtidos. 

 

3.1-DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

3.1.1-Relatos Históricos 

  A aplicação mais conhecida de raios-X é na radiografia, que usa essa radiação 

para visualizar a parte interna do corpo humano. Essa radiação  foi descoberta por Wilhelm 

Conrad Röentgen  em 1895, quando realizada experimentos com descargas elétricas em 

gases rarefeitos. Por este descobrimento Röentgen ganhou o prêmio Nobel de 1901 

(GOMES, 2007). 

A primeira aplicação desses raios-X  na física foi o fenômeno de difração de 

cristais, investigados por Max Von Laue a partir de 1912, ao discutir com Ewald sobre o 

modelo teórico da sua tese de doutorado, modelo que consistia em pequenos osciladores 

tridimensionais, espaçados periodicamente, com distâncias da ordem de 10
-10 

m. Laue 

propôs de considerar o cristal o cristal como uma grade ideal para a difração de raios-x, 

conseguiu então obter o primeiro diagrama de difração e formulou também a primeira 

teoria de difração de raios-X pelos cristais, obtendo assim o prêmio Nobel de Física em 

1914 (SILVA, 2009). 

No ano seguinte, em 1915, W.H.Bragg e seu filho W.L.Bragg ganharam o prêmio 

Nobel de Física por terem desenvolvido uma teoria mais prática de difração de raios-X, 

como instrumento de análise estrutural dos materiais. Esta descoberta, que é devido aos 

feixes de raios-X serem difratados pelos cristais e também pelo fato deles serem ondas 

eletromagnéticas com comprimento de onda, λ, da mesma ordem das distâncias 

interatômicas, (~10
-10 

m=1Å), foi de fundamental importância para o nascimento da física 



do Estado Sólido, pois esta permitiu a investigação do arranjo ordenado dos sólidos 

(GOMES, 2007). 

3.1.2-Espectroscopia de Raios-X 

 

A difração de raios-X é uma técnica empregada para análise de partículas 

microscópicas (na forma de pó) apresentando-se como uma das principais ferramentas na 

identificação das fases presentes em materiais policristalinos. Seu comprimento de onda 

vai de 5 pm até 1 nm. Embora o comprimento de onda seja muito menor, sua natureza 

eletromagnética é idêntica à da luz.  A técnica baseia-se no fenômeno de difração 

observado quando raios-X, de mesmo comprimento de onda, são refletidos pelos planos 

dos átomos e/ou moléculas que formam o cristal (ver Figura 3.1). As figuras de difração 

são produzidas pela interação entre as ondas e a matéria, onde um sistema de átomos que 

são, em primeira aproximação, considerados estacionários e pertencem a uma estrutura 

cristalina organizada em planos reticulares. A condição para que ocorra interferência 

construtiva, ou seja, raios difratados na direção 2θ, ângulo entre a direção do feixe 

incidente e a direção de observação é dada pela lei de Bragg (SANTOS, 2004): 

 

                                                                             ( 3.1) 

onde λ é o comprimento de onda da radiação incidente dhkl a distancia interplanar 

característica de uma família de planos (hkl) e n a ordem de interferência. 

 

 

Figura 3.1: Esquema para explicação dos Bragg para o fenômeno de difração de raios-X em 

cristais. Fonte:(GOMES, 2007). 

 



O processo físico de geração da radiação eletromagnética consiste num feixe de 

elétrons gerados por um filamento aquecido, uma diferença de potencial em kV e 

direcionados, em alta velocidade, sobre uma placa de metal resultando na radiação 

eletromagnética depois do choque (Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2: Sistema de difração de raios-X. Fonte: (www.wikimedia.org/wikipedia). 

 

A identificação da partícula pode ser obtida comparando o difratograma obtido pela 

técnica de difração de raios-X com dados conhecidos da literatura. A análise do 

difratograma fornece informações sobre a estrutura cristalina, constante de rede e diâmetro 

médio da nanopartícula. A estimativa do diâmetro médio pode ser obtida a partir da largura 

de linha corrigida a meia altura do pico de reflexão mais intenso, usando a relação de 

Scherrer (CULLITY, 1978). 

                                        BB
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cos

9,0


                                                        ( 3.2) 

onde 0,9 é um fator de correção considerando a forma da partícula, λ é o comprimento de 

onda, θ  é o ângulo de maior reflexão  e B é a largura à meia altura ( SANTOS, 2004). 

Assim, a espectroscopia de raios-X fornece a estrutura cristalina, diâmetro cristalino e 

identificação direta da estrutura do material estudado. 

 



3.1.3 – Medidas de difração de Raios-X 

Os difratrogramas de Raios-X deste trabalho foram obtidos de amostras suportas 

em vidro. As medidas foram feitas em varredura continua dos ângulos 10-80º (2θ), em um 

equipamento Shimadzu, modelo XRD 6000,  utilizando radiação Cu-K (λ=1,54056), 40 kV 

e 30 mA. As medidas foram realizadas no Instituto de Química, Universidade Federal de 

Goiás-UFG. A Figura 3.3 mostra o modelo do aparelho de raios-X utilizado para obtenção 

do difratogramas deste trabalho. 

 

Figura 3.3: Foto do equipamento de raios-X do IF-UFMT. Similar ao Do IQ-UFG. Foto: 

(Fernanda, 2009.UFMT). 

 

 

3.2 – ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER 

Espectroscopia Mössbauer é uma técnica experimental baseada na absorção 

ressonante de raios-γ por um núcleo atômico sem perda de energia por recuo. Através 

dessa técnica se obtém informações sobre os íons de ferro: o estado de valência, a 

distribuição dos íons na estrutura cristalina, o valor do campo magnético interno, a 

estrutura eletrônica do átomo em estudo, ou seja, ela fornece informações precisas quanto a 

estrutura química, quantificando a radiação absorvida ressonantemente pela amostra em 

estudo. Apesar de essa técnica ser limitada para estudos de átomos em sólidos, é 



freqüentemente possível investigar espécies dissolvidas (fluidos magnéticos) pelo 

congelamento das soluções, fazendo a medida no sólido resultante (LEITE, 2009).  

3.2.1 - Efeito Mössbauer 

O efeito Mössbauer foi observado experimentalmente por Rudolf Ludwig 

Mössbauer em seus estudos de doutorado, em 1957, ao analisar a absorção ressonante da 

radiação-γ emitida por transições nucleares. 

 

Figura 3.4: Ruldof Ludwig MÖSSBAUER. Fonte:( www.wikipedia.org/wikipedia). 

 Até então, pensava-se ser impossível núcleos absorverem e emitirem raios-γ de 

modo ressonante. Acreditava-se que devido a conservação do momento os fótons-γ 

emitidos ou absorvido pelos átomos perderiam parte de sua energia devido ao recuo desses, 

eliminando assim qualquer chance de raios-γ serem novamente absorvidos por outro 

núcleo (ARAÚJO, 2009), como representado na Figura 3.4.  

 

Figura 3.5: Recuo do átomo livre na emissão e absorção de raios-γ. Fonte: (ARAÚJO, 2009). 

 



O grande mérito de Mössbauer foi notar que se os átomos emissores e absorvedores 

estiverem presos a uma matriz sólida o recuo devido a emissão e absorção dos raios-γ se 

estendera ao sólido como um todo, fazendo com que a perda de energia por recuo seja 

desprezível. Assim, é possível verificar o fenômeno da absorção ressonante da radiação-γ. 

Por esse trabalho Mössbauer recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1961 (PIRES, 2004). 

Portanto, para o efeito Mössbauer acontecer o núcleo alvo e o núcleo fonte 

precisam estar presos em uma matriz sólida que absorva todo o momento de recuo. A 

emissão ou absorção, sem recuo não ocorre em líquidos ou gases. A explicação mais trivial 

para a emissão sem recuo consiste em dizer que o momento de recuo é absorvido pelo 

sólido como um todo, cuja massa pode ser considerada infinita em relação ao núcleo, 

resultando em uma energia de recuo desprezível ( LEITE, 2009). 

 Nesta situação, conforme representado na Figura 3.5, os núcleos do emissor e do 

absorvedor estão ligados em matrizes sólidas: os fótons-γ emitidos possuirão a energia 

necessária à absorção, ocorrendo o fenômeno da absorção ressonante. 

 

Figura 3.6: Emissão e absorção quando os átomos estão ligados a matriz sólida. Fonte: (ARAÚJO, 

2009). 

 

3.2.2-Parâmetros hiperfinos 

Conceitualmente, é possível distinguir propriedades químicas e físicas do ferro na 

estrutura de minerais, como, por exemplo, estado de oxidação, simetria de coordenação e 

estrutura magnética, com base nos parâmetros hiperfinos, medidos por espectroscopia 

Mössbauer (SILVEIRA, 2006).        

 Os parâmetros hiperfinos refletem a ação, por exemplo, de um campo magnético, 

um gradiente de campo elétrico ou de urna densidade de carga eletrônica sobre o núcleo-

sonda (como o 
57

Fe, p. ex.). A densidade de carga eletrônica na coordenada de referencia 

nuclear leva a variação do nível de energia do núcleo, dada pelo deslocamento isomérico, 



simbolicamente, δ, como resultado da interação monopolar elétrica (FABRIS, 2007). O 

acoplamento do gradiente de campo elétrico com o momento de quadrupolo do núcleo-

sonda promove o desdobramento parcial dos níveis degenerados (de mesmo valor) de 

energia (interação quadrupolar elétrica) e determina as transições nucleares espaçadas de 

energia Δ. O acoplamento de um campo magnético com o momento dipolar do núcleo-

sonda (interação dipolar magnética) leva ao desdobramento completo dos níveis de energia 

(efeito Zeeman) do núcleo e as transições energéticas permitidas são espectroscopicamente 

medidas pelo campo magnético hiperfino, B
hf

 (FABRIS, 2007). Obviamente, as três 

interações, monopolar elétrica, quadrupolar elétrica e dipolar magnética, podem 

manifestar-se, e freqüentemente assim acontece, simultaneamente.   

           

 3.2.3-Fonte de Raios- γ        

             

 A espectroscopia Mössbauer é urna técnica espectroscópica (fundamentada em 

medidas de energia) nuclear, em que o isótopo 
57

Fe é a principal sonda, tendo em conta as 

propriedades nucleares favoráveis e a abundância isotópica natural. A Figura 3.7 mostra os 

elementos químicos que podem ser obtidos radiação gama (FABRIS, 2007). 

 

Figura 3.7: Tabela periódica de Mössbauer. Fonte: (COSTA,2007). 



O 
57

Fe é na maioria das vezes utilizado devido sua abundância relativa de 2,15 % 

do isótopo, ocusto da fonte em U$ acessível, a energia de transição de 14,4 keV, pode-se 

realizar medidas em diferentes temperaturas e/ou campo magnético, possui razoável tempo 

de vida da fonte (270 dias de meia-vida) e é uma técnica não-destrutiva. 

 A radiação gama é obtida pelo decaimento radioativo (ver Figura 3.8) do 
57

Co para 

o 
57

Fe. A probabilidade do cobalto decair diretamente para o estado fundamento é de 9% e 

de 91% que ele decaia em parcelas, passando pelo estado 5/2 para o 3/2, e depois para o 

1/2 (estado fundamental). 

 

Figura 3.8: Diagrama  de decaimento radioativo.Fonte: (COSTA, 2007). 

 

3.2.4-Espectrômetro Mössbauer 

O espectrômetro Mössbauer é constituído dos seguintes componentes (ver Figura 

3.9) : Fonte para emissão de raios gama (emissor); Transdutor de velocidade; Detector de 

raios gama; Sistema para armazenamento de dados da transmissão do feixe de raios-γ 

(SILVEIRA, 2009). 



 

Figura 3.9: Ilustração dos componentes de um espectrômetro Mössbauer. Fonte: (COSTA, 2007). 

3.2.5-Medidas de Espectroscopia Mössbauer 

Na realização deste trabalho foi utilizado para obtenção dos espectros Mössbauer 

um transdutor WEISS de fabricação alemã que se move com aceleração constante. Como 

fonte de radiação foi usada uma fonte de 
57

Co de 50 mCi em matriz de Ródio (Rh). As 

medidas foram realizadas no Instituto de Física da Universidade de Brasília (IF-UnB). A 

Figura 3.7 mostra o equipamento que foi utilizado para realizar as medidas em temperatura 

ambiente (300K) e para as medidas a nitrogênio líquido (77K). 

 

Figura 3.10: Foto do Espectrofotômetro Mössbauer (IF-UnB). Fonte: (SILVEIRA, 2006). 



CAPÍTULO 4 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANÁLISE 

 

Apresentaremos os resultados experimentais obtidos utilizando as técnicas de raios-

X, espectroscopia Mössbauer para as amostra investigadas de fluido magnético iônico. 

 

4.1-RESULTADO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

A técnica de difração de raios-X foi aplicada nos cristais obtidos do fluido 

magnético preparado. Os espectros de raios-X  foram obtidos usando o programa Oringin 

6.0 software win-sp UV woek station. O ajuste foi feito utilizando uma Lorentziana no 

mesmo programa. O difratograma abaixo foi obtido de um aparelho de raios-X Shimadzu 

XRD 6000 (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1: Difratograma dos cristais. 

 



A Figura 4.1  mostra o difratograma de raios-X dos  cristais e indica a presença de 

maguemita quando comparado. As medidas permitiram observar que as estruturas 

cristalinas dos cristais estudados são comparáveis com os valores da ficha padrão da 

ASTM. Os picos correspondentes às reflexões (220), (311) e (400), obtidos 

experimentalmente, apresentam pequenos desvios (posição e intensidade relativa) em 

relação aos valores ASTM (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1: Posição dos picos de difratograma de raios-X comparados com a ficha     

padrão ASTM.     

Amostra Dados Experimentais ASTM 

Maguemita 

Intensidade 2θ hkl Intensidade 2θ 

30 30,120 220 30 30,122 

100 35,800 311 100 35,455 

28 43,080 400 20 43,099 

 

 

 

Figura 4.2: Difratograma onde há  maior reflexão. 

 



Com os dados obtidos na Figura 4.2 foi possível, utilizando a equação 3.2, estimar 

o diâmetro médio D das amostras e estas apresentaram valores maiores que o esperado (4-

12 nm). O diâmetro médio das nanopartículas dos cristais encontrado foi de 16,07 nm. Os 

cristais obtidos do processo ocorreram juntamente com a precipitação e o tempo de 

descanso da amostra. 

 

4.2- RESULTADOS DE ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER 

Os espectros Mössbauer foram ajustados usando o programa Mosswinn. E depois 

foi enviado para o programa Origin para obtenção do espectro final. 

 

 

Figura 4.3: Espectro Mössbauer de nanopartículas de maguemita à temperatura ambiente (300K). 

 

 



 

Figura 4.4: Espectro Mössbauer de nanopartículas magnéticas de maguemita à temperatura do 

nitrogênio líquido (77K). 

 

    Na Tabela 4.2 estão os parâmetros Mössbauer obtidos dos espectros das Figuras 

4.3 e 4.4. Onde T = temperatura; IS = deslocamento isomérico relativo ao α-Fe; QS = 

desdobramento quadrupolar; Γ = largura de linha média; B = campo hiperfino; A(%) = área 

relativa do espectro. 

Tabela 4.2: Parâmetros Mössbauer da nanopartícula de maguemita. 

Amostra T (K) Sítio IS (mm/s) QS (mm/s) Г (KOe) B (KOe) A (%) 

γ-Fe3O4 

3

300 

1º sexteto 0,346 -0,032 0,996 464,356 18,9 

2º sexteto 0,397 0,200 2,778 395,913 66,4 

1º dubleto 0,343 0,713 1,088  14,7 

77 
1º sexteto 0,004 -0,013 0,423 327,030 39,0 

2º sexteto -0,004 -0,046 0,874 302,834 62,0 

 

 



 

Figura 4.5: Gráfico da área relativa do espectro Mössbauer em função do campo hiperfino. 

 

Na Figura 4.5 acima, a temperatura ambiente (TA), o 1º sexteto tem uma posição de 

campo de 464,35 KOe  maior que para o 1º sexteto  no nitrogênio líquido (NL), quando a 

amostra é congelada a 77K  o campo diminui para 327,03 KOe  e ocorre um aumento na 

área de 18,9% para 39%. Isso ocorre devido uma migração de sítio tetraédrico para 

octaédrico, ou seja, inversão de spin entre Fe
3+

 e Fe
2+

.
 

Para o segundo sexteto o campo a TA é de 395,913 KOe  e quando a amostra é 

congelada a 77 K a uma diminuição do campo para 302,83 KOe. Ao contrario do primeiro, 

a área do segundo sexteto diminui de 66,4%  para 61,0% ao congelar a amostra. Ocorrendo 

uma mudança do sítio octaédrico para tetraédrico. 

 

 



 

Figura 4.6: Gráfico do deslocamento relativo ao α-Fe em função da  largura de linha média.  

 

Na Figura 4.6 acima, na TA não há uma grande mudança de deslocamento relativo 

do Fe dos sexteto e do dubleto. O primeiro sexteto a TA tem uma largura de linha média de 

0,996 KOe  e quando congelado 0,423 KOe.  

Já para os segundos sextetos, ha uma grande diferença no valor dos campos e 

largura de linha. Para o segundo sexteto a TA a largura de linha é de 2,778 KOe  e quando 

a amostra é congelada a 77 K essa largura de linha cai para 0,874 KOe. Neste caso, o 

segundo sexteto o campo foi maior para que se obtenha o sinal, pois a sua área relativa é 

bem menor. 

O dubleto tem uma pequena diferença entre o 1º sexteto a TA no sítio tetraédrico, e 

uma grande deslocamento em relação ao segundo sexteto, e quando se congela a amostra a 

77K o dubleto desaparece. 



 

Figura 4.7: Gráfico do desdobramento quadrupolar em função da largura de linha média. 

 

Na Figura 4.7 acima, o desdobramento quadrupolar (QS) é uma mistura entre 

migração de elétrons dos níveis S até níveis D. O desdobramento não tem grandes 

alterações e há uma contração na largura da linha para os dois sextetos a temperatura 

ambiente. O dubleto representa  deslocamento isomérico, do sítio tetraédrico entre elétrons 

de níveis S e elétrons de D  desaparecendo a  mobilidade no congelamento da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que o FM preparado é do tipo iônico, a estabilidade do fluido não foi 

obtida, pois houve solidificação do solvente com as nanopartículas, restando apenas 

cristais. 

 Os cristais gerados nesse tipo de suspensão têm na sua estrutura cristalina 

componentes das nanopartículas de maguemita. O difratograma obtido dos cristais mostrou 

picos correspondentes às reflexões (220), (311) e (400), apresentam pequenos desvios 

(posição e intensidade relativa) em relação aos valores ASTM. Utilizando a equação de 

Scherrer, o diâmetro médio D encontrado das amostras foram de 16,07 nm. 

As medidas de espectroscopia Mössbauer mostram que os sítios tetraédricos sofrem 

migração para o sítio octaédrico através dos átomos de Fe
2+

 e Fe
3+

. Os átomos de Cl e Na 

estão presentes na estrutura do cristal. 
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