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Grande Área do Projeto de Pesquisa 
(  ) Artes e Humanidade
(X )Exatas e Tecnológicas
(  ) Saúde e Vida

Área específica do conhecimento:
(  ) Ciências Exatas e da Terra
(  ) Ciências Biológicas
(X) Engenharias
(  ) Ciências da Saúde
(  ) Ciências Agrárias
(  ) Ciências Sociais Aplicadas
(  ) Ciências Humanas
(  ) Linguística, Letras e Artes
(  ) Outras

Título do Projeto de Pesquisa

Avaliação de propriedades microestruturais de fluidos Avaliação de propriedades microestruturais de fluidos 
magnéticos e aplicaçõesmagnéticos e aplicações

1) Problema e Objetivos
Fluidos  magnéticos  consistem  numa  classe  particular  de  nanomateriaisFluidos  magnéticos  consistem  numa  classe  particular  de  nanomateriais  

compostos pela adição de partículas nanométricas de material ferromagnético emcompostos pela adição de partículas nanométricas de material ferromagnético em  
um  fluido  base  carreador.  A  adição  dessas  partículas  leva  o  fluido  a  umum  fluido  base  carreador.  A  adição  dessas  partículas  leva  o  fluido  a  um  
comportamento  responsivo  quando  sujeito  à  ação  de  um  campo  externocomportamento  responsivo  quando  sujeito  à  ação  de  um  campo  externo  
(Rosensweig, 1985).  Um vídeo didático explicativo (feito pelo proponente deste(Rosensweig, 1985).  Um vídeo didático explicativo (feito pelo proponente deste  
projeto de pesquisa) sobre essa classe de materiais pode ser encontrado no link:projeto de pesquisa) sobre essa classe de materiais pode ser encontrado no link:   
https://www.youtube.com/watch?v=nvOCehP_lbc&t=792shttps://www.youtube.com/watch?v=nvOCehP_lbc&t=792s

A fim de que se possa prever o comportamento de um fluido magnéticoA fim de que se possa prever o comportamento de um fluido magnético   
escoando na  presença de um campo externo  é de fundamental  importância  oescoando na  presença de um campo externo  é de fundamental  importância  o  
entendimento de como essas propriedades variam em função da aplicação de umentendimento de como essas propriedades variam em função da aplicação de um  
campo externo. As principais propriedades mecânicas que variam em função docampo externo. As principais propriedades mecânicas que variam em função do  
campo aplicado são: a magnetização, a viscosidade e a condutividade térmica. Acampo aplicado são: a magnetização, a viscosidade e a condutividade térmica. A  
primeira já foi extensivamente estudada pelo autor dessa proposta (Gontijo, 2013;primeira já foi extensivamente estudada pelo autor dessa proposta (Gontijo, 2013;   
Gontijo e Cunha, 2015; Gontijo e Cunha, 2017; Guimarães et al., 2020). O estudoGontijo e Cunha, 2015; Gontijo e Cunha, 2017; Guimarães et al., 2020). O estudo  
a respeito do efeito magnetoviscoso também tem sido bem explorado pelo Grupoa respeito do efeito magnetoviscoso também tem sido bem explorado pelo Grupo  
(Rosa, 2018). Entretanto, a avaliação do efeito da aplicação de um campo externo(Rosa, 2018). Entretanto, a avaliação do efeito da aplicação de um campo externo  
na  condutividade  térmica  de  ferrofluidos  por  meio  de  simulações  numéricasna  condutividade  térmica  de  ferrofluidos  por  meio  de  simulações  numéricas  
utilizando abordagens de muitos corpos não tem sido explorada na literatura. Essautilizando abordagens de muitos corpos não tem sido explorada na literatura. Essa  
é  uma  das  linhas  de  pesquisa  que  pretende  ser  explorada  nesse  projeto  deé  uma  das  linhas  de  pesquisa  que  pretende  ser  explorada  nesse  projeto  de   
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pesquisa. Entender o comportamento das propriedades térmicas dessa classe depesquisa. Entender o comportamento das propriedades térmicas dessa classe de  
material  é  de  fundamental  importância  para  fins  de  aplicações  que  envolvammaterial  é  de  fundamental  importância  para  fins  de  aplicações  que  envolvam  
sistemas de otimização de troca de calor por meio do uso de fluidos magnéticos.sistemas de otimização de troca de calor por meio do uso de fluidos magnéticos.   
Um problema interessante nessa linha é a convecção magnética (Gontijo e Cunha,Um problema interessante nessa linha é a convecção magnética (Gontijo e Cunha,  
2012) que consiste no uso de campos magnéticos aplicados à fluidos magnéticos2012) que consiste no uso de campos magnéticos aplicados à fluidos magnéticos   
confinados entre paredes a diferentes temperaturas capazes de gerarem novosconfinados entre paredes a diferentes temperaturas capazes de gerarem novos  
modos de movimentação das correntes convectivas aumentando assim a troca demodos de movimentação das correntes convectivas aumentando assim a troca de  
calor  entre  as  paredes  quente  e  fria.  Atualmente,  o  proponente  desse  projetocalor  entre  as  paredes  quente  e  fria.  Atualmente,  o  proponente  desse  projeto  
orienta uma tese de Doutorado pelo Programa de Pós Graduação em Engenhariaorienta uma tese de Doutorado pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia   
Mecânica da Unicamp (onde atua como Professor visitante na pós-graduação). UmMecânica da Unicamp (onde atua como Professor visitante na pós-graduação). Um  
dos planos de trabalho vinculados à esse edital consiste no desenvolvimento dedos planos de trabalho vinculados à esse edital consiste no desenvolvimento de   
simulações computacionais utilizando ferramentas de código aberto para esse tiposimulações computacionais utilizando ferramentas de código aberto para esse tipo  
de  problema.  Finalmente,  os  últimos  assuntos  que  pretendem  ser  exploradosde  problema.  Finalmente,  os  últimos  assuntos  que  pretendem  ser  explorados  
nesse projeto consistem na avaliação de campos magnéticos rotativas para fins denesse projeto consistem na avaliação de campos magnéticos rotativas para fins de  
magnetohipertermia (Guimarães et al., 2020), uma nova técnica para tratamentomagnetohipertermia (Guimarães et al., 2020), uma nova técnica para tratamento  
de  câncer  utilizando partículas  magnéticas  (para  mais  informações  sobre  essade câncer  utilizando partículas  magnéticas  (para  mais  informações  sobre  essa  
técnica,  favor  acessar  o  vídeo  explicativo  feito  pelo  autor  dessa  proposta:técnica,  favor  acessar  o  vídeo  explicativo  feito  pelo  autor  dessa  proposta:   
https://www.youtube.com/watch?v=B5uBAjm_HI0&t=1413shttps://www.youtube.com/watch?v=B5uBAjm_HI0&t=1413s)  e  na  implementação)  e  na  implementação  
em código próprio (Gontijo, 2013) da possibilidade de simulações de nanocobrasem código próprio (Gontijo, 2013) da possibilidade de simulações de nanocobras   
magnéticas  (nanofibras  flexíveis  magnéticas  que  poderiam  ser  usadas  paramagnéticas  (nanofibras  flexíveis  magnéticas  que  poderiam  ser  usadas  para   
carreamento  de  fármacos  na  corrente  sanguínea)  através  de  uma abordagemcarreamento  de  fármacos  na  corrente  sanguínea)  através  de  uma abordagem  
Lagrangeana de muitos corpos.Lagrangeana de muitos corpos.

2) Justificativa e Bibliografia (contribuição para a área)
A Mecânica dos Fluidos é uma sub-divisão da física clássica que representa 

parte  importante  do  conhecimento  científico-tecnológico  da  humanidade.  Como 
toda ciência, esta pode ser dividida entre suas diversas áreas de atuação, dentre 
as  quais  podemos  citar:  mecânica  dos  fluidos  experimental,  turbulência, 
aerodinâmica,  dinâmica  de  gases,  escoamentos  multifásicos,  reologia, 
ferrohidrodinâmica, física de suspensões, dinâmica dos fluidos não Newtonianos, 
escoamentos geostróficos  e  atmosféricos  chegando até  a  dinâmica dos fluidos 
astrofísica.

Uma das áreas de estudo mais recentes e promissoras dentro do contexto 
da  Mecânica  dos  Fluidos  é  o  estudo  do  comportamento  mecânico  de  novas 
classes de materiais, ditos “Fluidos Complexos”. Um fluido complexo é um material  
formado pela junção de diferentes materiais que se combinam na microescala para 
originar um material contínuo equivalente com novas propriedades. Uma classe 
particular  de  fluidos  complexos  que  vem ganhando muito  espaço  na  pesquisa 
científica são os fluidos magnéticos. A área de estudo das propriedades mecânicas 
de materiais complexos denomina-se “reologia”, enquanto a sub-área das ciências 
físicas  que  lida  diretamente  com  fluidos  magnéticos  é  denominada 
ferrohidrodinâmica (FHD).  Na FHD o estudo das equações clássicas de Maxwell 
do  Eletromagnetismo  é  feito  em conjunto  com as  equações  da  Hidrodinâmica 
clássica. Além do grande apelo científico, o estudo de fluidos magnéticos possui 
grande importância tecnológica, a partir do momento em que o uso desta nova 
classe  de  materiais  permite  o  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  com 
possibilidade de aplicações tão diversas que vão desde o tratamento de tumores 
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(Guimarães et al., 2020) até a diminuição de arrasto de escoamentos em dutos 
(Rosa et al., 2016).

Fluidos magnéticos consistem em suspensões líquido-sólido, formadas pela 
mistura de um líquido base carreador (geralmente água, óleos sintéticos ou éster) 
adicionado de nanopartículas  de material  ferromagnético (usualmente ferrita ou 
maguemita).  Estas suspensões de nano-partículas são conhecidas na literatura 
pelo  nome de “colóides”  ou  “suspensões coloidais”  (Russel  et  al.,  1989).  Para 
aplicações práticas de Engenharia um fluido magnético deve ser uma suspensão 
estável,  ou  seja,  a  distribuição  de  partículas  no  interior  do  ferrofluido  deve se 
manter estatisticamente homogênea na ausência de campos magnéticos aplicados 
sobre o material (ausência de agregados). 

Para garantir a estabilidade de uma suspensão magnética os fabricantes 
industriais  de  ferrofluidos  geralmente  adicionam  macromoléculas  de  cadeias 
poliméricas  apolares  (usualmente  ácido-oleico)  conhecidas  como  surfactantes 
(Bakuzis, 1996), que aderem à superfície das nano-partículas e acabam agindo 
como  nano-molas  repulsoras,  impedindo  agregação  de  partículas  por  forças 
atrativas de van der Waals ou por interações magnéticas entre os momentos de 
dipolo das partículas polarizadas.

As  principais  características  de  ferrofluidos  industriais  são:  fração 
volumétrica de partículas das ordem de 3%, partículas magnéticas com diâmetro 
médio de 10 nm, macromoléculas de surfactantes com diâmetro entre  2-3  nm, 
sendo  opacos  a  luz  visível  e  contendo  cerca  de  10²³  partículas  por  m³ 
(Rosensweig, 1997). Além disso são materiais anisotrópicos na presença de um 
campo externo aplicado, devido à tendência de formação de longas cadeias na 
direção do campo devido à interações do tipo campo-partícula e partícula-partícula 
(Gontijo, 2013). 

O presente trabalho pretende explorar linhas de pesquisa em aberto que já 
vem sendo desenvolvidas de maneira consistente pelo proponente desse projeto 
ao longo dos últimos 10 anos a fim de avançar o estado da arte na literatura 
vinculado aos seguintes tópicos: avaliação dos mecanismos físicos na microescala 
de nanopartículas responsáveis pelo caráter anisotrópico da condutividade térmica 
de  fluidos  magnéticos  na  presença de  campo;  levantamento  de  um banco  de 
dados numéricos referentes à performance da técnica de magnetohipertermia na 
presença  de  campos  rotativos;  compreender  como  detalhes  geométricos  de 
nanofibras magnéticas anisotrópicas alteram as propriedades reológicas de fluidos 
magnéticos;  aplicação  de  ferramentas  de  código  aberto  na  simulação  de 
escoamentos  contínuos  de  fluidos  magnéticos  em  geometrias  confinadas  para 
aplicação em convecção termo-magnética.

3) Metodologia
No  campo  do  estudo  microestrutural  de  suspensões  magnéticas,  a 

metodologia  teórica  necessária  para  descrever  as  equações  que  governam  o 
comportamento  da  suspensão consiste  na  aplicação do  balanço de  momentos 
lineares e angulares em cima de cada uma das N partículas que compõe uma 
suspensão magnética. Para isto é necessário entender a origem e a modelagem 
das forças e torques atuantes em cima de uma partícula magnética inserida no 
interior de um ferrofluido.
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No  caso  mais  geral  cada  partícula  está  submetida  à  diversas  forças  e 
torques,  entre  os  quais  podemos  citar:  forças  e  torques  Brownianos  (Einstein, 
1956),  forças  e  torques  magnéticos  por  interação  partícula-partícula  e  campo-
partícula  (Rosensweig,  1997),  forças  e  torques  por  interações  hidrodinâmicas 
(Cunha et al.,  2002),  forças repulsivas de lubrificação e forças de contato para 
suspensões com efeito de inércia de partícula (Walton, 1995).

A dedução das equações a serem resolvidas para cada partícula passa pela 
compreensão teórica da origem de todas as forças e torques atuantes em cima 
das  partículas  e  pela  computação  destas  em  conjunto  com  os  balanços  de 
momento linear e angular expressos pela segunda lei de Newton. Esta dedução 
será feita pelo aluno em conjunto com o professor e envolve o desenvolvimento de 
habilidades  analíticas  adquiridas  nas  disciplinas  de  Cálculo  e  Equações 
Diferenciais.

Os  recursos  utilizados  neste  estudo  seriam:  softwares  de  manipulação 
matemática através de notação simbólica como Maple, Mathematica ou o Maxima 
(disponível gratuitamente em plataforma Linux) além de códigos próprios escritos 
pelos  alunos  participantes  do  projeto  para  solucionar  estas  equações 
numericamente em situações nas quais estas não possuam soluções analítica. A 
linguagem de programação seria Fortran (uma linguagem compilável, robusta e de 
alto nível) e os softwares necessários para o pós-processamento de dados incluem 
o Gnuplot (também disponível gratuitamente em plataforma Linux) ou o Tecplot. 
Para  fins  de  simulação  do  problema  da  cavidade  pretende-se  utilizar  o 
OPENFoam, código aberto, livre, disponível na internet.

Além de aprender a programar em Fortran o aluno aprenderá a utilizar as 
mais modernas ferramentas computacionais e estatísticas de pós processamento 
e análise de dados para representar graficamente através de vídeos, imagens e 
gráficos as principais informações de interesse científico necessárias para que se 
possa  interpretar  fisicamente  como  cada  parâmetro  físico  influencia  o 
comportamento dinâmico como um todo do sistema particulado. 
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