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Aula 1

● Ementa;
● Um pouco de história;
● Definição → fluido magnético;
● Ferrofluidos e suspensões magneto-reológicas;
● Propriedades;
● Aplicações;
● Formulação contínua; 
● Aspectos microestruturais;



  

Ementa

file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/5%20-%20Doc%C3%AAncia/Disciplinas/Hidrodin%C3%A2mica%20de%20Fluidos%20Magn%C3%A9ticos/2%20-%20Segunda%20vers%C3%A3o%20do%20curso%20(Unicamp)/Divisao%20de%20aulas%20-%20Fluidos%20Magn%C3%A9ticos.pdf


  

História

● Eletromagnetismo + Mecânica/Hidrodinâmica

Mais recentemente:
Rosensweig Odenbach Shliomis

Cunha Ivanov

- Ampère (1775-1836)

- Gauss (1777-1855)

- Faraday (1791-1867)

- Maxwell (1831-1879)

- Heaviside (1850-1925)

- Newton (1643-1727)

- Navier (1785-1836)

- Cauchy (1789-1857)

- Stokes (1819-1903)

- Einstein (1879-1955)

Felderhof



  

Principais personagens do 
Eletromagnetismo



  

Ampère

- Físico, filósofo, matemático;

- Nasceu em Lyon (1775);

- Professor de análise → École polytechnique de Paris e no Collège de France;

- Principal contribuição → campo induzido por corrente elétrica:



  

Gauss

- Um prodígio da matemática;

- Astrônomo e físico;

- Nasceu em 1777 – Brunsvique (Alemanha);

- Começou a questionar a geometria Euclidiana (aos 12 anos), formulou uma nova 
geometria não Euclidiana (aos 16 anos), fez grandes avanços sozinhos no estudo de 
línguas clássicas (aos 15 anos), consolidou e organizou todo o conhecimento de teoria 
dos números com o livro “Disquisitiones Arithmeticae” (aos 21 anos);

- Fez contribuições nas áreas de: análise, teoria dos números, geometria diferencial, 
estatística, geodésia, geofísica, astronomia, óptica, eletricidade e magnetismo;



  

Faraday

- Físico, químico, inventor inglês;

- Nascido em 1791;

- Conhecido como o “melhor experimentalista da história”;

- Oriundo de uma família pobre, teve formação educacional rudimentar, trabalhava como 
menino de recados de um comerciante de livros (aos 13 anos);

- Fez notáveis avanços nas áreas de eletricidade, eletroquímica e magnetismo; 



  

Maxwell

- Físico e matemático britânico, nascido em Edimburgo em 1831;

- Deu a forma final à conhecida teoria moderna sobre o Eletromagnetismo;

- Responsável pelas conhecidas equações de Maxwell;

- Demonstrou que campos elétricos e magnéticos se propagam com a velocidade da luz;

- Fez avanços em termodinâmica, mecânica estatística, teoria cinética dos gases, propôs 
a conhecida distribuição de Maxwell-Boltzmann, foi responsável pela primeira fotografia à 
cores da história (1861);



  

Heaviside

- Matemático inglês, nascido em 1850;

- Organizou as equações de Maxwell e as reduziu e simplificou para a forma que 
conhecemos atualmente;

- Fortemente criticado pela falta de rigor matemático de suas afirmações;

- Achava que não deveria perder tempo demonstrando matematicamente coisas que 
intuitivamente pareciam estar certas;



  

Principais personagens da 
Hidrodinâmica Clássica



  

Sir Isaac Newton

- Físico, matemático, astrônomo, filósofo natural, alquimista e teólogo inglês;

- Nascido em 1643;

- Fundador da mecânica clássica, inventor do cálculo diferencial, formulou a lei da Gravitação 
universal e as três leis de Newton que revolucionaram o conhecimento científico da 
humanidade, descobriu que a luz branca era composta por uma banda de cores separáveis 
por um prisma;

- Considerado pela Royal Society o cientista de maior impacto na história da ciência;

- Foi chefe da casa da moeda da inglaterra; 



  

Cauchy

- Nasceu em 1979 em Paris;

- Foi um entusiasta da matemática pura e abstrata, conhecido pelo rigor na análise, iniciou a 
sistemática criação da teoria dos grupos, definiu com maior precisão e rigor as noções de 
limite e integrais definidas, demonstrou a existência de soluções únicas para equações 
diferenciais com condições de contorno definidas;

- Laplace era amigo da família de Cauchy e notou o talento do menino para a matemática;

- Na mecânica dos meios contínuos formulou a famosa “equação de Cauchy”;



  

Navier

- Nasceu em 1785 em Dijon (França), foi um físico, matemático e engenheiro francês;

- Formulou a teoria da elasticidade geral (sólidos);

- Definiu o módulo da elasticidade como uma propriedade dos sólidos;

- Considerado o pai da análise estrutural;

- Definiu um tensor que relaciona tensão e deformação em sólidos elásticos;



  

Stokes

- Nasceu em 1819 na Irlanda;

- Foi um matemático e físico com fortes contribuições na dinâmica dos fluidos;

- Foi professor de matemática em Cambridge e ajudou a criar o laboratório Cavendish, 
liderado na época por J. J. Thomson;

- Determinou analiticamente a força de arrasto em torno de uma esfera sedimentando em 
um fluido viscoso em regimes de baixos números de Reynolds;

- Adaptou o tensor de tensões de Navier para a realidade da mecânica dos fluidos;



  

Einstein

- Nasceu Ulm (Alemanha) em 1879;

- Desenvolveu a teoria da relatividade geral, postulou o princípio da equivalência massa-
energia, forneceu uma nova explicação para a gravidade compatível com sua teoria da 
relatividade, ganhou o prêmio nobel pela descoberta do efeito fotoelétrico e morreu 
contrariado com os desenvolvimentos da mecânica quântica;

- Apesar de ser ateu disse que “deus não jogava dados”;

- Foi o pai da reologia moderna e o pioneiro na ideia de “entrar” na microestrutura de um 
material complexo para obter informações sobre propriedades macroscrópicas;

- Determinou as bases matemáticas para a explicação do movimento Browniano; 

Conferência de Solvay - 1927



  

Einstein

Pe << 1 Pe ~ 1

Teoria de 1905 do Einstein é usada até hoje para a validação de subrotinas de 
geração de números randômicos utilizadas para simulação de efeitos Brownianos 
em colóides!



  

Suspensões magnéticas

● Suspensões sólido-líquido;

● Fluido base aquoso ou oleoso;

● Partículas nanométricas ou micrométricas;

● Suspensões coloidais → ferrofluidos ou fluidos magnéticos

● Suspensões  não coloidais → suspensões magnetoreológicas



  

Suspensões Magnéticas 
Coloidais

Objeto Tamanho em nm

Fio de cabelo (diâmetro) 600.000

Micropartícula magnética 100.000

Nanopartícula magnética 10

Macromoléculas 
(surfactantes)

2



  

Suspensões Magnéticas 
Não - Coloidais

Microcompósitos 
magnéticos

Fluido base
carreador

+

Suspensão magneto-reológica



  

Características

- Anisotropia microestrutural;

-  Aplicações práticas → suspensões diluídas;

- S.M.R → memória magnética 
                             +
         instabilidade microestrutural;

- Ferrofluidos → ausência de memória 
                                         +
                      estabilidade microestrutural;

- Modificações de propriedades reológicas 
  através de um campo aplicado;



  

Aplicações

● Separação magnética – Cunha et. al (2004);

● Transporte de farmacos e magneto-hipertermia para tratamento 
de tumores - Lübe et. al (2001), Voltairas et. al (2002) e  Lee et al. 
(2011);

● Redução de arrasto em 
tubos – Cunha et. al (2016);

● Aumento das taxas de troca de calor através da convecção 
magnética – Cunha et. al (2007), Gontijo e Cunha (2013), ;

file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/11%20-%20Seminarios/2014-11-11%20-%20Premio%20ABCM%20-%20ENCIT/magneto_hyperthermia.jpg
file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/2%20-%20Artigos/2012/2012%20-%20%20JNN%20-%20Magneto%20Convection/JNN%20-%20Final%20Version%20%20-%20Proofs/12JNN-6771-NSM11.pdf
file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/2%20-%20Artigos/2016/Applied%20Mathematical%20Modeling%20-%202016/Final%20Version.pdf
file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/14%20-%20Material%20de%20estudo/Papers/Convec%C3%A7%C3%A3o%20magn%C3%A9tica/2004%20-%20Cunha%20e%20Sobral%20-%20Physica%20A.pdf


  

Formulação contínua

FHD

MHDX



  

Formulação contínua

Hidrodinâmica clássica



  

Acoplamento 
hidrodinâmico-magnético

Ferrohidrodinâmica

Acoplamento 
hidrodinâmico-magnético!



  

Acoplamento – Eq. fenomenológica 
(evolutiva) de Magnetização

Open question!!!



  

Aspectos microestruturais

● Estabilidade de suspensões coloidais;

● Aspectos da física de colóides;

● Síntese de fluidos magnéticos;

● Forças envolvidas na microescala;

● Dinâmica de Langevin (formulação e exemplos);



  

Suspensão Estável x 
Instável

Instabilidade → campo magnético
Instabilidade → sedimentação diferencial



  

Como garantir a estabilidade 
da suspensão?

- A maioria das aplicações práticas requer o uso de fluidos estáveis;

- Devemos buscar a estabilidade contra a precipitação e contra agregação induzida por campo;

- Posso usar um fluido magnético instável em algum contexto prático?

Sim → exemplo: convecção magnética

Convecção natural Convecção magnética Resultados

file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/11%20-%20Seminarios/2011-04-28%20-%20Exame%20de%20Qualificacao/Versao%20extendida/conveccao_natural.avi
file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/11%20-%20Seminarios/2011-04-28%20-%20Exame%20de%20Qualificacao/Versao%20extendida/conveccao_magnetica.mpeg
file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/2%20-%20Artigos/2011/2011%20-%20Posters%20-%20Nanosmat/histogramas_nanosmat.bmp


  

Estabilidade contra sedimentação 
diferencial

Parâmetro físico que quantifica a intensidade do movimento Browniano:

Número de Péclet

Velocidade de Stokes

Raio da partícula

Coeficiente de difusão Stokes-Einstein

Constante de Boltzmann → 1.3806488 × 1.0E-23 (m² kg)/(s² K)

Temperatura do líquido

Raio da partícula

Viscosidade do líquido

Controlamos o número de Péclet 
através do tamanho da partícula



  

Influência do número de Péclet na 
sedimentação de uma partícula

Uma partícula mais densa que o fluido pode não sedimentar, devido à influência do movimento 
Browniano!!!  → Desde que esta seja suficientemente pequena!!!



  

Estabilidade contra agregação 
induzida por um campo externo

Rosensweig (1985) :

Permeabilidade 
magnética do vácuo

Magnetização

Campo aplicado
Volume da partícula



  

Conclusão

● Para garantir a estabilidade da suspensão, as 
partículas devem ser extremamente pequenas!



  

Síntese de fluidos 
magnéticos

Partículas + Fluido base + Surfactantes

- Maguemita, hematita, ou 
algum composto que 
contenha ferro;

- Em torno de 5% em volume;

- Óleo mineral, éster ou água;

- Em torno de 85% em volume;

- Cadeias de ácido oleico,

- Em torno de 10% em volume;

=  Ferrofluido!



  

Forças envolvidas em 
colóides

- Forças Brownianas 

- Forças de van der Waals

- Forças de contato/repulsão

- Forças magnéticas

file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/5%20-%20Doc%C3%AAncia/Disciplinas/Hidrodin%C3%A2mica%20de%20Fluidos%20Magn%C3%A9ticos/2%20-%20Segunda%20vers%C3%A3o%20do%20curso%20(Unicamp)/Aula%201/van_der_waals.jpg
file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/5%20-%20Doc%C3%AAncia/Disciplinas/Hidrodin%C3%A2mica%20de%20Fluidos%20Magn%C3%A9ticos/2%20-%20Segunda%20vers%C3%A3o%20do%20curso%20(Unicamp)/Aula%201/1%20-%20browniano.avi
file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/3%20-%20Doutorado/Simulacoes/MAGPART/Videos/Efeito%20do%20campo%20externo%20-%20sem%20gravidade%20-%20com%20inercia/Sem%20campo%20externo/video4.avi


  

Muitos corpos – interações 
dipolares SEM IH

Translacional

Rotacional

Inércia Arrasto de Stokes

Empuxo líquido

Mov. Browniano

Forças magnéticas

Lubrificação

Contato

Inércia Arrasto de Stokes

Mov. Browniano

Torques magnéticos

file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/2%20-%20Artigos/2015/Powder%20Technology%20-%202015/Final_version.pdf


  

Forças repulsivas

Forças de lubrificação (artificiais) Forças de contato (Hertz)

- Baixo custo computacional;

- Fácil implementação;

- Utilizada por Cunha (1995);
- Evitar overlap em simulações com inércia;



  

Exemplo de formação numérica 
de um dímero

file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/3%20-%20Doutorado/Simulacoes/MAGPART/Aproximacao%20-%20duas%20particulas/atracao_dip_fixo.avi


  

Contato



  

Forças e torques magnéticos

Parâmetros físicos 
compatíveis com a 
literatura;



  

Exemplo de evolução 
microestrutural 

Alinhamento de partículas e 
formação de cadeias na 
direção do campo aplicado

Como explicar esse fenômeno?

file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/13%20-%20Videos%20para%20apresentacoes/04-12-2014/Alinhamento%20na%20direcao%20do%20campo%20-%20vista%20lateral.avi


  

Física da formação de 
cadeias

(1)

(2)

(3)



  

Física da formação de 
cadeias
● Substituindo (1) e (2) em (3):

Forças em x e y atuante nas 
partículas 1 e 2 por interação 
magnética, com dipolos 
alinhados na direção do campo!

Caso particular no 
qual as partículas 
encontram-se 
alinhadas em x:



  

Conclusão

● “Os torques oriundos de um campo 
externo apenas alinham os dipolos 
em sua direção. Estes, uma vez 
alinhados, induzem a agregação de 
partículas. A formação de cadeias na 
direção do campo é uma 
consequência da ação combinada de 
um torque campo-partícula e de 
interações de força dipolares 
partícula-partícula.” Gontijo, 2013.



  

O que pode ser obtido através de 
uma abordagem discreta?

file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/2%20-%20Artigos/2017/Physics%20of%20Fluids%20-%202017/Final%20version.pdf
file:///home/rafael/Dropbox/Pesquisa/14%20-%20Material%20de%20estudo/Papers/Sistemas%20particulados/2001%20-%20Ivanov%20e%20Kuznetsova%20-%20PRE.pdf


  

E o futuro?

?
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