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Água e do Metanol por Simulações
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valiosos avisos e serviços prestados.
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Resumo

Nos últimos anos, a água tem sido um objeto de estudo incansável devido as suas pro-

priedades anômalas. Parte da explicação para este comportamento se deve a capacidade

de cada molécula de água poder formar quatro ligações de hidrôgenio, o que leva essa

substância a assumir uma forma tetraédrica a baixas temperaturas. Contudo, existem

ĺıquidos, como por exemplo o metanol, que são capazes de fazer ligações de hidrôgenio e

cuja estrutura é dominada por cadeias longas, curtas e ćıclicas, entretanto não apresen-

tam anomalias como a água. Isto é um ind́ıcio de que apenas as ligações de hidrôgenio

não são suficientes para explicar tais anomalias. Então, a questão é o porque da água

possuir comportamentos anômalos e o metanol não. Neste trabalho, exploramos a quebra

de simetria de carga da água, ou seja, mudamos a orientação e o módulo do momento de

dipolo, e acompanhamos o comportamento das suas anomalias por meio de simulações de

Dinâmica Molecular, tendo como base o modelo SPC/E para a água. Nossos resultados

mostraram que as anomalias presentes na água tendem a sumir por um efeito cascata a

medida em que o momento de dipolo da água se aproxima ao do metanol. Finalmente,

usamos equações integrais de Ornstein-Zernike para calcular o potencial efetivo entre as

moléculas e mostramos que a presença de anomalias está relacionada ao surgimento de

duas escalas no potencial efetivo, no caso da água, e a ausência desta caracteŕıstica no

caso em que o momento de dipolo do modelo para a água é alterado para que se assemelhe

ao do metanol. (neste, apenas uma escala está presente, tal como num potencial do tipo

Lennard-Jones).

Palavras-chave: Anomalias, Água, Metanol, Ligações de hidrôgenio, Dipolo, Potencial

efetivo.



Abstract

In recent years, water has been a tireless study object due to its anomalous properties.

Part of the explanation for this behavior is due to the capacity of each water molecule

to form four hydrogen bonds, which leads a tetrahedral structure at low temperatures.

However, there are liquids, such as methanol, which are capable of making hydrogen bonds

and the structure is dominated by long, short or cyclic chains. However, no anomalies are

present such as seen in water. This is an indication that the presence of ydrogen bonds

are not enough to explain such anomalies. In this sense, the question is why the water

has anomalous behavior and the methanol doesn’t. In this work, we explored the break

of symmetry of the charge in water molecules, that is, we have changed the direction

and the magnitude of the dipole moment of the SPC/E model of water and monitor its

anomalies using molecular dynamics simulations. Our results showed that the anomalies

present in water tend to disappear in a cascading effect, to the extent that the dipole

moment of water tend approach that one of methanol. Finally, we have used Ornstein-

Zernike integral equations to evaluate the effective potential between molecules and we

have showed that the presence of anomalies is related to the presence of two scales in the

effective potential. As the dipole moment of the SPC/E water model approaches that one

of the metanol, the two scales feature tend to disappear (remaining only one scale, as in

the Lennard-Jones potential) and so the anomalies.

Keywords: Anomalies, Water, Methanol, Hydrogen bonds, Dipole, Effective potential.
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2.1.1 Equiĺıbrio Termodinâmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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2.2 Potencial de Lennard-Jones com parâmetros σ = 1 Å e ε = 100 J. As curvas
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pontos da curva tracejada onde a temperatura é maior que a temperatura
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a densidade (ρ) está compreendida entre as densidade dos pontos de mı́nimo
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pontos onde o fluido tem um comportamento anômalo. Já os pontos da
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direita) e mı́nimo (curva a esquerda) das isotérmicas compreendidas entre
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anomalias na difusão ou anomalias dinâmicas. . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.5 Função de distribuição radial para a água mostrando a distribuição do O-
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é um ajuste de terceiro grau dos pontos de máximo (curva a esquerda) e
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3.24 Gráfico da função de distribuição radial g(r) devido a mudança do mo-
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Caṕıtulo 1

Introdução

A água é o composto indispensável à vida no planeta, e está presente em cerca de 71%

da sua superf́ıcie [1], sendo que a maior parte se encontra presente em oceanos (água

salgada), e a água doce, conhecida por ser incolor, inodoro, ub́ıqua e própria para o

consumo humano, não chega a representar 3% desse total [2]. Além disto, as diferentes

condições de temperatura e pressão presentes no planeta, permitem encontrar a água na

fase sólida, ĺıquida ou de vapor. A água é o principal componente das células do corpo

humano e é um solvente biológico universal, o que faz com que todas as reações internas,

como o metabolismo de nutrientes, por exemplo, dependam dela [3]. Em nosso corpo a

água tem a importante função de transportar alimentos, oxigênio e sais minerais, está

presente nas secreções, no plasma sangúıneo, nas articulações, nos sistemas respiratório,

digestivo e nervoso, e é um lubrificante natural que está presente em um fluido encontrado

em todas as articulações do nosso corpo [3]. Estima-se que em uma pessoa adulta, a água

representa cerca de 60% do peso, e nos bebês essa quantidade é ainda maior, cerca de 70%

[3]. Na indústria, tem importante função de auxiliar na transferência de calor (processos

de aquecimento e resfriamento), geração de energia, lavagem, e é muito untilizada como

matéria-prima na confecção de produtos aliment́ıcios e produtos qúımicos.

Mesmo sendo composta por uma molécula (H2O) de estrutura simples, com apenas três

átomos, unidos por duas ligações covalentes1 dos dois elementos mais comuns na natureza,

oxigênio e hidrogênio, a água apresenta comportamentos inesperados quando comparados

com os de outros ĺıquidos [4]. Estes comportamentos são conhecidos por comportamentos

anômalos, ou simplesmente anomalias, da água. São conhecidas atualmente cerca de 70

anomalias da água [5], e uma frase que define muito bem isso é: “Water is the most

extraordinary substance! Practically all its properties are anomalous... Albert Szent-

Georgi, 1893-1986 ”. Uma das principais anomalias é a anomalia na densidade, que é a

1Ligações covalentes são ligações em que há o compartilhamento de pares de elétrons, de modo as
camadas eletrônicas mais externas dos átomos envolvidos sejam preenchidas e eles adquiram uma dis-
tribuição eletrônica estável.
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expansão da água ĺıquida quando resfriada de 4 ◦C até 0 ◦C. É devido a esta anomalia

que o gelo flutua em água e os sistemas subaquáticos sobrevivem quando a temperatura

ambiente é muito baixa, pois antes do congelamento, a superf́ıcie dos oceanos e lagos

estão próximas dos 4 ◦C, criando uma camada de gelo superficial que isola o restante da

água, evitando que ela congele [5]. Parte da explicação para este fato se deve as ligações

de hidrogênio, pois, uma molécula de água pode formar no máximo quatro ligações de

hidrogênio (ver Fig. 1.1), porque pode aceitar dois e doar dois átomos de hidrogênio.

Figura 1.1: Arranjo tetraédrico das moléculas de água. As linhas pontilhadas representam as
ligações de hidrogênio.

Isso faz com que no estado sólido as ligações de hidrogênio presentes na água fiquem

mais espaçadas e organizadas, o que leva a um arranjo hexagonal (ver Fig. 1.2), fazendo

com que as moléculas ocupem um espaço maior do que ocupariam no estado ĺıquido, e

consequentemente a diminuição da densidade. Isso explica também o fato de que quando

colocamos um recipiente totalmente preenchido por água no congelador e o retiramos

horas depois, ele se encontra muitas vezes rachado devido a expansão do volume de água

solidificado (o leitor pode consultar o śıtio da referência [5] para obter mais detalhes sobre

as anomalias presentes na água).

Figura 1.2: Arranjo hexagonal das moléculas de água no estado sólido devido as ligações de
hidrogênio. As esferas vermelhas representam os oxigênios e as brancas os hidrogênios. [Figura
retirada do śıtio http://www.brasilescola.com/quimica/ligacoes-hidrogenio.htm]
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No ińıcio dos anos 1970 Rahman e Stillinger [6] foram os pioneiros no trabalho de

simulação da água. O trabalho dos dois deixa claro a importância do estudo do potencial

efetivo entre pares que incorpora os principais efeitos de estrutura da interacão de muitos

corpos presentes na água. Sem dúvida, a água é um dos ĺıquidos mais estudados, e

consequentemente possui uma gama enorme de modelos para descrevê-la. O artigo do

Bertrand Guillot, A reappraisal of what we have learnt during three decades of computer

simulations on water, [7] abrange modelos para a água que datam de 1933 a 2001. O

artigo faz uma discussão de alguns dos modelos mostrando suas qualidades e limitações,

permitindo ter um bom guia de simulação para a água. Dentre os vários modelos para

a água, podemos destacar o modelo SPC/E [8, 9], um modelo de três śıtios, onde o

oxigênio interage como part́ıcula e como carga pontual, e os hidrogênios são apenas cargas

pontuais. Mas o que vale a pena notar é que esse modelo consegue reproduzir algumas

das anomalias termodinâmicas, dinâmicas e estruturais presentes na água [9]. A Figura

1.3 mostra muito bem isso, onde a região de anomalias estruturais, região em cinza claro

delimitada pela curva que se ajusta aos triângulos que apontam para cima e para baixo,

é onde a água se torna mais desordenada quando comprimida. Seguida pela região de

anomalias dinâmicas, região em cinza médio delimitada pela curva que se ajusta aos

ćırculos e losângulos, onde a difusão ou mobilidade da água aumenta com a densidade. E

por fim, a região de anomalias termodinâmicas, região em cinza escuro delimitada pela

curva que se ajusta aos quadrados, onde a densidade da água aumenta quando é aquecida

a pressão constante. Ao logo do desenvolvimento deste trabalho, será discutido mais

detalhadamente como obter essas regiões de anomalias, mas, por hora, o que queremos

enfatizar é que este modelo reproduz alguns dos comportamentos anômalos da água, sendo

que estes apresentam um efeito cascata, ou seja, a região de anomalias estruturais engloba

a região de anomalias dinâmicas, que engloba a região de anomalias termodinâmicas.

Por outro lado, existem outras substâncias ĺıquidas que fazem ligações de hidrogênio,

como o metanol [10, 11, 12], por exemplo. Entretanto, não apresentam comportamentos

inesperados, ou seja, não apresentam anomalias como as presentes na água, pelo menos em

uma região em torno da temperatura ambiente. O metanol ou álcool met́ılico (CH3OH)

é o alcool de estrutura mais simples, incolor, inflamável e tem um odor caracteŕıstico

semelhante ao seu vizinho, o etanol [13]. O metanol ferve a 64,96 ◦C e solidifica em

93,9 ◦C. A temperatura ambiente é um ĺıquido polar, com densidade 0,79 g/cm3. É um

ĺıquido que forma misturas explosivas com o ar, e queima sem chamas viśıveis. É um

ĺıquido tóxico onde o consumo entre 25-90 ml pode ser fatal sem um tratamento médico

adequado. É um dos compostos mais versáteis na indústria e é base para a śıntese de

centenas de substâncias qúımicas (o metanol é utilizado principalmente como um solvente

industrial), Ele é o segundo do em quantidade enviada e transportada ao redor do mundo

a cada ano. O metanol é um componente fundamental da vida moderna e novas aplicações
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Figura 1.3: Relação entre as anomalias termodinâmicas, dinâmicas e estruturais da água obti-
das por Errington et al. [9] através de simulações de Dinâmica Molecular do modelo SPC/E.
Note a hierarquia das anomalias, ou seja, a região de anomalias estruturais (cinza claro), en-
globa a região de anomalias dinâmicas (cinza médio), que por sua vez engloba a região de
anomalias termodinâmicas (cinza escuro), apresentando um efeito cascata (veja o texto para
mais informações).

surgem a cada dia.

A hidroxila (OH) ligado ao grupo metil (CH3), veja Fig. 1.4 (b), é que caracteriza o

metanol como um álcool, e que consequentemente o permite fazer ligações de hidrogênio,

assim como a água, que dominam a estrutura e o comportamento da fase ĺıquida. A

Figura 1.5 mostra um arranjo em cadeia t́ıpico que as moléculas de metanol assumem na

fase ĺıquida. Essas cadeias de CH3OH podem ser curtas, longas ou até mesmo ćıclicas

[11, 12].

b)a)a)

Figura 1.4: Figura esquemática mostrando a estrutura da molécula de água em (a) e a do
metanol em (b).

Como vemos da Fig. 1.4, a distinção estrutural mais marcante entre a água e o metanol

é a presença do grupo metil (CH3) no lugar de um dos hidrogênios (H) da água. Vemos

também que devido ao arranjo estrutural, a molécula de água possui simetria de massa,

carga e comprimento das ligações, que estão completamente ausentes no metanol. Então
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Figura 1.5: Arranjo em cadeia das moléculas de metanol. Os pontilhados em verde representam
as ligações de hidrogênio.

a grande questão é: Sendo moléculas parecidas. Por que a água possui tantas anomalias

e o metanol não? Diante disto, este trabalho propõe a quebra de uma das simetrias

da água, em especial, a simetria de carga (mudança do momento de dipolo), visando

acompanhar o comportamento das anomalias termodinâmicas, dinâmicas e estruturais no

limite em que o momento de dipolo da água se aproxima ao do metanol. Fizemos uso

também da equação de Ornstein-Zernike [14, 15, 16, 17], para avaliar o comportamento

do potencial efetivo dos sistemas, pois como já é bem conhecido da literatura, potenciais

com dois comprimentos de escalas mostram anomalias na estrutura, difusão e densidade

[4, 18, 19, 20, 21, 22]. O que acontece é que as part́ıculas de fluidos complexos com esse tipo

de potencial ficam competindo entre as duas escalas, o que acaba gerando as anomalias.

Para isso, usamos simulações de Dinâmica Molecular de 256 moléculas, tendo como base o

modelo SPC/E da água [8, 9], e mudamos os valores das cargas dos hidrogênios de forma

a alterar a orientação e o módulo do momento de dipolo, mas sempre mantendo a carga

total da molécula nula.

Este trabalho vem de forma a contribuir na investigação de quais as principais diferenças

entre essas duas substâncias que são responsáveis pelas anomalias presentes na água e

ausentes no metanol. Outra contribuição importante é na verificação de que a famı́lia

de potenciais de duas escalas realmente são bons candidatos a descreverem as anomalias

encontradas em fluidos complexos.

Nossos resultados mostram que a medida em que momento de dipolo da água tende a se

igualar ao do metanol, as anomalias da água tendem a sumir. Assim como as anomalias

presentes na água aparecem em efeito cascata (Fig. 1.3), elas tendem a desaparecer

também por um efeito cascata, ou seja, a anomalia na densidade desaparece primeiro indo

para regiões de menor temperatura. Em seguida a anomalia na difusão, que ao que tudo

indica, também vai para regiões de menor temperatura. E por fim, a anomalia estrutural,

com a tendência de ir para regiões de menor densidade. Com relação ao potencial efetivo,

para a água ele apresenta as duas escalas, assim como já seria esperado. A medida em que
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o momento de dipolo é alterado, a segunda escala tende a sumir para um determinado

balanceamento das cargas dos hidrogênios, onde as anomalias na densidade e na difusão já

não se encontram mais presentes, mas a anomalia estrutural ainda persiste. Em seguida, a

segunda escala volta a aparecer, mas as anomalias não. Ao que tudo indica, os potenciais

de duas escalas realmente são bons candidatos a representarem as anomalis presentes

nos fluidos, entretanto há algo além disso, pois mesmo com a tendência das anomalias

sumirem, as duas escalas ainda sim persistem.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira. No Caṕıtulo 2, as ferramentas

da Mecânica Estat́ıstica de equiĺıbrio são apresentadas. Depois, falamos da técnica de

simulação de Dinâmica Molecular. Em seguida é discutido sobre os modelos de simulação

da água e do metanol. Discutimos também o que são e como encontra as anomalias

termodinâmicas, dinâmicas e estruturais. Por fim, apresentamo as equação integral de

Ornstein-Zernike para avaliar o potencial efetivo. No Caṕıtulo 3, iniciamos dando os

detalhes de todas as nossas simulações, e em seguida apresentamos nossos resultados para

a água, para o metanol e para a mudança de dipolo da água. E finalmente, no Caṕıtulo

4, a conclusão do trabalho.
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Caṕıtulo 2

Metodologia e Procedimentos

2.1 Mecânica Estat́ıstica

Pode-se dizer que os percursores da Mecânica Estat́ıstica foram James Clerk Maxwell e

Ludwig Boltzmann, através de estudos sobre o comportamento termodinâmico dos gases.

A termodinâmica descreve os efeitos macroscópicos de sistemas com um grande número de

componentes microscópicos, que obedecem as leis da Mecânica Clássica (leis de Newton)

ou da Mecânica Quântica (equação de Schröedinger) [23]. A Mecânica Estat́ıstica foi a

primeira teoria f́ısica a ter como base a teoria das probabilidades, cujo objetivo principal

é dar um peso ou probabilidade aos diferentes microestados1 acesśıveis ao sistema, e

predizer os resultados das suas propriedades macroscópicas através das leis da dinâmica

que o descrevem em escala microscópica [24]. Nada disso seria posśıvel sem os esforços e

estudos prévios de vários outros cientistas sobre probabilidade e estat́ıstica. Estudos estes

que, ao contrário do que muitos pensam, segundo informações do livro O Andar do Bêbado,

de Leonard Mlodinow [25], não foram iniciados pela antiga civilização grega, apesar de

serem viciados em jogos. Até porque os gregos não possuim uma notação algébrica de

fácil manipulação, o que complicaria muito este tipo de estudo. Um dos primeiros a

desenvolver uma certa noção e aplicação de probabilidade, mesmo que errônea, foram

os romanos. Eles empregaram tal ideia no sistema juŕıdico em casos onde as provas e

testemunhos entravam em conflito. Para resolver a incerteza perante ao caso, criaram o

conceito da meia prova. Onde, segundo eles, duas meias provas constitúıam uma prova

plena.

Os estudos deram continuidade com Gerolamo Cardano, que foi um dos primeiros a criar

regras para a teoria das probabilidades. Este foi impulsionado pelos jogos de azar (autor

1Um microestado de um sistema de N part́ıculas corresponde ao conjunto dos graus de liberdade do
mesmo, por exemplo as 3N coordenadas e os 3N momentos de um sistema clássico.
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de O livro dos jogos de azar) com o intuito de ganhar dinheiro apostando com pessoas

que acreditavam que os resultados de jogos não eram determinados pelo acaso, e sim por

pura intervenção divina. Depois de Cardano, tivemos contribuições de Pascal, Fermat,

Bernoulli Gauss entre outros, sendo que Gauss o responsável por unir a probabilidade e

a estat́ıstica com sua famosa distribuição normal [25].

Na subseção seguinte será feita uma abordagem sobre o equiĺıbrio termodinâmico de

um sistema simples, e em seguida o ensemble canônico [26, 23]. Caso o leitor queira

saber um pouco mais sobre a história do desenvolvimento da probabilidade, estat́ıstica

e aleatoriedade em geral, vale a pena ler o livro The Drunkard’s walk, ou O Andar do

Bêbado, em português, de Leonard Mlodinow.

2.1.1 Equiĺıbrio Termodinâmico

Comecemos então imaginando um sistema termodinâmico simples (sistema homogêneo,

isotrópico, descarregado e não reagente), que simbolicamente será representado por S, em

contato com um reservatório térmico R muito grande, através de uma parede adiabática,

fixa e impermeável. Agora, suponha que o sistema composto por (S+R) esteja isolado

do meio externo e que a parede de contato entre os dois sistemas passe a ser diatérmica,

permeável e móvel. Sendo assim, a energia (E), o volume (V) e a quantidade de matéria

(N) em R e S devem variar entre si, mas permanecem constantes como um todo já que os

sistemas estão isolados. Desse modo, podemos escrever:

E0 = ER + ES, V0 = VR + VS, N0 = NR +NS, (2.1)

onde o subscrito R se refere ao reservatório, S ao sistema simples e 0 as quantidas inicias

de cada uma das grandezas.

R S

Parede

Figura 2.1: Representação do sistema S em contato com o reservatório R.

Portanto são válidos os postulados fundamentais da mecânica estat́ıstica de equiĺıbrio.

São eles:

1. Os estados microscópicos acesśıveis ao sistema isolado e em equiĺıbrio são igual-

mente prováveis.
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2. Existe uma grandeza extensiva, a entropia, que pode ser definida como o produto da

constante de Boltzmann pelo logaritmo natural do número de microestados acesśıveis

ao sistema.

A probabilidade Pi de encontrar o sistema S num dado estado microscópico i será

diretamente proporcional ao número de microestados acesśıveis ao sistema a menos de

uma constante

Pi(Ei, Vi, Ni) = C ΩR(E0 − Ei, V0 − Vi, N0 −Ni) ΩS(Ei, Vi, Ni), (2.2)

onde ΩR(E0−Ei, V0− Vi, N0−Ni) é o número de microestados acesśıveis ao reservatório

térmico R, ΩS(Ei, Vi, Ni) é o número de microestados acesśıveis ao sistema S e C é uma

constante de normalização tal que

E0∑
Ei

V0∑
Vi

N0∑
Ni

Pi(Ei, Vi, Ni) = 1. Logo,

E0∑
Ei

V0∑
Vi

N0∑
Ni

ΩR(E0 − Ei, V0 − Vi, N0 −Ni) ΩS(Ei, Vi, Ni) = 1/C. (2.3)

Apenas por uma questão de conveniência, que ficará clara logo em seguida, tomemos o

logaritmo natural de Pi(Ei, Vi, Ni)

lnPi(Ei, Vi, Ni) = lnC + ln ΩR(E0 − Ei, V0 − Vi, N0 −Ni) + ln ΩS(Ei, Vi, Ni). (2.4)

Agora, maximizando lnPi(Ei, Vi, Ni) em relação a Ei, Vi, Ni e levando em consideração

as relações em (2.1), temos as seguintes equações diferenciais parciais

∂ lnPi(Ei, Vi, Ni)

∂Ei
= −∂ ln ΩR(E0 − Ei, V0 − Vi, N0 −Ni)

∂ER
+
∂ ln ΩS(Ei, Vi, Ni)

∂Ei
= 0, (2.5)

∂ lnPi(Ei, Vi, Ni)

∂Vi
= −∂ ln ΩR(E0 − Ei, V0 − Vi, N0 −Ni)

∂VR
+
∂ ln ΩS(Ei, Vi, Ni)

∂Vi
= 0, (2.6)

∂ lnPi(Ei, Vi, Ni)

∂Ni

= −∂ ln ΩR(E0 − Ei, V0 − Vi, N0 −Ni)

∂NR

+
∂ ln ΩS(Ei, Vi, Ni)

∂Ni

= 0. (2.7)

Utilizando a definição de entropia de Boltzmann,

S(E, V,N) = kB ln Ω(E, V,N), (2.8)
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onde kB é a constante de Boltzmann, e as relações de Maxwell da termodinâmica, (∂ S/∂ E)V,N =

1/T , (∂ S/∂ V )E,N = p/T , (∂ S/∂ N)E,V = −µ/T , onde µ é o potencial qúımico, chegamos

ao trio de equações

−1

TR
+

1

Ti
= 0,

−pR
TR

+
pi
Ti

= 0,
µR
TR

+
−µi
Ti

= 0. (2.9)

A partir da primeira equação em (2.9) conclúımos que TR = Ti, o que não é nada

surpreendente pois como os sistemas (R+S) encontram-se isolados do meio externo mas

em contato através de uma parede diatérmica, pela lei zero da termodinâmica estes

entrarão em equiĺıbrio térmico. Já a segunda e terceira equações em (2.9) dizem que

o equiĺıbrio mecânico é alcançado quando pR = pi, enquanto que o equiĺıbrio qúımico,

µR = µi. Mas, mais do que isso, esses resultados nos mostram que a maximização de

Pi(Ei) em relação a cada uma dessas grandezas macroscópicas do i-ésimo microestado

acesśıvel ao sistema S, corresponde à maximização da entropia do sistema. Sendo assim,

é posśıvel construir toda a termodinâmica de equiĺıbrio baseado neste prinćıpio.

2.1.2 Ensemble Canônico

Um ensemble, em mecânica estat́ıstica, é constitúıdo por um conjunto de estados mi-

croscópicos aos quais se associam determinados pesos probabiĺısticos ou pesos de Boltz-

mann. A diferença entre os ensembles está no conjunto de parâmetros macroscópicos

que representam o sistema. Por exemplo, no ensemble microcanônico os parâmetros que

representam o sistema são: o número de part́ıculas, o volume e a energia. Já no en-

semble canônico o conjunto de parâmetros que representam o sistema são: o número de

part́ıculas, o volume e a temperatura.

Voltemos ao mesmo sistema composto por R+S (Figura 2.1), onde o reservatório R

é muito maior que o sistema S. Os sistemas se encontram isolados do meio externo com

energia E0, e em contato através de uma parede fixa, impermeável e diatérmica. Portanto

utilizando os postulados fundamentais da mecânica estat́ıstica de equiĺıbrio, pág. 8, a

probabilidade de encontrar o sistema no i-ésimo microestado é dado por

Pi(Ei) = C ΩR(E0 − Ei), (2.10)

onde C é uma constante de normalização dada por
∑
i

Pi(Ei) = 1. Por conveniência,

tomemos o logaritmo natural de Pi(Ei),

lnPi(Ei) = lnC + ln ΩR(ER). (2.11)

Como o reservatório R é muito grande, Ei deve ser muito pequeno comparado à E0,
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podemos expandir a Eq. (2.11) em série de Taylor 2 em torno de E0, portanto

lnPi(Ei) = lnC + ln ΩR(E0) +

[
∂ ln ΩR(ER)

∂ER

]
ER=E0

(ER − E0) +

1

2

[
∂2 ln ΩR(ER)

∂E2
R

]
ER=E0

(ER − E0)2 +O(ER − E0)3 + · · · . (2.12)

As derivadas parciais entre os colchetes na Eq. (2.12) podem ser avaliadas a partir da

equação S = kB ln Ω, resultante do segundo postulado da mecânica estat́ıstica. Logo,

∂S

∂ER
= kB

∂ ln ΩR(ER)

∂ER
=

1

TR
(2.13)

e

∂2S

∂2ER
= kB

∂2 ln ΩR(ER)

∂2ER
=

∂

∂ER

(
1

TR

)
→ 0 (2.14)

pois no limite de um sistema muito grande N →∞, onde N é a quantidade de matéria,

a temperatura deve flutuar muito pouco, permanecendo praticamente constante. Logo, a

Eq. (2.11) pode ser reescrita como

lnPi(Ei) = lnC + ln ΩR(E0)− Ei
TRkB

. (2.15)

Note que os dois primeiros termos a direita da igualdade na equação anterior são con-

stantes. Logo, podemos definir uma nova constante de tal forma que

lnK = lnC + ln ΩR(E0), (2.16)

e a Eq. (2.15) pode ser reescrita como,

Pi(Ei) = K exp(−Ei/kBTR). (2.17)

Normalizando a equação anterior, temos

N∑
i

Pi(Ei) = K

N∑
i

exp(−Ei/kBTR) = 1 (2.18)

o que implica em

K = 1/
N∑
i

exp(−Ei/kBTR). (2.19)

2Em matemática a série de Taylor é a expansão de uma função anaĺıtica f(x) na visinhança de um

ponto x = a. Em uma dimensão a série de Taylor pode ser escrita como f(x) =

n=∞∑
n=0

f (n)(a)(x− a)n/n!.
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Finalmente, temos que a distribuição de probabilidades dos microestados {i} acesśıveis

ao sistema S em contanto térmico com o reservatório térmico R a uma dada temperatura

T é

Pi(Ei) =
exp(−βEi)∑
j

exp(−βEj)
, (2.20)

onde β = 1/kBT .

É comum em f́ısica estat́ıstica definir a quantidade cujo somatório é sobre todos os

estados microscópicos acesśıveis ao sistema S, como sendo a função de partição

Z(β,N, V ) ≡
∑
j

exp(−βEj). (2.21)

Como a soma da função de partição Z é sobre os microestados j, podem haver estados

com o mesmo valor de energia, estados degenerados. Vamos então trocar a soma sobre

estados com energias espećıficas por uma soma sobre grupos de estados com o mesmo

ńıvel de energia, ou seja,

Z(β,N, V ) =
∑
E

Ω(E) exp(−βE) (2.22)

onde Ω(E) é o número de estados degenerados com energia E. No limite de um sistema

muito grande, podemos substituir o somatório pelo seu termo máximo, ou seja, no limite

haverá apenas um termo que contribuirá significativamente com a função de partição

Z =
∑
E

exp[ln Ω(E)− βE] ≈ exp{−βminE[E − TS(E)]}, (2.23)

onde minE é o menor valor em relação e E. O termo mı́nimo do argumento da exponencial

é justamente a energia livre de Helmholtz, F = E−TS. Portanto, no limite de um sistema

termodinâmico muito grande com N, V → ∞ mas (V/N) = v fixo, a conexão entre o

ensemble canônico e a termodinâmica é dada por

f(T, v) = F/N = − 1

β
lim

V,N→∞; V
N

=v

1

N
lnZ(T, V,N). (2.24)

Argumentos heuŕısticos poderiam ter sido usados para definir o ensemble canônico no

espaço de fase clássico. O espaço de fase clássico é o espaço formado pelas posições (q) e

momentos (p) generalizados, onde fisicamente cada ponto do espaço de fase representa um

posśıvel estado ou configuração do sistema (veja a referência [27] para mais informações

sobre espaço de fase). Um importante teorema do espaço de fase é o teorema de Liouville,
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que diz que uma nuvem de pontos distribuidos de acordo com uma densidade de proba-

bilidade que representa um estado de equiĺıbrio macroscópico ρ(pi, qi) deve ser invariável

no tempo, ou seja,

dρ(pi, qi)

dt
= 0. (2.25)

Logo, poderiamos redefinir a distribuição de probabilidades canônica da Eq. (2.20) no

espaço de fase clássico da seguinte forma,

ρ(p, q) =
1

Z
exp[−βH(p, q)], (2.26)

e a função de partição seria dada por

Z =

∫
exp[−βH(p, q)]dpdq, (2.27)

onde H(p, q) é o hamiltoniano clássico do sistema em função dos momentos generalizados

e das coordenadas generalizadas.

2.2 Dinâmica Molecular

A Dinâmica Molecular é uma ferramenta de simulação computacional muito utilizada

em F́ısica, Qúımica, Biologia e áreas afins, para a simulação de sistemas com interação

de muitos corpos no contexto da mecânica clássica, ou seja, a dinâmica do sistema segue

as “Leis de Newton”. O método foi primeiramente introduzido por Alder e Wainwright

[28] no final de 1950, para o estudo de interações de esferas duras, e independentemente

por Rahman [29] no final de 1960, que foi o pioneiro a realizar uma simulação com um

potencial reaĺıstico para o ĺıquido de argônio. Em 1974 Rahman e Stillinger foram os

primeiros a fazerem uma simulação de Dinâmica Molecular para um sistema real, a água.

A partir dáı, a Dinâmica Molecular foi amplamente utilizada para o estudo de vários tipos

de materiais e em diferentes estados.

A Dinâmica Molecular é uma ferramente poderosa e útil porque é como se tivessemos em

mãos um microscópio com definição espacial e temporal infinita pelo qual podemos seguir

e compreender o comportamento de um sistema com uma grande riqueza de detalhes. A

simulação permite-nos compreender experiências, substituindo-as quando são dif́ıceis ou

caras, e ainda nos possibilita descobrir novos fenômenos.
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2.2.1 Escolha do modelo de simulação

O ponto de partida para a simulação de um sistema f́ısico é definir com clareza o prob-

lema em questão para adotar o melhor modelo de simulação posśıvel (modelo este que será

responsável pelo sucesso ou fracasso da simulação). Qualis as propriedades de interesse no

estudo do sistema (temperatura, pressão, densidade, energia interna, difusão, momento

de dipolo, ...), qualis os parâmetros de controle e com que precisão. Em função disso,

devemos decidir sobre o número de part́ıculas a serem usadas, quais serão as variáveis de

controle, que potencial de interação usar, quais tipos de médias devemos calcular e em

que ensemble devemos simular.

A ideia básica para conduzir uma simulação de DM é bem similar ao que seria feito

com um sistema real no laboratório, ou seja, em um laboratório o pesquisador prepararia

uma amostra do material a ser estudado; faria a conexão com algum instrumento de

medida; mediria as propriedades de interesse durante um certo intervalo de tempo. Se

a amostra está sujeita a algum tipo de rúıdo, quanto mais medidas, maior a precisão

(hipótese ergódiga). Estes mesmos procedimentos básicos também são seguidos em DM,

primeiramente prepara-se a amostra, ou seja, seleciona-se um sistema modelo consistindo

de N part́ıculas e resolvem-se as equações de Newton, até que as propriedades do sistema

alcancem um estado de equiĺıbrio. Alcançado o estado de equiĺıbrio, são feitas as medidas

das propriedades de interesse do sistema.

Um algoritmo básico que descreve os passos a serem seguidos em uma simulação de

DM são os seguintes:

1 - Escolher o modelo e fornecer os parâmetros necessários, por exemplo: temperatura,

pressão, volume, número de átomos, condições de contorno, número de passos, etc;

2 - Inicializar o sistema, istó é, gerar uma pré-configuração para as posições dos

átomos;

3 - Calcular a força entre os átomos;

4 - Integrar as equações de movimento;

5 - Calcular as médias das quantidades de interesse e finalizar o processo.

Nas subseções seguintes, serão descritos com um pouco mais de detalhes os passos do

algoritimo anterior.
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2.2.2 Inicialização do sistema

Uma vez que o modelo de simulação já foi definido, agora torna-se necessário a definição

de informações básicas sobre o sistema, por exemplo: temperatura, pressão, volume,

número de part́ıculas, massas, posições, ligações, ângulos, condições de contorno e poten-

cial de interação e etc. É aconselhável, no caso de simulações de sistemas em equiĺıbrio,

que o arranjo da pré-configuração seja o mais próximo posśıvel do sistema ao qual se de-

seja simular, ou seja, se o interesse é em estudar um sistema no estado fluido, comece com

uma estrutura de fluido. Agora, se o sistema tem uma estrutura de um sólido, comece

com uma estrutura de sólido e assim por diante. Isso ajuda a poupar tempo de simulação,

pois, quanto mais próximo o sistema estiver do estado de equiĺıbrio, mais rápido ele se es-

tabilizará, e consequentemente o sistema irá flutuar por mais tempo em torno da situação

de equiĺıbrio, o que torna as medições obtidas a partir de uma simulação de DM mais

confiáveis.

2.2.3 Cálculo das forças

O cálculo das forças que agem sobre os átomos do sistema é a etapa que mais demanda

tempo computacional em uma simulação de DM, pois se considerarmos um sistema com

N átomos, o número total de forças entre pares a serem calculadas é N(N − 1)/2. Logo,

o tempo exigido nesta etapa para o cálculo das forças é da ordem de N2. Isso se torna

ainda mais custoso no caso do cálculo de forças entre três corpos pois o número de forças

a serem calculadas é da ordem de N3. Por isso torna-se necessário a aplicação de técnicas

que permitam reduzir o tempo de cálculo dessas forças. Na seção onde será descrito o

potencial de interação usado para as simulações dos sistemas presentes neste trabalho,

pág. 20, trarei um pouco mais de informação sobre uma técnica aplicada ao potencial

de Lennard-Jones que permite reduzir o tempo de cálculo das forças. O que pode ser

adiantado é que basicamente está técnica consiste em truncar o potencial (válido apenas

em potenciais de curto alcance) em uma distância limite rc, de tal forma que apenas os

pares de part́ıculas que tiverem uma distância menor ou igual a rc é que vão contribuir de

forma efetiva para o cálculo das forças e do potencial. O ajuste proposto por essa técnica

pode ser escrito da seguinte forma:

U(r) =

{
u(r), se r ≤ rc,

0, se r > 0

onde r é a separação entre as part́ıculas e u(r) é o potencial de interação entre eles.
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2.2.4 Equação de movimento

A teoria fundamental da DM inclui importantes resultados produzidos por grandes

nomes da mecânica anaĺıtica, como: Euler, Hamilton, Lagrange e Newton. Alguns desses

nomes fizeram com que pudéssemos observar comportamentos fundamentais da natureza,

enquanto outros fizeram elegantes reformulações no desenvolvimento teórico.

A mecânica anaĺıtica desempenha um papel fundamental em DM na resolução numérica

das equações de movimento, sendo que a resolução destas equações constituem o algoritimo

de integração, uma etapa central de todo programa em DM.

As equações de movimento de Newton são equações diferenciais ordinárias acopladas,

não lineares e de segunda ordem. Elas devem ser resolvidas numericamente. Dadas as

posições e velocidades iniciais a um tempo inicial t0, a tarefa do algoŕıtmo é calcular as

posições e velocidades no tempo t0 + ∆t.

Em particular, no ensenble microcanônico onde o número de átomos N , o volume V

e a energia E do sistema são mantidos constantes. A Lagrangeana do sistema é dada por

L = K − U , onde K é a energia cinética e U a energia potencial. A dinâmica do sistema

é regida pelas equações de Euler-Lagrange

∂L

∂qi
− d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
= 0, i = 1, · · · , N (2.28)

onde qi e q̇i são as posições e velocidades generalizadas. Desenvolvendo a Eq. (2.28) temos

as seguintes equações de movimento:

miq̈i = −∇qiU, i = 1, · · · , N. (2.29)

A Eq. (2.29) é uma equação diferencial ordinária de segundo grau, não linear e acoplada

devido ao potencial de interação entre os átomos.

2.2.5 Integração das Equações de Movimento

A integração das equações de movimento é realizada através de algoritmos baseados

nos métodos das diferenças finitas, nos quais a integração é dividida em pequenos inter-

valos de tempo (passos de integração), ∆t, permitindo simular os movimentos de maiores

frequências do sistema, que muitas vezes são as vibrações das ligações. Um dos métodos

mais utilizados em dinâmica molecular para integrar as equações de movimento é o algo-

ritmo de Verlet [30], que utiliza as posições e acelerações dos átomos no tempo t (presente)

e as posições do passo anterior, r(t − ∆t) (passado), para determinar as novas posições

no tempo (t+ ∆t) (futuro):

r(t+ ∆t) ≈ 2r(t)− r(t−∆t) +
f(t)

m
∆t2, (2.30)
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onde f é a força entre pares de part́ıculas.

Para chegar a Equação (2.30), primeiramente deve-se expandir r(t) em série de Taylor,

em torno de um ponto a arbitrário, Equação (2.31):

r(t) = r(a) + v(a)(t− a) +
f(t)

2m
(t− a)2 +

...
r (t)

3!
(t− a)3 + O(t− a)4. (2.31)

Agora, considere três instantes de tempo consecutivos tpas(passado), tpre(presente) e

tfut(futuro), separados por um intervalo ∆t, de forma que tfut = tpre+∆t e tpas = tpre−∆t.

Como ∆t é muito pequeno, tfut ≈ tpas ≈ tpre. Fazendo a troca de t = tpre ≈ tpre + ∆t e

a = tfut ≈ tpre na Equação (2.31), ou seja, fazendo uma expansão de Taylor para frente,

tem-se a seguinte equação:

r(tpre + ∆t) = r(tpre) + v(tpre)∆t+
f(tpre)

2m
∆t2 +

∆t3

3!

...
r (tpre) + O(∆t4).

Finalmente, omitindo os ı́ndices e reescrevendo, a equação resulta em

r(t+ ∆t) = r(t) + v(t)∆t+
f(t)

2m
∆t2 +

∆t3

3!

...
r (t) + O(∆t4). (2.32)

Seguindo a mesma linha de racioćınio, só que para a = tpas ≈ tpre, ou seja, expandindo

para trás, a Equação (2.31) resulta em

r(t−∆t) = r(t)− v(t)∆t+
f(t)

2m
∆t2 − ∆t3

3!

...
r (t) + O(∆t4) (2.33)

Somando as Equações (2.32) e (2.33),

r(t+ ∆t) + r(t−∆t) = 2r(t) +
f(t)

m
∆t2 + O(∆t4). (2.34)

Desprezando os termos da ordem de ∆t4,

r(t+ ∆t) + r(t−∆t) = 2r(t) +
f(t)

m
∆t2. (2.35)

Note que o algoritimo de Verlet não usa a velocidade para calcular a nova posição do

átomo. Porém a velocidade pode ser derivada a partir do conhecimento da trajetória.

Subtraindo a Eq. (2.32) da Eq. (2.33),

v(t) =
r(t+ ∆t)− r(t−∆t)

2∆t
+O(∆t2). (2.36)

Além do algoritmo de Verlet, existem outros algoritmos de integração confiáveis como

o algoritmo de Beeman [31] e o método leap-frog [32].
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2.2.6 Medindo quantidades de interesse

Um dos interesses em se fazer uma simulção de DM é medir as propriedades do sistema,

sejam elas propriedades termodinâmicas, dinâmicas ou estruturais. Em uma situação real,

um experimento sendo realizado em um laboratório por exemplo, fazemos uma média

temporal da grandeza em questão. Normalmente somamos a média da grandeza em um

intervalo de tempo t muito grande, porém finito. Logo, o valor médio de tal grandeza é

dado por

〈f〉lab = lim
t→∞

1

t

∫ t

0

f(t)dt, (2.37)

onde f(t) representa os valores medidos da grandeza em questão.

Com o objetivo de justificar a abordagem estat́ıstica Boltzmann introduziu, uma

hipótese de trabalho que ficou conhecida como a Hipótese Ergódica de Boltzmann. Se-

gundo D. Szás [33] uma das últimas versões da Hipótese Ergódica de Boltzmann diz algo

como “ para sistemas em equiĺıbrio formados por um grande número de part́ıculas em

interacão, as médias temporais estão próximas da média no equiĺıbrio do conjunto.” Ou

seja, a Hipótese Ergódica consiste em supor que esse mesmo valor 〈f〉lab, no equiĺıbrio,

pode ser obtido por meio de uma média no espaço de fase,

〈f〉ensenble =

∫
f(q, p)ρ(q, p)dqdp∫

ρ(q, p)dqdp
(2.38)

onde ρ(q, p) é a função densidade de probabilidade. A média temporal é substitúıda por

uma média sobre o ensemble estat́ıstico e vice-versa

〈f〉lab = 〈f〉ensemble . (2.39)

Essa última equação mostra que calcular a média de uma determinada grandeza de um

sistema de muitas part́ıculas através de uma média no tempo, o que corresponderia a uma

média no laboratório ou uma média de DM, é equivalente a calcular a média no ensemble.

Em simulação de DM obtemos a posição e velocidade das part́ıculas no espaço de fase,

e as médias das quantidades de interesse são tomadas em um intervalo de tempo em que

o sistema se encontra em equiĺıbrio. A seguir será dado um embasamento sobre algumas

medidas de interesse do sistema.
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Temperatura: A temperatura do sistema pode ser medida relacionando dire-

tamente a energia cinética K do sistema em termos da massa e velocidade das

part́ıculas

K(t) =
1

2

N∑
i

miv
2
i (t), (2.40)

e a energia cinética dada pelo teorema da equipartição da energia

K =
1

2
NlkBT, (2.41)

onde Nl é o número de graus de liberdade. Logo, a temperatura instântanea do

sistema é dada por:

T (t) =
N∑
i

miv
2
i

kBNl

. (2.42)

Pressão: A pressão interna para um sistema com interação entre pares de part́ıculas

pode ser calculada pela equação de virial

P (t)V (t) = NkBT (t) +
1

3

N∑
i

N∑
j>i

~rij(t). ~Fij(t), (2.43)

onde o primeiro termo a direita da equação corresponde ao termo de gás ideal e o

somatório duplo corresponde a uma correção devido a parte configuracional ou de

interação do sistema, em que ~rij(t) é o vetor que descreve a posição da part́ıcula j

em relação a part́ıcula de referência i no instante de tempo t, e ~Fij(t) é o vetor que

representa a força entre elas.

Energia total: A energia total ou energia interna do sistema é dada pela soma das

energias cinética de cada part́ıcula com as energias devida as interações entre elas

Etotal(t) = K(t) + U(t), (2.44)

onde U(t) =
N∑
i

N∑
j>i

uij(t), e uij(t) é a energia potencial da part́ıcula j em relação

a part́ıcula de referência i no instante de tempo t.
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2.3 Potencial de Interação

Neste trabalho o potencial total de interação entre os átomos é dado por uma con-

tribuição do potencial de Lennard-Jones [34], Eq. (2.46), e uma contribuição eletrostática

(potencial de Coulomb). Proposto por Sir John Edward Lennard-Jones (1894-1954), o

potencial de Lennard-Jones é constitúıdo de duas partes [35] (Fig. 2.2). A parte repulsiva

é devido ao prinćıpio de exclusão de Pauli, o qual produz um efeito de forças de curto

alcance, consequência de orbitais eletrônicos que não se sobrepõem. Já a parte atrativa

é devida às forças de Van der Waals, e descreve uma fraca atração de longo alcance,

consequência de um momento dipolar local não nulo devido ao movimento dos elétrons

ao redor do núcleo.

Sendo essas forças dependentes apenas da distância entre os átomos, elas são conserva-

tivas, pois o trabalho realizado não depende do caminho e sim dos pontos inicial e final

da trajetória. Logo, pode-se associar a essas forças um potencial U(r) de tal forma que a

força possa ser obtida pelo gradiente do potencial, como mostra a equação a seguir:

~F = −∇U. (2.45)

O potencial de Lennard-Jones engloba todas as caracteŕısticas discutidas anteriormente

e é definido pela seguinte equação:

ULJ(r) =
A

r12
− B

r6
, (2.46)

onde A = 4εσ12, B = 4εσ6, ε é a profundidade do poço e tem dimensões de energia e σ é

o diâmetro da part́ıcula (ver Fig. 2.2).

A Figura 2.2 mostra um gráfico com parâmetros σ = 1 Å e ε = 100 J para o potencial

de Lennard-Jones. As linhas tracejadas representam as contribuições repulsiva e atrativa,

e a linha cont́ınua a soma delas, ou seja, o potencial total. A partir do cálculo do mı́nimo

da Eq. (2.46), que matematicamente é dado por [dU(r)/dr] = 0 e cuja interpretação

f́ısica é a distância onde as forças se anulam (estado fundamental), é posśıvel notar que

o ponto de mı́nimo desse potencial é rmin = 21/6σ e que essa região côncava em torno de

rmin, cuja energia potencial é negativa, é referente aos estados ligados, ou seja, estados

de equiĺıbrio, onde o sistema não possui energia suficiente para perder sua configuração.

Outra caracteŕıstica importante é que o potencial se anula exatamente em r = σ e U(r <

σ) → ∞ (prinćıpio da exclusão de Pauli), ou seja, os átomos são tratados como esferas

ŕıgidas, penalizando a sobreposição de orbitais eletrônicos.
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Figura 2.2: Potencial de Lennard-Jones com parâmetros σ = 1 Å e ε = 100 J. As curvas
tracejadas representam as partes respulsiva e atratativa do potencial total.

Em técnicas de simulação computacional onde o potencial de Lennard-Jones é usado,

normalmente utiliza-se um raio de corte (cutoff, no inglês), para poupar tempo computa-

cional, já que para distâncias superiores ao raio de corte a contribuição para o potencial

é quase nula. Em geral, este potencial é truncado na distância de rc = 2.5σ.

Como já mencionado no ińıcio dessa seção, o potencial total de interação é composto

por duas partes. Uma parte não eletrostática, representada pelo potencial de Lennard-

Jones e uma contribuição eletrostática, dada pelo potencial de Coulomb. O potencial

de Coulomb, que tem sua origem da famosa Lei de Coulomb, foi formulado pelo f́ısico

francês Charles Augustin de Coulomb em 1783. A Lei de Coulomb é uma lei emṕırica,

que foi validada por Coulomb em 1785 através de um aparato experimental desenvolvido

por ele mesmo, a famosa balança de torção de Coulomb. A Lei de Coulomb diz que a força

elétrica entre duas cargas q1 e q2 é proporcional ao produto das cargas, e inversamente

proporcional ao quadrado da distância entre elas. Sendo assim, ela é defina como:

−→
Fel =

1

4πε0

q1q2

r2
r̂, (2.47)

onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo e r̂ é o vetor que indica a direção da força

elétrica. A interpretação f́ısica da Lei de Coulomb é que cargas de sinais opostos se

atraem, e cargas de mesmo sinal se repelem: q1 e q2 podem ser positivas ou negativas.

Essas cargas serão atráıdas ou repelidas tão fortemente quanto menor for a distância

entre elas, consequentemente elas serão fracamente atráıdas ou repelidas quanto maior

for a distância. Como a força elétrica depende apenas da distância entre as cargas, ela é

conservativa. Logo, pode-se derivar um potencial da Lei de Coulomb usando a Equação

(2.45),
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UCoul(r) =
1

4πε0

q1q2

r
. (2.48)

As Equações (2.46) e (2.48) compõem o potencial de interação utilizado para a simulação

dos sistemas propostos neste trabalho,

UTot = ULJ + UCoul = 4ε

[(σ
r

)12

−
(σ
r

)6
]

+
1

4πε0

q1q2

r
. (2.49)

Nas duas subseções seguintes serão abordados modelos de simulação para a água e

para o metanol que têm como base o potencial de Lennard-Jones e Coulomb, Eq. (2.49).

2.3.1 Água

No ińıcio dos anos 1970 Rahman e Stillinger [6] foram os pioneiros no trabalho de

simulação da água. O trabalho dos dois deixa claro a importância do estudo do potencial

efetivo entre pares que incorpora os principais efeitos de estrutura da interacão de muitos

corpos presentes na água. Sem dúvida, a água é um dos ĺıquidos mais estudados, e

consequentemente possui uma gama enorme de modelos para descrevê-la. O artigo do

Bertrand Guillot, A reappraisal of what we have learnt during three decades of computer

simulations on water, [7] abrange modelos para a água que datam de 1933 a 2001. O

artigo faz uma discussão de alguns dos modelos mostrando suas qualidades e limitações,

permitindo ter um bom guia de simulação para a água.

A maioria dos modelos de potenciais para a água são de natureza emṕırica, e são

fundamentados na larga aceitação de que a ligação de hidrogênio é essencialmente o re-

sultado da competição de uma energia potencial de interação atrativa, aproximada por

interações eletrostáticas clássicas, e uma energia eletrônica repulsiva. A distribuição de

cargas na molécula de água é geralmente descrita por modelos de cargas pontuais no

núcleo, SPC - Simple Point Charge [36]. A repulsão eletrônica entre moléculas é princi-

palmente explicada por um potencial de Lennard-Jones centrado no oxigênio. Existem

também modelos que adicionam śıtios com cargas fict́ıcias na molécula dentro ou fora do

plano que a contém, como por exemplo, BF [37], TIP4P [38], BNS [39] e ST2 [40], [41].

Os parâmetros dos potenciais são ajustados para reproduzirem algumas propriedades do

estado gasoso ou ĺıquido em condições ambiente, por exemplo: densidade, pressão, capaci-

dade térmica, momento de dipolo e etc. Portanto, cabe ao pesquisador escolher o melhor

modelo de acordo com suas necessidades.

A Tabela 2.1 traz os parâmetros de ajuste para os potenciais de interacão da água nos

modelos SPC e SPC/E (Extended Simple Point Charge) [8, 42]. Pode-se notar que a
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diferença nos modelos está na carga elétrica de cada um deles. Isso se deve ao fato de no

modelo SPC/E haver uma correção de autoenergia de polarização

Epol =
1

2

∑
i

(µ− µ0)2

αi
, (2.50)

onde µ é o momento de dipolo da molécula de água efetivamente polarizada, µ0 é o

momento de dipolo da molécula isolada e α é a polarizabilidade. Outro fator a se notar

é que esses modelos possuem ligações e ângulos ŕıgidos, mas existem versões com ligações

e ângulos flex́ıveis.

Os resultados apresentados por Berendsen et al. [36, 8], para os modelos SPC e

SPC/E, ambos simulados a temperatura de 300K e densidade de 1g.cm−3, mostram que

o modelo SPC resulta em uma energia potencial de aproximadamente −42, 2KJ.mol−1,

um momento de dipolo de 2, 27D3, e um coeficiente de difusão de 3, 6 × 10−5cm2.s−1.

Já o modelo SPC/E tem como resultado uma energia potencial de −41.4KJ.mol−1, um

momento de dipolo de 2, 35D, e um coeficiente de difusão de 2, 5 × 10−5cm2.s−1. Os

artigos trazem também esses valores medidos experimentalmente nas mesmas condições

em que foram simulados os modelos SPC e SPC/E para efeitos de comparação e eficiência

dos modelos. Os valores experimentais são: −41, 5KJ.mol−1 para a energia potencial ,

2, 4D para o momento de dipolo e 2, 7× 10−5cm2.s−1 para o coeficiente de difusão.

Logo, pode-se concluir que o ajuste proposto pelo modelo SPC/E é capaz de corroborar

melhor os dados experimentais que o modelo SPC. Uma outra caracteŕıstica de extrema

importância apresentada por esses modelos é que são capazes de reproduzir algumas das

anomalias dinâmicas, termodinâmicas e estruturais presentes na água, faleremos disso

mais adiante na seção 2.4. Este foi um fator fundamental para escolhê-los como modelos

para o desenvolvimento deste trabalho.

2.3.2 Metanol

A partir do trabalho de simulação de Dinâmica Molecular de Rahman e Stillinger [6],

o estudo das ligações de hidrogênio foi sendo aprimorado e aplicado a outros ĺıquidos

[12]. Dentre eles podemos destacar o metanol, o menor e mais simples álcool que existe,

substância largamente estudada devido a sua enorme empregabilidade como solvente em

śınteses orgânicas, bioqúımica e biotécnologia. Assim como a água, a estrutura do ĺıquido

de metanol é dominada por ligações de hidrogênio. Apesar de molecularmente similares

(a grande diferença está entre o grupo metil (CH3) e o hidrogênio (H) da água), o metanol

e a água diferem suas propriedades completamente [10, 11].

3O śımbolo D representa a unidade de momento dipolar Debye que equivale a 3, 33× 10−30C.m.
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Table 2.1: Parâmetros de ajuste do modelo SPC e SPC/E para o potencial de interação da
água.

Parâmetros/Modelo SPC SPC/E
Massa O [g/mol] 15,9994 15,9994
qO [e] -0,820 -0,8476
qH [e] 0,410 0,4238
εOO [Kcal/mol] 0,1553 0,1553
εOH [Kcal/mol] 0,000 0,000
εHH [Kcal/mol] 0,000 0,000
σOO [Å] 3,166 3,166
σOH [Å] 0,000 0,000
σHH [Å] 0,000 0,000
O −H [Å] 1,000 1,000

HÔH [◦] 109,47 109,47

Existem muitos modelos de simulação para o metanol [10, 11, 43] e, assim como aconte-

cem com os modelos para a água, muitos dos modelos são de natureza emṕırica ou derivam

de cálculos de orbitais moleculares (ab initio). A Tabela 2.2 traz os parâmetros de ajuste

do potencial de interação do metanol para os dois modelos propostos por Jorgensen (J1 e

J2) [44] e os dois de Haughney et al. (H1 e H2) [12]. Alguns dos parâmetros apresentados

na Tabela foram obtidos a partir de regras de combinação,

εCH3O = (εCH3CH3 .εOO)1/2,

σCH3O =
1

2
(σCH3CH3 + σOO).

Apenas relembrando que, assim como os modelos apresentados para a água, os quatro

modelos que são apresentados na Tab. 2.2 para o metanol tem como referência o poten-

cial de interação dado pela Eq. (2.49). Os quatro modelos possuem ligações e ângulos

intramoleculares ŕıgidos, e são constitúıdos de três śıtios, em que os centros de interação

são posicionados no carbono (C), oxigênio (O) e no hidrogênio (HO) da hidroxila. Os

modelos J2, H1 e H2 são uma tentativa de melhorar algumas fraquezas do modelo J1, em

particular as propriedades termodinâmicas. Note que J1 e H1 diferem apenas nos valores

das cargas de cada um dos śıtios. Já H2 difere nas cargas e nos parâmetros do potencial

de Lennard-Jones. Os modelos J1, J2 e H1 são baseados na fase de gás, enquanto que o

modelo H2 é obtido a partir de dados de difração de neutrôns da fase ĺıquida.

Haughney et al. [12] apresenta em seu artigo, Molecular-Dynamics Simulation of Liq-

uid Methanol, uma comparação dos resultados de simulação de DM dos modelos J1, J2,

H1 e H2 com resultados experimentais. Com exceção do modelo J1, os demais têm uma
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Table 2.2: Parâmetros de ajuste para o potencial de interação do metanol nos modelos de
Jorgensen e Haughney.

Parâmetros/Modelo J1 J2 H1 H2
Massa CH3 [g/mol] 12,0107 12,0107 12,0107 12,0107
Massa O [g/mol] 15,9994 15,9994 15,9994 15,9994
qCH3 [e] 0,285 0,265 0,297 0,228
qO [e] -0,685 -0,700 -0,728 -0,660
(a)qHO

[e] 0,400 0,435 0,431 0,432
εCH3CH3 [Kcal/mol] 0,1809 0,2068 0,1809 0,0298
εOO [Kcal/mol] 0,1746 0,1698 0,1746 0,2243
εCH3O [Kcal/mol] 0,1777 0,1874 0,1777 0,0816
σCH3CH3 [Å] 3,861 3,775 3,861 3,931
σOO [Å] 3,083 3,071 3,083 3,069
σCH3O [Å] 3,472 3,423 3,472 3,500
CH3 −O [Å] 1,4246 1,4246 1,4246 1,4175
O −H [Å] 1,0285 1,0285 1,0285 1,0285
(a)CH3ÔHO [◦] 108,53 108,53 108,53 101,55

(a) O śımbolo HO se refere ao hidrogênio da hidroxila.

boa concordância com os resultados experimentais termodinâmicos (temperatura, ener-

gia interna e pressão), sendo que o modelo J2 é o que apresenta melhores resultados.

Entretanto, o próprio autor relata que a pressão calculada via simulação é bem maior

que o valor experimental em todos os modelos. E, em relação aos resultados estrutu-

rais, todos os modelos reproduzem o comportamento das curvas experimentais (função

distribuição de pares), e os modelos H1 e J2 se ajustam, incluse, quantitativamente aos

dados experimentais.

O fato dos modelos descritos até o presente momento terem ou não um bom ajuste

quantitativo dos dados, não são relevantes para o proposito de desenvolvimento deste

trabalho. Assim, é suficiente que os modelos sejam capazes de reproduzir qualitativamente

as anomalias presentes na água (modelos SPC e SPC/E) ou de não reproduzi-las no caso

do metanol (modelos J1, J2, H1 e H2).

2.4 Anomalias

Anomalias são comportamentos não esperados, fora do comum. Certas substâncias

apresentam um comportamento não usual em determinadas condições. É o que acontece

por exemplo com a água, cujo exemplo clássico é a anomalia na densidade. A Figura 2.3

representa esquematicamente o comportamento da densidade da água em função da tem-

peratura a pressão de 1 atm. Note que a água possui um ponto de máximo local localizado
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a temperatura de aproximadamente 277 K (4 ◦C) e densidade de 1 g/cm3 (Kell, G. S. J.

Chem. Eng., 1975, 20, 97; veja a Tabela III dessa referência para dados experimentais

da água a pressão de 1atm). Esse comportamento anômalo da água, por exemplo, junto

com a baixa densidade do gelo (o que permite que o gelo flutue em água), possibilita

a sobrevivência de sistemas subaquáticos pois antes do congelamento, a temperatura de

rios, lagos e oceanos estão próximos de 4 ◦C, o que conduz a um congelamento de cima

para baixo, criando uma camada de gelo superficial e isolando a água do fundo, evitando o

congelamento [5]. A capacidade térmica da água a pressão constante CP tem um mı́nimo

em 36 ◦C e um máximo em -45 ◦C. Em altas temperaturas, a difusão da água aumenta

com a densidade e a pressão aumenta. Caso o leitor queira saber um pouco mais sobre

as anomalias da água consulte o śıtio na referência [5]. Há também um estudo sobre a

história das propriedades anômalas da água na referência [45].
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Figura 2.3: Figura mostrando o comportamento da densidade em função da temperatura da
água a pressão de 1 atm. O ponto cuja temperatura e densidade é de aproximadamente 277 K e
1 g/cm3, é o ponto de máximo local.

2.4.1 Anomalia Termodinâmica

Anomalias termodinâmicas são comportamentos não usuais das propriedades termodinâmicas

do sistema, por exemplo: densidade, pressão, temperatura, capacidade térmica, calor es-

pećıfico, condutividade térmica etc. Neste trabalho investigamos a anomalia termodinâmica

na densidade, que pode ser encontrada a partir da relação de Maxwell [20],(
∂V

∂T

)
P

= −
(
∂P

∂T

)
V

(
∂V

∂P

)
T

, (2.51)

o que implica em um mı́nimo local (∂P/∂T )ρ = 0 no diagrama P×T a densidade constante

ou um máximo local (∂ρ/∂T )P = 0 no diagrama ρ×T a pressão constante. A Figura
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(2.4) mostra uma representação esquemática do comportamento de um fluido normal e

um fluido anômalo. Note que para um fluido normal espera-se que a medida em que a

temperatura aumenta a pressão constante, a densidade do fluido diminua. Ou, de forma

equivalente, a pressão do fluido normal deve aumentar a medida em que a temperatura

aumenta a densidade constante. [4, 9, 18, 19, 20, 22]

A curva que representa o fluido anômalo (curva tracejada) na Fig. (2.4) possui dois

domı́nios de comportamento. O primeiro domı́nio, onde o fluido tem um comportamento

anômalo, é constitúıdo de todos os pontos da curva cuja temperatura (T ) pertence ao

domı́nio T ≤ T1. E o segundo domı́nio, onde o fluido se comporta normalmente, é

composto pelos pontos da curva na qual a temperatura pertence ao domı́nio T > T1.

Este é o mesmo tipo de comportamento que acontece com a água, como foi apresentado

no ińıcio da subseção, onde T1 = 4 ◦C a pressão de 1 atm.
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Figura 2.4: Figura esquemática mostrando o comportamento da densidade em função da tem-
peratura (a pressão constante) de um fluido normal (curva cont́ınua), e um fluido anômalo (curva
tracejada). Os pontos da curva tracejada onde a temperatura (T ) é menor que a temperatura
do ponto de máximo local (T ≤ T1), são pontos onde o fluido tem um comportamento anômalo.
E os pontos da curva tracejada onde a temperatura é maior que a temperatura do ponto de
máximo local (T > T1), são pontos onde o fluido tem um comportamento normal.

O leitor pode estar se questionando quanto a existência de mı́nimos locais num diagrama

ρ×T. Esses mı́nimos existem, porém não serão abordados aqui pelo fato de ocorrerem em

uma região onde o sistema já não é mais fluido e sim sólido. Esse tipo de anomalia também

ocorre com a água na temperatura de aproximadamente −63◦C e cuja densidade está por

volta de 0,925 g/cm3 [5].
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Para finalizar, a Figura (2.5) apresenta um diagrama P×T da água. Esse diagrama

foi obtido por nós, através de simulações de DM usando o modelo SPC/E já discutido

anteriormente. Os detalhes das condições, de como foi feita a simulação até a elaboração

do diagrama será discutida no Caṕıtulo 3. O que de fato se almeja mostrar com esse

diagrama é a região de anomalias na densidade, que é toda a região a esquerda da curva

de Temperaturas de Máxima Densidade (TMD) em destaque no diagrama. Essa região

de anomalias na densidade da água está compreendida entre densidades ρ (em g/cm3) de

0,925 a 1,075 aproximadamente, pressões P (em Katm) de -1,86 a 1,36 e para temperaturas

T (em K) entre 225 a 253.
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Figura 2.5: Diagrama P×T da água mostrando 13 isocóricas obtidas através das nossas sim-
ulações do modelo SPC/E para 256 moléculas de água. As curvas (ajustadas com um polinômio
de terceiro grau) de cima para baixo correspondem a densidade ρ (em g.cm−3) de: 1,175, 1,15,
. . . , 0,875. A curva em destaque representa a curva de Temperaturas de Máxima Densidade
(TMD), obtida através dos mı́nimos das isocóricas compreendidas entre 1,075 e 0,925. A região a
esquerda da curva de TMD, é a região de anomalias na densidade ou anomalias termodinâmicas.

2.4.2 Anomalia Dinâmica

A anomalia dinâmica, que será abordada aqui, é a anomalia na auto difusão. A autod-

ifusão, difusão entre part́ıculas da mesma espécie, é uma medida do quanto os átomos ou

moléculas de um fluido estão se movendo. É uma grandeza diretamente proporcional a

temperatura e inversamente proporcional a densidade, ou seja, a medida em que o grau

de agitação do sistema aumenta a difusão aumenta, e a medida em que a distância entre

os átomos diminui a difusão também diminui, pois fica cada vez mais dif́ıcil a locomoção

dos átomos. A difusão de um sistema pode ser mensurada pela seguinte equação,

D = lim
t→∞

〈∆r(t)2〉
2dt

, (2.52)
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onde D é a auto difusão, d é o número de dimensões do sistema, t é o tempo e 〈∆r(t)2〉
é o deslocamento quadrático médio dado pela equação,

〈
∆r(t)2

〉
=
〈
[r(t0 + t)− r(t0)]2

〉
. (2.53)

A Figura 2.6 mostra o comportamento da difusão em função da densidade para um

fluido normal (curva cont́ınua) e para um fluido anômalo (curva tracejada) como a água,

por exemplo. Para um fluido normal espera-se que a medida em que a densidade aumente

a temperatura constante, a difusão diminua. Já para um fluido anômalo, a curva pode

conter pontos extremos (∂D/∂ρ)T = 0, ou seja, pontos de mı́nimo (∂2D/∂ρ2)T, ρ=ρ0 ≥ 0

e máximo (∂2D/∂ρ2)T, ρ=ρ0 < 0 locais, onde ρ0 é o ponto extremo [4, 22, 18, 19, 20, 9].

A curva que representa o fluido anômalo (curva tracejada) pode ser seccionada em dois

domı́nios. O primeiro domı́nio, onde o fluido se comporta normalmente, são todos aqueles

pontos da curva cuja densidade pertence ao intervalo ρ < d1 ou ρ > d2. O segundo

domı́nio, onde o fluido tem um comportamento anômalo, são todos os pontos da curva

onde a densidade pertence ao intervalo d1 ≤ ρ ≤ d2.

Ponto de mínimo local

Densidade

Fluido Normal

Fluido Anômalo

D
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u
s
ã
o

Ponto de máximo local

d1 d2

D1

D2

Figura 2.6: Figura esquemática mostrando o comportamento da difusão em função da den-
sidade (a temperatura constante) de um fluido normal (curva cont́ınua), e um fluido anômalo
(curva tracejada). Os pontos da curva tracejada onde a densidade (ρ) está compreendida entre
as densidade dos pontos de mı́nimo e máximo local (d1 ≤ ρ ≤ d2), são pontos onde o fluido
tem um comportamento anômalo. Já os pontos da curva tracejada onde a densidade é menor
que a densidade do ponto de mı́nimo local ou maior que a densidade do ponto de máximo local
(ρ < d1 ou ρ > d2) são pontos onde o fluido tem um comportamento normal.

A Figura 3.4 mostra um gráfico da difusão em função da densidade para a água obtido

por nós através de simulações de DM usando o modelo SPC/E. O que vale a pena notar

neste gráfico é a região de anomalias na difusão ou anomalias dinâmicas. Esta região está
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compreendida entre as curvas em destaque, que são ajustes polinomias de terceiro grau

dos pontos de mı́nimos (curva a esrquerda) e máximos (curva a direita) locais. A região

de anomalias na difusão está compreendida entre densidades ρ (em g/cm3) de 0,89 a 1,16,

e para temperaturas T (em K) entre 220 e 280.
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Figura 2.7: Gráfico da difusão (D) em função da densidade (ρ) da água mostrando sete
isotérmicas obtidas através de simulações do modelo SPC/E para 256 moléculas de água. As
curvas (ajustadas com um polinômio de quinto grau) de cima para baixo correspondem as
temperaturas T (em K) de: 300, 280, 260, 250, 240, 230, 220. As curvas em destaque são
obtidas por meio de ajustes de terceiro grau dos pontos de máximo (curva a direita) e mı́nimo
(curva a esquerda) das isotérmicas compreendidas entre 280 K e 220 K. A região entre as curvas
em destaque constitui a região de anomalia na difusão ou anomalia dinâmica.

2.4.3 Anomalia Estrutural

Antes de abordar o que de fato é anomalia estrutural, vamos introduzir duas medi-

das fundamentais para determina-las, a função de distribuição radial e o parâmetro de

ordem translacional. A função de distribuição radial descreve como os átomos de um

sistema se distribuem radialmente em torno de um átomo de referência. Está função dá

a probabilidade de encontrar um par de átomos a uma determinada distância r, rela-

tiva a probabilidade esperada para um sistema de mesma densidade e uma distribuição

totalmente aleatória, conhecida como distribuição de gás ideal.

Portanto, a estrutura dos fluidos e sólidos pode ser descrita pela função de distribuição

radial [46]. Experimentalmente a função distribuição de pares não pode ser medida di-

retamente, e sim a sua transformada de Fourier, cuja grandeza é chamada de fator de

estrutura. A teoria que fundamenta essas medidas é a difração, o que torna posśıvel suas

medições por espalhamento de neutrôns ou raios-X. [26] [47]

A Figura 2.8 mostra uma representação esquemática em duas dimensões da dis-

tribuição dos átomos de um fluido simples. Note que as circunferências tracejadas concêntricas
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ao átomo pintado de preto mostram as localizações mais prováveis dos seus primeiros e

segundos vizinhos. É esse o tipo de informação que a função de distribuição de pares

fornece, ou seja, ela traz informações da quantidade de matéria circundante a uma de-

terminada distância de um átomo de referência. Pode-se definir a função de distribuição

radial g(r) de modo que g(r)dr seja proporcional ao número de átomos contidos em uma

casca esférica entre r e r+dr, dado que há um átomo na origem. Logo,

g(r) = 4πr2ρ(r), (2.54)

onde ρ(r) é densidade radial de átomos a uma dada distância do átomo de origem. E o

número de átomos n(r) a partir de uma átomo central até uma distância arbitrária r é

n(r) = 4πρ

∫ r

0

r2g(r)dr. (2.55)

Localização mais provável
da segunda casca de coordenação

Localização mais provável
da primeira casca de coordenação

Figura 2.8: Figura mostrando a localização mais provável da primeira (primeiros vizinhos) e
segunda casca (segundos vizinhos) de coordenação em torno do átomo central pintado de preto
para um fluido simples.

A Figura 2.9 mostra o comportamento t́ıpico de uma função de distribuição radial g(r)

para um fluido simples, onde r é a distância a partir de um central átomo arbitrário até

a casca de coordenação e cujas part́ıculas tem um diâmetro s. O primeiro pico, em r = s,

corresponde a localização mais provável dos primeiros vizinhos. O segundo pico, em r

= 2s, corresponde a localização mais provável dos segundos vizinhos e assim por diante.

Note que a intensidade dos picos vão diminuindo gradativamente com o aumento de r, e

g(r)→ 1 quando r→∞. No caso de um fluido simples, quando aplicamos a Eq. (2.55) na

primeira casca de coordenação (região em torno de r = s) encontramos n(primeira casca

de coordenação) ≈ 12, que é um resultado caracteŕıstico para fluidos simples [26].

A função de distribuição radial do oxigênio em relação ao oxigênio gOO(r) para a água a

temperatura ambiente tem o primeiro pico localizado por volta de 2,8 Å, que é exatamente

a distância da ligação de hidrogênio (veja a referência [48] para dados experimentais). O

segundo pico está localizado por volta de 4,5 Å. Quando a Eq. (2.55) é resolvida na
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primeira casca de coordenação (0≤ r≤ 3,5Å), encontra-se

n = 4πρ

∫ 3,5Å

0

r2gOO(r)dr ≈ 4.

Esse é um resultado caracteŕıtico para a água pelo fato da estrutura do ĺıquido se arranjar

na forma de um tetraedro [26].

1

g(r)

r
s 2s 3s

Líquido

Figura 2.9: Função de distribuição radial g(r) para um fluido simples. A localização dos picos
(cascas de coordenação) são caracterizadas por ocorrerem em distâncias múltiplas do diâmetro
dos átomos (s, 2s, 3s, . . . ).

A fim de se fazer uma comparação, a Figura (2.10) mostra o comportamento da função

de distribuição radial de um sistema hipotético nas fases sólido, ĺıquido e gasoso. Note

que para um sistema no estado sólido os picos são mais estreitos e mais intensos (para

sólidos com um alto grau de ordenação esses picos são ainda mais estreitos, intensos,

permitem uma maior aproximação da segunda casca de coordenação e não permitem uma

concetração significatica entre a primeira e segunda casca [26]) do que os estados ĺıquido

e gasoso. Já a g(r) do sistema gasoso é caracterizada pela presença de somente um pico

(uma casca de coordenação) seguido de um decaimento praticamente exponencial.

Agora que já explicamos a função de distribuição radial g(r), podemos dar continuidade,

discutindo sobre a segunda medida estrutural, o parâmetro de ordem translacional. O

parâmetro de ordem translacional é uma grandeza definida como [9, 19, 18, 20],

t ≡
∫ ξc

0

|g(ξ)− 1|dξ, (2.56)

onde ξ = rρ1/3 é a distância entre átomos (onde um deles está na origem) divido pela

separação média entre eles, ρ−1/3. g(ξ) é a função de distribuição radial e ξc é a distância

de cutoff, que definimos neste trabalho como sendo (3,069 Å≤σOO≤ 3,166 Å) rc> 2,5σOO
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Figura 2.10: Comportamento da função de distribuição radial para um sistema hipotético nos
estados sólido, ĺıquido e gás.

(a mesma distância de cutoff foi definida para o potencial de interação em todas as

simulações).

O parâmetro de ordem translacional mede o quão próximo um sistema está da cristal-

ização, ou seja, quanto maior o parâmetro de ordem translacional de um sistema, maior

será o seu grau de ordenação. E quanto menor o parâmetro de ordem translacional, maior

é o grau de desordenação do sistema. Para o gás ideal por exemplo, g(r)→ 1, o que leva

t→ 0. Já em um sólido, uma ordem de longo alcance persiste (g 6= 1) fazendo com que t

assuma grandes valores.

Já apresentados a função de distribuição radial e o parâmetro de ordem translacional,

podemos de fato discutir sobre a anomalia estrutural. Para um fluido normal, espera-se

que a medida em que a densidade aumente ou a temperatura diminua, o parâmetro de

ordem translacional assuma valores grandes. Já no caso de um fluido anômalo existem

regiões onde comportamento é o oposto, ou seja, o parâmetro de ordem translacional

decresce a medida em que a densidade aumenta ou a temperatura diminua. Em termos

anaĺıticos, a curva do parâmetro de ordem translacional em função da densidade (a tem-

peratura constante) para um fluido anômalo possui pontos extremos (∂t/∂ρ)T = 0 de

mı́nimos (∂2t/∂ρ2)T, ρ=ρ0 ≥ 0 e máximos (∂2t/∂ρ2)T, ρ=ρ0 < 0 locais, onde ρ0 é a densidade

do ponto extremo [18], [19], [20], [9]. A Figura 2.11 mostra esquematicamente o compor-

tamento de um fluido normal (curva cont́ınua) e um fluido anômalo (curva tracejada).

Note que a curva do fluido anômalo pode ser dividida em dois domı́nios. O primeiro

domı́nio, onde o fluido tem um comportamento anômalo, são todos os pontos da curva

cuja densidade (ρ) pertence ao intervalo d1 ≤ ρ ≤ d2. E o segundo domı́nio, onde o fluido

se comporta normalmente, são todos os pontos da curva onde a densidade pertence ao

intervalo ρ > d2 ou ρ < d1.
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Figura 2.11: Figura esquemática mostrando o comportamento do parâmetro de ordem transla-
cional em função da densidade (a temperatura constante) de um fluido normal (curva cont́ınua),
e um fluido anômalo (curva tracejada). Os pontos da curva tracejada onde a densidade (ρ) está
compreendida entre as densidade dos pontos de mı́nimo e máximo local (d1 ≤ ρ ≤ d2), são
pontos onde o fluido tem um comportamento anômalo. Já os pontos da curva tracejada onde
a densidade é menor que a densidade do ponto de mı́nimo local ou maior que a densidade do
ponto de máximo local (ρ < d1 ou ρ > d2) são pontos onde o fluido tem um comportamento
anômalo.

A Figura 2.12 mostra nossos resultados para o um gráfico do parâmetro de ordem

translacional em função da densidade da a água obtido através de simulações de DM para o

modelo SPC/E. O que vale a pena notar neste gráfico é a região de anomalias no parâmetro

de ordem translacional ou anomalias estruturais. Esta região está compreendida entre as

curvas em destaque, que são ajustes polinomias de terceiro grau dos pontos de mı́nimos

(curva a direita) e máximos (curva a esquerda) locais. A região de anomalias estruturais

está compreendida entre densidades ρ (em g/cm3) de 0,9 a 1,18, e para temperaturas T

(em K) entre 220 a 300.

2.5 Equações Integrais

Nos últimos anos, a análise matemática da função de distribuição radial têm rece-

bido muita atenção por sua importância em descrever as propriedades termodinâmicas

e estruturais dos fluidos [14]. Dentre esses estudos podemos destacar a equação de

Ornstein-Zernike (Equação 2.57) [14, 15, 16, 17], que para fluidos simples e esfericamente

simétricos dá uma relação direta entre a função de correlação indireta ou total dada por

h(r) = g(r)−1, onde g(r) é a função de distribuição radial. A função de correlação direta

c(r) é dada por

h(r)− c(r) = ρ

∫
h(r)c(|r− r0|)dr, (2.57)
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Figura 2.12: Gráfico do parâmetro de ordem translacional (t) em função da densidade (ρ)
da água mostrando 7 isotérmicas obtidas através de simulações do modelo SPC/E para 256
moléculas de água. As curvas (ajustadas com um polinômio de quinto grau) de baixo para
cima correspondem as temperaturas T (em K) de: 300, 280, 260, 250, 240, 230, 220. As curvas
em destaque é um ajuste de terceiro grau dos pontos de máximo (curva a esquerda) e mı́nimo
(curva a direita) das isotérmicas compreendidas entre 220K e 300K. A região entre as curvas
em destaque constitúı a região de anomalias estruturais.

onde r é o vetor que dá a posição dos átomos, r0 é o vetor posição do átomo de referência

e ρ é a densidade.

A transformada de Fourier4 da Equação (2.57) é dada por

C(k) =
H(k)

ρH(k) + 1
(2.58)

onde C(k) é a transformada de c(r) e H(k) é a transformada de h(r). Lembrando que

a integral da Eq. (2.57) é a convolução entre as funções h(r) e c(r), cuja transformada

de Fourier é dada pelo produto das transformadas de cada uma das funções. Existem

duas relações muito famosas para a função de correlação direta, a aproximação HCN -

Hypernetted-chain equation [50],

c(r) = h(r)− ln{g(r)exp[βU(r)]}, (2.59)

e a aproximação PY - Percus-Yevick [51],

c(r) = {1− exp[βU(r)]}g(r), (2.60)

4A transformada de Fourier F (k) de uma função cont́ınua f(r) é dada por F{f(r)} =∫ +∞

−∞
f(r)e−ikrdr. Caso o leitor queira obter mais informações sobre a transformada de Fourier, pode

consultar a referência [49].
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onde β = 1/kBT , U(r) é o potencial entre os átomos, h(r) é a função de correlação total

e g(r) é a função de distribuição radial.

A aproximação HCN é apropriada para interações de longo alcance entre os átomos, e

a aproximação de PY é adequada para interações de curto alcance. Essas aproximações,

entretanto, possuem uma inconsistência termodinâmica na pressão, istó é, a pressão cal-

culada via flutuações e a pressão calculada via teorema de virial divergem [14]. A fim

de solucionar essa incoerência, Rogers e Young [52] propuseram uma combinação entre

as aproximações HCN e PY. Essa aproximação possui um parâmetro de ajuste que pode

ser determinado usando o fato de que a pressão calculada via flutuações deve ser igual a

pressão calculada via virial (veja [52] e [14] para mais informações sobre a aproximação

de Rogers e Young), o que corrige a inconsistência termodinâmica apresentada por cada

uma dessas aproximações quando usadas separadamente.

Neste trabalho, a equação de Ornstein-Zernike foi usada para encontrar o potencial

de interacão (potencial efetivo) entre os átomos a partir da função de distribuição radial

obtida por simulações de Dinâmica Molecular. Como foi visto na subseção referente à

anomalias estruturais, pág. 30, a função de distribuição radial dá informações de como

os átomos de um sistema estão distribúıdos a uma determinada distância r a partir de

um átomo de referência, onde o principal responsável por esse arranjo configuracional

é o potencial de interação entre os átomos, e sendo a g(r) uma medida que leva em

consideração o sistema como um todo, o potencial de interação que se tem como resposta

da equação de Ornstein-Zernike é um potencial efetivo, ou seja, um potencial que é

caracterizado pelo o efeito de muitos corpos. Para avaliar o potencial efetivo, a Eq. (2.58)

foi usada em conjunto com a aproximação HCN, Eq. (2.59), que pode ser reescrita como,

U(r) = β−1 ln

{
exp [h(r)− c(r)]

h(r) + 1

}
, (2.61)

onde β = 1/kBT é constante de Boltzmann, T é a temperatura do sistema, h(r) é função

de correlação total e c(r) é a função de correlação direta.

Potenciais isotrópicos mais simples como o de Lennard-Jones (ver curva tracejada na

Fig. 2.13) e similares (poços quadrados) são úteis para simular sistemas mais complexos,

como por exemplo soluções coloidais ou soluções de protéına [21]. Entretanto, não con-

seguem reproduzir certas propriedades (anômalas) desses e outros sistemas como a água.

Ao longo dos últimos anos houve um grande esforço na pesquisa de modelos de po-

tenciais que reproduzissem essas propriedades anômalas, e uma famı́lia de potenciais

que atendem a essas necessidades são os potenciais com dois comprimentos de escalas

[4, 18, 19, 20, 21, 22]. Esse tipo de potencial, Fig. (2.13), é caracterizado por conter duas
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regiões: um ombro repulsivo e um poço atrativo. É esse tipo de caracteŕıstica no poten-

cial de interação, a competitividade entre as duas escalas, que faz com que apareçam as

propriedades anômalas (dinâmicas, termodinâmicas e estruturais) por exemplo da água.

Logo, espera-se que o potencial efetivo calculado a partir das equações de Ornstein-Zernike

Eq. (2.57), mostre caracteŕısticas parecidas com as de um potencial com dois comprimen-

tos de escalas e que a medida em que o momento de dipolo da molécula seja alterado, ou

seja, a medida em a água tende ao metanol, essas caracteŕısticas sumam. Mais do que

verificar a presença dessas duas escalas, este trabalho vem de forma a corroborar a partir

de simulações de DM que a famı́lia de potenciais de duas escalas realmente são uma boa

escolha para representar as propriedades de sistemas complexos.

U(r)

r

Figura 2.13: Figura esquemática do potencial de Lennard-Jones (curva tracejada) e do poten-
cial de duas escalas (curva cont́ınua) com um ombro repulsivo e um poço atrativo [4, 22].

O Apêndice A, pág. 65, traz um algoritmo escrito em linguagem C que calcula o

potencial efetivo a partir da equação de Ornstein-Zernike utilizando as aproximações

HCN e PY. O algoritmo utiliza como entrada o arquivo de sáida padrão do LAMMPS

com as informações da função de distribuição radial.

No próximo caṕıtulo será apresentado e discutido os resultados de nossas simulações de

DM para a água, o metanol e a mudança de dipolo da molécula de água. Enfatizaremos

as discussões sobre as anomalias termodinâmicas, dinâmicas e estruturais já discutidas

neste caṕıtulo, assim como o uso das equações integrais para avaliar o potencial efetivo

dos sistemas.
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Caṕıtulo 3

Resultados e discussões

3.1 Detalhes das simulações

Todas as simulações de DM foram realizadas no LAMMPS, com um código escrito

por nós, (o Apêndice B, pág. 70, traz uma breve explicação do que é o LAMMPS, de

como proceder para realizar uma simulação e um exemplo de código comentado) mantendo

constante a temperatura e a densidade (NVT - Ensemble Canônico) de 256 moléculas (768

átomos) interagindo via o potencial da Eq. (2.49) em uma caixa cúbica com condições

de contorno periódicas. A água foi simulada utilizando o modelo SPC/E [8], pág. 22, e o

metanol o modelo H1 [12], pág. 23. O estilo pppm [53], do inglês particle-particle particle-

mesh, foi usado para contar as interações Coulombianas de longo alcance. O cutoff para o

potencial de Lennard-Jones e Coulomb foram definidos em 10 Å para todas as simulações.

A temperatura foi mantida constante utilizando o termostato de Nose-Hoover [54] e foi

relaxada a cada 100 unidades de tempo. Uma média das informações termodinâmicas

(temperatura, pressão e energia) foram feitas a cada 5000 passos de tempo usando uma

amostra de cinco valores. Já o deslocamento quadrático médio, Eq. (2.53), foi medido

a cada 2500 passos de tempo pelo fato de ser uma medida sujeita a muita flutuação.

Informações da topologia do sistema (coordenadas dos átomos) também foram colhidas

a cada 5000 passos de tempo. As ligações e os ângulos entre os átomos foram mantidos

ŕıgidos usando o bem conhecido algoritmo SHAKE [55] com uma tolerância de precisão de

10−4. Todas as simulações foram iniciadas com a mesma configuração e rodadas durante

2× 106 passos, sendo que 1× 106 foram usados para equilibrar o sistema e o restante foi

usado para fazer medições sobre o sistema. O passo de tempo foi definido em 2× 10−15 s,

portanto, cada sistema foi simulado durante 4× 10−9 s.

A Figura 3.1 mostra a configuração inicial a esquerda (passo de tempo 0) e a final

a direita (passo de tempo 2 × 106) para a água utilizando o modelo SPC/E com ρ =

0, 95 g/cm3 e T = 200K. Nesta figura as bolinhas pintadas de vermelho representam os

átomos de oxigênio, e as bolinhas pintadas de branco representam os átomos de hidrogênio.
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Veja que a configuração inicial (a) é ordenada, porém instável, o que leva o sistema a

completa desordenação (b).

a) b)

Figura 3.1: Configuração inicial (a) e final (b) para a água utilizando o modelo SPC/E com
densidade de 0, 95 g/cm3 e temperatura de 200K. As bolinhas vermelhas representam os átomos
de oxigênio e as bolinhas brancas os átomos de hidrogênio. Essas figuras foram obtidas com o
VMD - Visual Molecular Dynamics (veja as referências [56, 57] para mais informações).

A Figura 3.2 mostra um gráfico da energia potencial (ou configuracional) em função

do passo para a água com uma densidade de 0, 95 g/cm3 e temperatura 200K. Note que

aqui também é posśıvel verificar que a configuração inicial é instável (com uma energia de

aproximadamente −3150Kcal/mol) pois logo em seguida a energia decresce até o passo

de aproximadamente 1× 106 (região a esquerda da linha vertical tracejada) e a partir dáı

(região a direita da linha vertical tracejada) oscila em torno de −3275Kcal/mol indicando

uma região de equiĺıbrio do sistema, e é nessa região que foram feitas as medidas de

interesse do sistema.

3.2 Água

Nesta seção serão apresentados os resultados para as nossas simulações de DM da água

utilizando o modelo SPC/E [9, 8] descrito na subseção 2.3.1, pág. 22 (veja Tabela 2.1).

O primeiro resultado que iremos discutir aqui é sobre o diagrama P×T apresentado na

Figura 2.5, cujas treze curvas são isocóricas (densidade constante) que vão de 0,875 g/cm3

a 1,175 g/cm3 (de baixo para cima) com um incremento de 0,025. Os śımbolos representam

os valores médios obtidos pelas simualações de DM, e as curvas que os acompanham são

ajustes de polinômios de terceiro grau. A curva em destaque é a curva de Temperaturas

de Máxima Densidade (TMD), onde esta foi ajustada com um polinômio de segundo grau

dos pontos extremos (∂P/∂T )ρ = 0 de mı́nimos (∂2P/∂T 2)ρ,T=T0 ≥ 0 das curvas de ajuste
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Figura 3.2: Energia potencial em função do passo para a água com ρ = 0.95 g/cm3 e T = 200K.
A esquerda da linha tracejada vertical é a região utilizada para equilibrar o sistema, e a região a
direita da linha tracejada vertical foi usada para fazer as medidas de interesse sobre o sistema.
A linha cont́ınua horizontal em U = −3275Kcal/mol é a linha que representa a energia média
do sistema.

das isocóricas, onde T0 é a temperatura do ponto de mı́nimo. Como foi visto na subseção

2.4.1, pág. 26, a TMD separa a região onde o fluido tem um comportamento anômalo

(região a esquerda da curva de TMD) e não anômalo (região a direita da curva de TMD).

Essa região de anomalias termodinâmicas está compreendida entre ρ (em g/cm3) de 0,925

a 1,075 aproximadamente, pressões P (em Katm) de -1,86 a 1,36 e para temperaturas T

(em K) entre 225 a 253.

Segundo Luis A. Báez e Paulette Clancy [58], o modelo SPC/E apresenta uma densi-

dade máxima de 1,0265 g/cm3 por volta de 235 K a pressão de 1 bar ≈ 0.987 atm. Nossas

simualações apresentam uma densidade máxima em aproximadamente 250 K, pressão de

1 bar e densidade entre 1,0 g.cm−3 e 1,025 g.cm−3. A diferença entre esses resultados se

deve provavelmente ao tempo de equilibração do sistema, já que Luis A. Báez e Paulette

Clancy simularam a água durante 12×10−9 s, que é três vezes maior do que o tempo de

simulação utilizado neste trabalho. Entretanto estes resultados estão longe dos valores

experimentais da água, cuja densidade é de 1 g.cm−3, temperatura de 277 K e pressão de

1 atm [59]. Mas como já foi dito, o interesse aqui não é em resultados quantitativos e

sim qualitativos. Logo, é suficiente que o modelo SPC/E reproduza o comportamento da

água, o que por sinal o faz de forma satisfatória.

Dando continuidade aos resultados, vamos discutir agora sobre a difusão da água em

função da densidade Figura 3.4, onde as sete curvas são isotérmicas (temperatura con-

stante) que de baixo para cima correspondem as temperaturas (em K) de: 220, 230,

240, 250, 260, 280 e 300. Os śımbolos representam os valores médios obtidos pelas

simualações de DM, e as curvas que os acompanham são ajustes de polinômios de terceiro
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Figura 3.3: Diagrama P×T da água mostrando 13 isocóricas obtidas através de simulações do
modelo SPC/E para 256 moléculas de água. As curvas (ajustadas com um polinômio de terceiro
grau) de baixo para cima correspondem a densidade ρ (em g.cm−3) de: 0,875; 0,9; ... 1,175. A
curva em destaque representa a curva de Temperaturas de Máxima Densidade (TMD), obtida
através dos mı́nimos das isocóricas compreendidas entre 1,075 e 0,925. A região a esquerda da
curva de TMD, é a região de anomalias na densidade ou anomalias termodinâmicas.

grau. As duas curvas em destaque são curvas ajustadas com um polinômio de segundo

grau dos pontos extremos (∂D/∂ρ)T = 0 de mı́nimos (∂2D/∂ρ2)T,ρ=ρ0 ≥ 0 e máximos

(∂2D/∂ρ2)T,ρ=ρ0 < 0 das curvas de ajuste das isotérmicas, onde ρ0 é a densidade do ponto

de mı́nimo. Como foi visto na subseção 2.4.2, pág. 28, a região delimitada por estas

duas curvas é onde o fluido tem um comportamento anômalo, ou seja, a difusão da água

aumenta com a densidade. Essa região de anomalias dinâmicas ou anomalias na difusão

está compreendida entre ρ (em g/cm3) de 0,89 a 1,16 aproximadamente, difusões D (em

10−5 cm2.s−1) de 0,036 a 1,734 e para temperaturas T (em K) entre 220 a 280.

A Tabela II do artigo de Luis A. Báez e Paulette Clancy [58] mostra a temper-

atura e a difusão da água a pressão de 1 bar. Segundo as simulações deles a difusão

da água é de aproximadamente 5,86×10−6 cm2.s−1 a uma temperatura de 250,2 K. Nossas

simualações apresentam um coeficiente de difuão aproximado para estas mesmas condições

de 6,3×10−6 cm2.s−1. Ambos diferem do resultado real para a água, que é ligeiramente

menor [60], entretanto as curvas (Fig. 3.4) reproduzem bem o comportamento da difusão

da água e estão de acordo com os resultados de Errington e Debenedetti [9].

A Figura 3.5 mostra a função de distribuição radial da água obtida por simulações

de DM usando o modelo SPC/E. A curva cont́ınua é a distribuição radial do oxigênio

em relação ao oxigênio (O-O), a curva tracejada é a distribuição radial do oxigênio em

relação ao hidrogênio (O-H) e a curva tracejada com pontilhado é a distribuição radial

do hidrogênio em relação ao hidrogênio (H-H), todas pertencentes ao mesmo sistema a
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Figura 3.4: Gráfico da difusão (D) em função da densidade (ρ) da água mostrando sete
isotérmicas obtidas através de simulações do modelo SPC/E para 256 moléculas de água. As
curvas (ajustadas com um polinômio de quinto grau) de cima para baixo correspondem as
temperaturas T (em K) de: 300, 280, 260, 250, 240, 230, 220. As curvas em destaque são
obtidas por meio de ajustes de polinômios de terceiro grau dos pontos de máximo (curva a
direita) e mı́nimo (curva a esquerda) das isotérmicas compreendidas entre 280 e 230. A região
entre as curvas em destaque constitúı a região de anomalias na difusão ou anomalias dinâmicas.

temperatura de 300 K e densidade de 1,0 g/cm3. O comportamento dessas curvas são

caracteŕısticas de sistemas ĺıquidos, e estão de acordo com as curvas apresentadas nas

referências [26, 6, 38, 8]. O primeiro pico da curva O-O (que é a distância em que se

encontram os primeiros vizinhos) localiza-se por volta de 2,75 Å, que é aproximadamente

a distância das ligações de hidrogênio (2,8 Å). O segundo pico (distância em que se encon-

tram os segundos vizinhos) localiza-se em torno de 4,5 Å, e a medida em que a distância

aumenta os picos vão se tornando cada vez menores e tendendo a estabilizar em um, assim

como seria esperado para sistemas ĺıquidos. Essas duas distâncias caracteŕısticas entre os

átomos de oxigênio da ligação de hidrogênio (2,8 Å e 4,5 Å) correspondem as distâncias

esperadas para a estruturação tetraédrica das moléculas de água (veja Fig. 3.6) [26]. Se

integrarmos (Eq. 2.55) a função de distribuição radial do O-O sobre a primeira casca de

coordenação (0 ≤ r ≤ 3,3 Å), encontramos que o número de primeiros vizinhos é de n(0

≤ r ≤ 3,3 Å) ≈ 4, que é o número de vizinhos esperados para a estrutura tetraédrica

da água ĺıquida [26]. Este número fica ainda mais próximo de quatro para temperaturas

inferiores (essa quantidade de vizinhos permanece praticamente a mesma para as demais

densidades e temperaturas).

A Figura 3.7 mostra um conjunto de sete funções de distribuição radial para a água, to-

das com a mesma densidade 1,0 g/cm3. As temperaturas (em K) das curvas de baixo para

cima são: 220, 230, 240, 250, 260, 280 e 300. Exceto a curva de mais baixa temperatura
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Figura 3.5: Função de distribuição radial para a água mostrando a distribuição do O-O
(oxigênio com oxigênio, curva cont́ınua), O-H (oxigênio com hidrogênio, curva tracejada) e H-H
(hidrogênio com hidrogênio, curva traceja com pontilhado) a temperatura de 300 K e densidade
de 1,0 g/cm3 obtidas por meio de simulações de DM do modelo SPC/E.

Figura 3.6: Figura esquemática mostrando o arranjo tetraédrico das moléculas de água devida
as ligações de hidrogênio (linha pontilhada).

(220 K), as demais foram defasadas verticalmente para ter uma melhor visualização. O

que vale a pena notar aqui é a localização do primeiro pico, que é praticamente o mesmo

para todas as curvas, e a medida em que a temperatura aumenta, a intensidade dos picos

diminuem e a largura aumenta. Isto é um forte ind́ıcio de que mesmo a temperaturas

mais altas os primeiros vizinhos ainda permanecem fazendo ligações de hidrogênio. Outra

caracteŕıstica importante é que os segundos vizinhos praticamente desaparecem quando a

temperatura aumenta. Isso de fato é algo esperado pois a medida em que a temperatura

do sistema aumenta, a energia cinética dos átomos ou moléculas também aumentam,

fazendo com que o sistema fique completamente desorganizado. Podemos ter uma visão
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melhor dessas informações se olharmos para a Figura 3.8, que é o deslocamento quadrático

médio, Eq. (2.53), em função do tempo. As linhas são ajustes lineares que de baixo para

cima correspondem as mesmas situações que as da Fig. 3.7. Note que o sistema com a

menor temperatura (220 K, linha cont́ınua) possui uma inclinação pequena (menor ener-

gia cinética e difusão) em comparação com as demais, e vai aumentando a medida em que

a temperatura aumenta (aumentando a energia cinética e a difusão).
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Figura 3.7: Função de distribuição radial para a água mostrando a distribuição do O-O
(oxigênio com oxigênio) para sete temperaturas a densidade de 1,0 g/cm3. De baixo para cima
as curvas correspondem as temperaturas (em K) de: 220, 230, 240, 250, 260, 280 e 300. As
curvas foram obtidas por simulações de DM do modelo SPC/E. Com exceção da curva com
temperatura de 220 K, as demais foram defasadas verticalmente de duas unidades apenas para
melhorar a visualização.

Agora que já foi apresentado as informações estruturais (função de distribuição radial),

podemos dar continuidade falando sobre suas anomalias. A Figura 3.9, onde as sete

curvas são isotérmicas que de cima para baixo correspondem as temperaturas (em K) de:

220, 230, 240, 250, 260, 280 e 300. Os śımbolos representam os valores médios obtidos

pelas simualações de DM, e as curvas que os acompanham são ajustes de polinômios

de terceiro grau. As curvas em destaque (curvas secantes as isotérmicas) são curvas

ajustadas com um polinômio de segundo grau dos pontos extremos (∂t/∂ρ)T = 0 de

mı́nimos (∂2t/∂ρ2)T,ρ=ρ0 ≥ 0 e máximos (∂2t/∂ρ2)T,ρ=ρ0 < 0 das curvas de ajuste das

isotérmicas, onde ρ0 é a densidade do ponto de mı́nimo. Como vimos na subseção 2.4.3,

pág. 30, a região delimitada por estas duas curvas é onde o fluido tem um comportamento

anômalo, ou seja, o parâmetro de ordem translacional da água diminúı com a densidade.

Essa região de anomalias estruturais está compreendida entre ρ (em g/cm3) de 0,9 a 1,18

aproximadamente, parâmetros de ordem translacional de 0,33 a 0,42 e para temperaturas

T (em K) entre 220 a 300.
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Figura 3.8: Gráfico do deslocamento quadrático médio em função do tempo (Eq. 2.53)
para a água obtidos por simulações de DM do modelo SPC/E. As curvas mostram o deslo-
camento quadrático médio do O-O (oxigênio com oxigênio) para sete temperaturas a densidade
de 1,0 g/cm3. De baixo para cima as curvas correspondem as temperaturas (em K) de: 220, 230,
240, 250, 260, 280 e 300.
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Figura 3.9: Gráfico do parâmetro de ordem translacional (t) em função da densidade (ρ)
da água mostrando 7 isotérmicas obtidas através de simulações do modelo SPC/E para 256
moléculas de água. As curvas (ajustadas com um polinômio de quinto grau) de baixo para cima
correspondem as temperaturas T (em K) de: 300, 280, 260, 250, 240, 230, 220. As curvas em
destaque é um ajuste de terceiro grau dos pontos de máximo (curva a esquerda) e mı́nimo (curva
a direita) das isotérmicas compreendidas entre 220 e 300. A região entre as curvas em destaque
constitúı a região de anomalias estruturais.

A Figura 3.10 traz as anomalias termodinâmicas, dinâmicas e estruturais da água,

já apresentadas anteriormente, em um gráfico da temperatura em função da densidade.

A curva tracejada delimita a região de anomalias estruturais, onde está foi obtida por
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um ajuste de segundo grau dos pontos extremos, (∂t/∂ρ)T = 0, do parâmetro de ordem

translacional (t) em função da densidade (ρ). A região hachurada abaixo da curva trace-

jada é a região de anomalis estruturais, onde a água se torna desordenada a medida em

que a densidade aumenta. A curva tracejada com pontilhado demarca a região de anoma-

lias dinâmicas (anômalias na difusão). A curva é um ajuste de segundo grau dos pontos

extremos, (∂D/∂ρ)T = 0, da difusão (D) em função da densidade (ρ). A região hachurada

abaixo desta curva é a região onde a água tem uma maior mobilidade quando comprimida.

E por último mas não menos importante, temos a curva cont́ınua que delimita a região de

anomalias termodinâmicas, mais especificamente anomalias na densidade. Assim como

as curvas anteriores, está foi obtida por um ajuste de segundo grau dos pontos extremos,

(∂P/∂T )ρ = 0, da pressão em função da temperatura. A região hachurada abaixo da

curva é onde a densidade da água aumenta quando é aquecida a pressão constante.

Este mesmo gráfico é apresentado por Errington e Debenedetti [9], o qual chamam

de relação de loci1 das anomalias. O comportamento das curvas estão em pleno acordo

com as curvas apresentadas por eles no artigo. O que vale a pena notar neste gráfico

é que a região de anomalias estruturais ocorre sobre a mais ampla gama de densidades

(0,9 < ρ < 1,175, ρ em g/cm3) e temperaturas (225 < T < 340, T em K), englobando a

região de anomalias dinâmicas e termodinâmicas, ou seja, as anomalias na difusão ocorrem

inteiramente dentro da região de anomalias estruturais, e as anomalias termodinâmicas

ocorrem dentro da região de anomalias na difusão. Este comportamento é conhecido como

efeito cascata das anomalias [9].

Para fecharmos está seção de resultados de simulações de DM da água, vamos discutir

sobre o uso da equação de Ornstein-Zernike, Eq. (2.57). A Figura 3.17 mostra sete po-

tenciais efetivos do O-O (oxigênio com oxigênio) para a água com densidade de 1,0 g/cm3,

onde as temperaturas (em K) de baixo para cima são: 220, 230, 240, 250, 260, 280 e

300. As curvas foram defasadas verticalmente de duas unidades (com exceção da curva de

temperatura mais baixa 220 K) apenas por uma questão de visualização. Esses potenciais

foram obtidos pelas Equações (2.58) e (2.61), onde a primeira equação é a transformada

de Fourier da equação de Ornstein-Zernike, Eq. 2.57, e a segunda é a aproximação

HCN (aproximação de longo alcance) que juntas foram resolvidas numericamente (veja

Apêndice A) para uma dada função de distribuição radial g(r). Note, Fig. 3.17, que os

potenciais possuem um mı́nimo local em torno de aproximadamente 2,75 Å e um segundo

mı́nimo local em torno de 4,5 Å ≈ 1,6 × 2,8 Å, assim como acontece com a função de

distribuição radial (Fig. 3.7). Isso sugere que o potencial efetivo tende a manter as car-

acteŕısticas da função distribuição de pares, uma vez que o potencial depende somente da

g(r) (Eq. (2.61)). Note que esses potenciais possuem três escalas, duas escalas atrativas

(regiões de competição de equiĺıbrio entre os átomos de oxigênio do sistema), uma em

1A palavra loci deriva do latim e é o plural de locus, que significa lugar.
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Figura 3.10: Relação entre as anomalias termodinâmicas, dinâmicas e estruturais para a
água obtidas por simulações de DM do modelo SPC/E. A região de anomalias estruturais é a
região delimitada pela curva tracejada, ajustada com um polinômio de segundo grau dos pontos
extremos do parâmetro de ordem translacional (∂t/∂ρ)T = 0. Dentro dessa região, t diminúı
com o aumento de ρ, e a água se torna mais desordenada quando comprimida. A curva tracejada
com pontilhado, ajustada com um polinômio de segundo grau dos pontos extremos da difusão
(∂D/∂ρ)T = 0, define a região de anomalias na difusão ou anomalias dinâmicas, onde D aumenta
quando ρ aumenta. Dentro dessa região, a água tem uma mobilidade maior quando comprimida.
A região de anomalias termodinâmicas ou anomalias na densidade é a região demilitada pela
curva cont́ınua, ajustada com um polinômio de segundo grau dos pontos extremos da pressão
em função da temperatura (∂P/∂T )ρ = 0. Dentro dessa região a densidade aumenta quando a
água é aquecida a uma pressão constante. Essas três curvas de anomalias apresentam o efeito
cascata (veja o texto para mais detalhes) assim como apresentado por Errington e Debenedetti
[9].

aproximadamente 2,8 Å e a outra em 4,5 Å (a variação desses mı́nimos entre as demais

temperaturas é pequena), e a terceira escala que é repulsiva, por volta de 3,2 Å. As duas

escalas atrativas correspondem justamente as distâncias caracteŕısticas entre os oxigênios

(de duas moléculas distintas) das ligações de hidrogênio [26], as ligações em 2,8 Å aconte-

cem com mais frequência, são ligações mais fortes e correspondem a distância do estado

de menor energia, região ou poço em torno de 2,8 Å. Uma vez dentro dessa região, os

átomos encontram uma barreira a esquerda U(r < 2,8 Å) → ∞ e a direita U(r ≈ 3,2 Å)

> 0, impedindo-os de sáırem dessa região. O mesmo acontece em r ≈ 4,5 Å, porém é

uma região onde o poço é mais raso (maior energia e menos estável), e a barreira em

U(r ≈ 3, 2 Å) > 0 os impede de ocuparem a região de menor energia. A medida em

que a temperatura aumenta (de baixo para cima), algumas das ligações de hidrogênio

se quebram, o que leva a diminuição da intensidade dos poços e da barreira em 3,2 Å,

permitindo que alguns átomos vençam a barreira e ocupem o estado de menor energia.
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Figura 3.11: Gráfico do potencial efetivo U(r) da água utilizando o modelo SPC/E e obtido
a partir das Equações (2.58) e (2.61), veja Apêndice A. As curvas são todas para a densidade
de 1,0 g/cm3 e cujas temperaturas (em K) de baixo para cima são: 220, 230, 240, 250, 260,
280 e 300. Com exceção da curva de menor temperatura (220 K), as demais foram defasadas
verticalmente de duas unidades para uma melhor visualização.

3.3 Metanol

Nesta seção serão apresentados os resultados para as nossas simulações de DM do

metanol utilizando o modelo H1 [12] descrito na subseção 2.3.2, pág. 22 (veja Tabela 2.2).

O primeiro resultado que iremos apresentar aqui é sobre o diagrama P×T, Figura 3.12,

onde as doze curvas são isocóricas que vão de 0,9 g/cm3 a 1,125 g/cm3 (de baixo para cima)

com um incremento de 0,025. Os śımbolos representam os valores médios obtidos pelas

simualações de DM, e as curvas que os acompanham são ajustes de polinômios de terceiro

grau. Ao contrário do resultado apresentado anteriormente para á agua (Figura 2.5), o

metanol não apresenta anomalias na densidade (anomalia termodinâmica) nessa região.

A medida em que a temperatura aumenta a densidade constante, a pressão também

aumenta, assim como ocorre para os fluidos não anômalos, como por exemplo o gás ideal.

Isso é algo bem interessante pois o metanol faz ligações de hidrôgenio assim como a água,

entretanto não possui anomalias na densidade, e como veremos mais adiante também não

possui anomalias dinâmicas e estruturais. De fato, a molécula de metanol não possui uma

simetria de carga como a molécula de água, e cerca de 90% das ligações de hidrogênio da

água [5] são de caráter eletrostático, então talvez essa seja uma caracteŕıstica importante

para que um sistema apresente anomalias. E é esse o ponto chave que abordaremos na

seção seguinte, ou seja, se quebrarmos a simetria de cargas da molécula de água, o que

irá acontecer com as anomalias.
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Figura 3.12: Diagrama P×T do metanol mostrando 12 isocóricas obtidas através de simulações
do modelo H1 para 256 moléculas de metanol. As curvas (ajustadas com um polinômio de
terceiro grau) de baixo para cima correspondem a densidade ρ (em g.cm−3) de: 0,9; 0,925; ...
1,125.

Agora vamos apresentar os resultados da difusão do metanol em função da densidade.

As sete curvas na Figura 3.4 são isotérmicas que de baixo para cima correspondem as

temperaturas (em K) de: 220, 230, 240, 250, 260, 280 e 300. Os śımbolos representam

os valores médios obtidos pelas simualações de DM, e as curvas que os acompanham são

ajustes de polinômios de terceiro grau. Note que as curvas não possuem pontos extremos

(mı́nimos e máximos de difusão) e são decrescentes, ou seja, a medida em que a densidade

aumenta a temperatura constante, a difusão diminui (esse é o tipo de comportamente

t́ıpico de um fluido não anômalo). A mesma situação anterior também se aplica quando

a temperatura decresce a densidade constante, o que leva a difusão a assumir valores

menores. Este resultado é contrário ao da água, Fig. 3.4, pois como vimos na seção

anterior, a água possui regiões onde a difusão aumenta (comportamento anômalo) quando

a densidade também aumenta (a água tem uma mobilidade maior quando comprimida). Se

o leitor quiser saber mais informações sobre as propriedades dinâmicas e termodinâmicas

do metanol, consulte a Tabela II da referência [12].

A Figura 3.14 mostra as funções de distribuição radial para o metanol. As seis curvas

são para o sistema a temperatura de 300 K e densidade de 1,0 g/cm3 que de baixo para

cima correspondem as distribuições do O-O (oxigênio com oxigênio), O-H (oxigênio com

hidrogênio), H-H (hidrogênio com hidrogênio), C-O (metil CH3 com oxigênio), C-H (metil

com hidrogênio) e C-C (metil com metil). O comportamento das curvas estão similares

aos apresentados por Haughney et al. [12] e Jorgensen [11, 44]. O pico mais intenso da

função de distribuição do O-O é por volta de 2,75 Å, e integrando sob a primeira casca
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Figura 3.13: Gráfico da difusão (D) em função da densidade (ρ) do metanol mostrando sete
isotérmicas obtidas através de simulações do modelo H1 para 256 moléculas de metanol. As
curvas (ajustadas com um polinômio de quinto grau) de cima para baixo correspondem as
temperaturas T (em K) de: 300, 280, 260, 250, 240, 230, 220.

de coordenação encontramos algo em torno de n(0 Å ≤ r ≤ 3,3 Å) ≈ 2 vizinhos, o que

é consistente com a tendência do metanol de formar cadeias de ligações de hidrogênio

(veja a Fig. 3.15). O segundo pico, localizado por volta de 4,66 Å, segundo Jorgensen

[11] implica em um ângulo médio para OÔO de 115-120◦. O primeiro máximo da função

de distribuição radial do O-H está localizado em torno de 1,85 Å e integrando sobre o

primeiro pico encontramos algo por volta de 1,5 vizinhos, que pode ser atribúıdo ao

hidrogênio adjacente a ligação de hidrogênio do monômero doador.

As funções de distribuição radial que envolvem o o grupo metil são menos estruturadas.

O primeiro pico da distribuição do C-O ocorre em 3,5 Å, e integrando até o primeiro

mı́nimo 4,47 Å encontramos 8,2 oxigênios que incluem os vizinhos entre cadeias e dentro

da própria cadeia. A distribuição do C-C mostra uma ampla banda de 3,0 Å a 4,5 Å que

pode ser decomposta em dois picos, o pico mais próximo devido aos vizinhos da mesma

cadeia e o picos mais longe devido aos vizinhos entre cadeias. E por último, a distribuição

do C-H, que tem seu primeiro máximo em 3,85 Å. Integrando sobre o primeiro pico

encontra-se por volta de 2,8 hidrogênios que são devidos aos doadores das ligações de

hidrogênio.

Apresentadas as funções de distribuição radial para o metanol, vamos discutir agora

sobre o parâmetro de ordem translacional. A Fig. 3.16 mostra sete curvas isotérmicas que

de baixo para cima correspondem as temperaturas (em K) de: 300, 280, 260, 250, 240,

230 e 220. Os śımbolos representam os valores médios obtidos pelas simualações de DM

do modelo H1, e as curvas (retas) são ajustes de polinômios de primeiro grau. O leitor
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Figura 3.14: Gráfico da função de distribuição radial g(r) do metanol a temperatura de 300 K e
densidade de 1,0 g/cm3, mostrando de cima para baixo a distribuição do C-C (metil com metil),
C-H (metil com o hidrogênio da hidroxila), C-O (metil com oxigênio), H-H (hidrogênio com
hidrogênio), O-H (oxigênio com hidrogênio) e O-O (oxigênio com oxigênio). As curvas, com
excessão da curva cont́ınua do O-O, foram defasadas de duas unidades apenas por uma questão
de clareza na visualização.
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Figura 3.15: Figura esquemática mostrando as ligações de hidrogênio (linha pontilhada) em
cadeia para as moléculas de metanol.

pode notar que alguns dos pontos cujas temperaturas são menores estão se desviando

consideravelmente da reta de regressão. Isso se deve possivelmente a falta de equilibração

do sistema, o que nos levou a forçar um ajuste linear dos pontos, pois, como já era de

se esperar, o metanol não possui anomalias estruturais (não possui pontos de mı́nimos e

máximos locais). Logo, as curvas (isotérmicas) que melhor descreveriam o comportamento

dos sistemas não necessariamente teriam que ser lineares, bastaria apenas que não tivessem

pontos extremos e que fossem estritamente crescentes (quando a densidade aumenta o

parâmetro de ordem também aumenta).

Como foi discutido na seção 2.4.3, pág. 30, o parâmetro de ordem translacional mede

a tendência de ordenação (cristalização) do sistema, que no caso do metanol (t) tende

a aumentar a medida em que a densidade (ρ) aumenta a temperatura constante. Este

é o tipo de comportamento esperado para um fluido não anômalo, que é o contrário da
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água (Fig. 3.9) que possui regiões onde o sistema tende a desordenar a medida em que a

densidade aumenta a temperatura constante (comportamento anômalo).
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Figura 3.16: Gráfico do parâmetro de ordem translacional (t) em função da densidade (ρ)
do metanol mostrando 7 isotérmicas obtidas através de simulações do modelo H1 para 256
moléculas de metanol. As curvas (ajustadas com um polinômio de quinto grau) de baixo para
cima correspondem as temperaturas T (em K) de: 300, 280, 260, 250, 240, 230, 220.

Para fecharmos está seção de resultados do metanol, vamos discutir sobre a aplicação

da equação de Ornstein-Zernike, Eq. (2.57). A Figura 3.17 mostra sete potenciais efetivos

do O-O (oxigênio com oxigênio) para o metanol com densidade de 1,0 g/cm3, onde as tem-

peraturas (em K) de baixo para cima são: 220, 230, 240, 250, 260, 280 e 300. As curvas

foram defasadas verticalmente de duas unidades (com exceção da curva de temperatura

mais baixa 220 K) apenas por uma questão de visualização. Note que os potenciais pos-

suem um mı́nimo local em torno de aproximadamente 2,75 Å e um segundo mı́nimo local

em torno de 4,70 Å (a variação desses mı́nimos entre as demais temperaturas é pequena),

assim como acontece com a função de distribuição radial (Fig. 3.14). Note que assim como

ocorria com a água, os potenciais efetivos do metanol contém três escalas, duas escalas

atrativas que geram uma competição de equiĺıbrio entre os átomos de oxigênio do sistema,

uma em aproximadamente 2,75 Å e a outra em 4,70 Å, e uma escala repulsiva em 3,2 Å.

As duas escalas atrativas correspondem justamente as distâncias caracteŕısticas entre o

O-O das ligações de hidrogênio [11], as ligações em 2,75 Å acontecem com mais frequência,

são ligações mais fortes e correspondem a distância do estado de menor energia, região

em torno do poço em 2,75 Å. Uma vez dentro dessa região, os átomos encontram uma

barreira a esquerda U(r < 2,75 Å) → ∞ e a direita U(r ≈ 3,32 Å) > 0, impedindo-os de

sáırem dessa região. O mesmo ocorre em r ≈ 4,70 Å, porém é uma região onde o poço é

mais raso (maior energia e menos instável) e a barreira a esquerda U(r ≈ 3,32 Å) > 0 os
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impede de ocupar a região de menor energia. A medida em que a temperatura aumenta

(de baixo para cima), algumas das ligações de hidrogênio se quebram, o que ocasiona

a diminuição da intensidade dos poços e da barreira em 3,32 Å, permitindo que alguns

átomos vençam a barreira e ocupem o estado de menor energia.
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Figura 3.17: Gráfico do potencial efetivo U(r) do metanol utilizando o modelo H1 e obtido
a partir das Equações (2.58) e (2.61), veja Apêndice A. As curvas são todas para a densidade
de 1,0 g/cm3 e cujas temperaturas (em K) de baixo para cima são: 220, 230, 240, 250, 260,
280 e 300. Com exceção da curva de menor temperatura (220 K), as demais foram defasadas
verticalmente de duas unidades para uma melhor visualização.

3.4 Mudança de dipolo

A terceira e última parte das simulações deste trabalho, envolveu uma investigação

no comportamento das anomalias com uma mudança do momento de dipolo2 da água.

Para tanto, foram simuladas 256 moléculas utilizando os parâmetros de ajuste do modelo

SPC/E (Tabela 2.1) da água como base, e alteramos gradativamente os valores das cargas

entre os hidrogênios de forma a quebrar a simetria de carga da molécula de água, fazendo

com que a orientação e intensidade do seu momento de dipolo se aproximasse ao do

metanol (Fig. 3.18), mas sempre mantendo a carga ĺıquida da molécula nula (qO + 2qH

= 0).

De forma a facilitar as discussões dos resultados com base nas mudanças de cargas,

criamos um parâmetro λ que mede o quanto o módulo e a orientação do momento de

2Em f́ısica, o momento de dipolo elétrico é uma medida da polaridade de um sistema de cargas. Para

um sistema discreto de cargas, o momento de dipolo pode ser escrito como ~p =

N∑
i=1

qi ~xi.
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Figura 3.18: Orientação do momento de dipolo padrão (~p) da molécula de água (esquerda) e
da molécula de metanol (direita). As linhas tracejadas nas ligações entre o átomo de carbono e
dois dos átomos de hidrogênio na molécula de metanol é apenas para representarem que essas
ligações estão em planos diferentes das demais.

dipolo proveniente da mudança de carga se aproximam a do metanol e se afasta ao da

água, ou seja, impomos a condição de que quando λ for igual a zero, o sistema é água,

e quando λ é igual a um, o sistema tende ao metanol, pelos menos no que diz respeito a

intensidade e orientação do momento de dipolo. Logo, podemos definir λ como sendo

λ ≡ λp(|~p|) + λθ(θ)

2
, λ ≥ 0. (3.1)

O parâmetro λp(|~p|) mede o quanto o módulo do momento de dipolo devida a mudança

de carga se afasta ao da água e se aproxima ao do metanol. Logo, impondo que λp(|~p|)
seja igual a zero quando tivermos o módulo do momento de dipolo da água |~pa| e λp(|~p|)
igual a um quando tivermos o módulo do momento de dipolo do metanol |~pm|, podemos

definir a seguinte expressão por meio de interpolação simples

λp(|~p|) ≡
∣∣∣∣ |~pa| − |~p||~pa| − |~pm|

∣∣∣∣ , λ ≥ 0, (3.2)

onde |~pa| é o módulo do momento de dipolo da água baseado nos parâmetros de ajuste

do modelo SPC/E (Tabela 2.1), o que leva a aproximadamente |~pa| = 2,35 D, |~pm| é o

módulo do momento de dipolo do metanol baseado nos parâmetros de ajuste do modelo

H1 (Tabela 2.2) e cujo valor é por volta de |~pm| = 2,81 D, e |~p| é o módulo do momento

de dipolo devido a mudança de carga, que foi obtido utilizando a representação da Figura

3.19 abaixo

e cuja expressão vetorial é dada por:

p = {q2l1 + q3[l1 − l2cos(α)]}̂i+ q3l2sen(α)ĵ, (3.3)

onde q1 foi adotado como sendo a carga elétrica do hidrogênio (água) ou do grupo metil

(metanol), q2 e q3 são as cargas elétricas do oxigênio e hidrogênio respectivamente (em

ambos os modelos), l1 é a distância de ligação do O-H para a molécula de água e metanol,

l2 é a distância de ligação do O-H para a molécula de água ou a distância de ligação do
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Figura 3.19: Representação cartesiana adotada para o cálculo do momento de dipolo da água,
do metanol e o momento de dipolo devida a quebra de simetria de carga da molécula de água.
De modo a parametrizar as medidas do momento de dipolo, adotamos q1 como sendo a carga
elétrica do H no caso da água ou a carga do CH3 para o metanol e q2 e q3 são as cargas do O e
do H respectivamente para ambos os modelos.

CH3-O para a molécula de metanol, e α é o ângulo formado entre as ligações l1 e l2 para

ambos os modelos (Fig. 3.19).

O parâmetro λ(θ) mede o quanto a orientação do momento de dipolo se afasta ao da água

e aproxima ao do metanol. Definimos λ(θ) de tal forma que quando o ângulo (θ) formado

entre o momento de dipolo da água e o momento de dipolo devido a mudança de carga

for nulo λ(0) = 0, e quando o ângulo (θ) formado entre o momento de dipolo da água e

o momento de dipolo devido a mudança de carga for igual ao ângulo entre o momento de

dipolo da água e do metanol (θ ≈ 23,26◦), teremos λ(23,26◦) = 1. Logo, o λ(θ) para um

ângulo intermediário pode ser obtido por interpolação simples, cuja expressão é

λ(θ) ≡ θ

θam
, λ ≥ 0, (3.4)

onde θ é o ângulo formado entre o momento de dipolo da água e o momento de dipolo

devido a quebra de simetria de carga da água, e θam é o ângulo formado entre o momento

de dipolo da água e o momento de dipolo do metanol (θam ≈ 23,26◦).

Os resultados obtidos mostram que de fato as anomalias possuem uma forte correlação

com o momento de dipolo, ou seja, elas tendem a desaparecer a medida em que a quebra

de simetria de carga da molécula de água aumenta (λ→ 1). As anomalias termodinâmicas

tendem a desaparecer primeiro, para λ > 0,18, em seguida as anomalias dinâmicas cujo

valor limiar de λ não encontramos, porém para λ ≥ 0,47 as anomalias dinâmicas já não

existem mais, e por último, as anomalias estruturais tendem a desaparecer para λ > 0,71,

indo para regiões de menor densidade.

A Figura 3.20 mostra seis gráficos da temperatura em função da densidade (a, b, c, d,

e, f) cujos parâmetros de ajuste λ, seguindo a ordem alfabética das figuras, são: 0,0; 0,03;
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0,04; 0,06; 0,09 e 0,13. As curvas são splines3 que representam as curvas de Temperaturas

de Máxima Densidade (TMD), e os pontos foram obtidos a partir de simulações de DM do

modelo SPC/E para 256 moléculas de água. Note que o gráfico (a) cujo valor de λ é igual a

0,0, o sistema é a água com os valores padrões de ajuste do modelo SPC/E, possui a maior

região de anomalias termodinâmicas e atinge a maior temperatura (por volta de 250 K).

A medida em que λ cresce a região de anomalias tende a diminuir, assumindo valores

de temperaturas cada vez menores (veja o gráfico (f) cujo valor de λ é igual a 0,13 e a

temperatura máxima está por volta de 240 K). O que queremos mostrar com essa sequência

de gráficos é que a medida em que o parâmetro λ cresce, ou seja, o momento de dipolo

tende ao do metanol, a região de anomalias termodinâmicas ou anomalias na densidade

tendem a ficarem menores, indo para regiões de menores temperaturas, e desaparecem

para λ > 0,18. É o que mostra a Figura 3.21, cujo momento de dipolo teve um parâmetro

λ de ajuste de 0,71, o sistema já não possui mais pontos de mı́nimos e as curvas de ajuste

são praticamente lineares e crescentes, ou seja, a medida em que a temperatura aumenta

a pressão também aumenta, assim com seria esperado para um fluido não anômalo.

A Figura 3.22 mostra dois gráficos (a) e (b) para a difusão (D) em função da densidade

(ρ), os pontos foram ajustados com polinômios de quinto grau, sendo que as curvas obtidas

são isotérmicas cujas temperaturas (em K) de baixo para cima são: 220, 230, 240, 250,

260, 280, 300. O gráfico (a) tem um parâmetro de ajuste λ = 0,13, e o gráfico (b) λ =

0,47. Note que a região de anomalias dinâmicas (região entre as duas curvas verticais

em destaque secantes as isotérmicas) está presente somente no gráfico (a), sendo que

em comparação com o resultado padrão da água, Fig. 3.4, está região de anomalias

diminuiu, alcançando uma temperatura menor, cerca de 260 K. No gráfico (b), o sistema

já não possui mais anomalias dinâmicas, ou seja, as curvas não possuem pontos extremos

(∂D/∂ρ)T = 0, e a medida em que a densidade aumenta a temperatura constante, a

difusão diminui, ou de forma análoga, a difusão diminui quando a temperatura diminui

a densidade constante. Não encontramos o limiar exato onde as anomalias dinâmicas

deixam de existir, mas podemos afirmar que para λ ≥ 0, 47 elas já não existem mais, e

para valores de λ tendendo a 0,47, a região de anomalias vai diminuindo, sempre com a

tendência de alcançar menores temperaturas.

Para finalizarmos as discussões sobre os resultados das anomalias, vamos ver agora o

que acontece com o comportamento da anomalia estrutural quando quebramos a simetria

de carga da água. A Figura 3.23 mostra dois gráficos do parâmetro de ordem translacional

(t) em função da densidade (ρ), onde as sete curvas em cada um deles são isotérmicas

obtidas por ajustes polinômiais de quinto grau. O gráfico (a) tem um parâmetro de ajuste

λ = 0,13, e o gráfico (b) um parâmetro λ = 0,71. O que vale a pena notar é que quando

3Spline
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Figura 3.20: Figura mostrando quatro gráficos (a, b, c, d) do comportamento das anomalias
termodinâmicas (na representação T×ρ) com a mudança das cargas dos hidrogênios, tendo como
base os parâmetros de ajuste do modelo SPC/E da água, Tabela 2.1. As linhas, que são splines
de interpolação, representam as curvas de Temperaturas de Máxima Densidade (TMD). Os
śımbolos são os pontos de mı́nimo dos ajustes polinômiais de terceiro grau dos pontos médios
do diagrama P × T , obtidos por simulções de DM de 256 moléculas. As figuras, em ordem
alfabética, tem um parâmetro λ, Eq. (3.1), de ajuste do momento de dipolo de: 0,0; 0,06; 0,13;
0,18.

alteramos cerca de 13% do momento de dipolo, como representado pelo sistema do gráfico

(a), a região de anomalias estruturais (região entre as duas curvas verticais em destaque

que cortam as isotérmicas) praticamente não se altera, já no gráfico (b) é notável pela

presença de apenas uma curva vertical (em destaque no gráfico) que descreve os pontos

extremos (∂t/∂ρ)T = 0, que a região de anomalias estruturais está se deslocamento para

regiões de menores densidades, onde o sistema tende a não ter mais um comportamento

de fluido.

Com as discussões feitas anteriormente sobre o comportamento das anomalias ter-

modinâmicas, dinâmicas e estruturais devida a mudança do momento de dipolo da molécula

de água, é posśıvel notar uma forte influência das interações de natureza eletrostática so-

bre o comportamento anômalo ou não de um sistema. Podemos notar também que assim

como as anomalias presentes na água apresentam um efeito cascata (Fig. 3.10), elas
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Figura 3.21: Diagrama P×T mostrando doze curvas isocóricas que foram ajustadas com
polinômios de terceiro grau a partir dos pontos médios obtidos por simulações de DM, tendo
como base os parâmetros de ajuste do modelo SPC/E da água (Tabela 2.1), com um parâmetro
λ = 0,71. As curvas de baixo para cima correspondem as densidades ρ (em g.cm−3) de: 0,85;
0,875; ... 1,125.
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Figura 3.22: Gráfico da difusão (D) em função da densidade (ρ) mostrando sete isotérmicas
em cada um dos gráficos (a) e (b), que foram ajustadas com polinômios de quinto grau a partir
dos pontos médios obtidos por simulações de DM, tendo como base os parâmetros de ajuste
do modelo SPC/E da água (Tabela 2.1). O gráfico (a) corresponde a um parâmetro λ = 0,13,
e o gráfico (b) a um parâmetro λ = 0,47. As curvas de baixo para cima correspondem as
temperaturas T (em K) de: 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300. As curvas em destaque secantes
as isotérmicas, presentes apenas no gráfico (a), é um ajuste de terceiro grau dos pontos de
máximo e mı́nimo das isotérmicas, e delimitam a região de anomalias dinâmicas.
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tendem a desaparecer também por um efeito cascata a medida em que λ→ 1.
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Figura 3.23: Gráfico do parâmetro de ordem translacional (t) em função da densidade (ρ)
mostrando sete isotérmicas em cada um dos gráficos (a) e (b), que foram ajustadas com
polinômios de quinto grau a partir dos pontos médios obtidos por simulações de DM, tendo
como base os parâmetros de ajuste do modelo SPC/E da água (Tabela 2.1). O gráfico (a) cor-
responde a um parâmetro λ = 0,13, e o gráfico (b) a um parâmetro λ = 0,71. As curvas de
baixo para cima correspondem as temperaturas T (em K) de: 300, 280, 260, 250, 240, 230, 220.
As curvas em destaque secantes as isotérmicas, presentes em ambos os gráficos, é um ajuste de
terceiro grau dos pontos de máximo e mı́nimo das isotérmicas, e delimitam a região de anomalias
estruturais.

Para finalizarmos está seção de resultados, vamos discutir agora sobre o comportamento

das funções de ditribuição radial g(r) e posteriormente sobre o potencial efetivo U(r).

A Figura 3.24 mostra quatro g(r)’s onde os sistemas estão a temperatura de 300 K e

densidade de 1,0 g/cm3, cujos valores de λ são: 0,0; 0,24; 0,47 e 0,71. As posições dos

primeiros picos variam entre aproximadamente 2,6 Å a 2,75 Å (que são as distâncias das

ligações de hidrogênio), e cujas respectivas intensidades variam no intervalo de 4 a 5. O

número de vizinhos, Eq. 2.55, presentes na primeira casca de coordenação variam entre 2 e

4, sendo que 4 vizinhos corresponde a água com momento de dipolo padrão λ = 0,0 (curva

cont́ınua), e 2 vizinhos corresponde ao sistema com o parâmetro de ajuste λ = 0,71 (curva

tracejada), que vai de encontro com o resultado encontrado para o metanol apresentado na

seção anterior. Os segundos picos estão localizados entre 4,5 Å e 4,76 Å, com intensidades

que variam entre 1,25 Å a 1,5 Å, e os picos posteriores tendem a estabilizar em um. Uma

caracteŕıstica importante que acontece com o sistema quando λ = 0,71, curva tracejada,

é que assim que ocorre o primeiro mı́nimo por volta de 2,85 Å, a g(r) tende rapidamente a
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assumir um valor próximo de um, e só em 4,1 Å é que ela começa a crescer para formar o

segundo pico em 4,76 Å, e esse comportamente continua válido mesmo a temperaturas e

densidades mais baixas. Podemos ter uma melhor noção do porque disso estar acontecendo

olhando para a Fig. 3.25, que é uma imagem de um determinado instante de tempo da

configuração espacial do sistema a temperatura de 200 K, densidade de 0,85 g/cm3 e λ =

0,71, onde podemos notar a formação de cadeias curtas, longas e ćıclicas, assim como as

encontradas no metanol. Podemos dizer que a medida que λ cresce, o sistema tende a

uma espécie de polimerização4, ou seja, a formação de poĺımeros através de monômeros

de CH3OH. Outra caracteŕıstica importante que vale a pena mencionarmos aqui é que

a medida em que λ cresce, os sistemas tendem a ter um comportamento de fluido a

temperaturas e densidades mais baixas, assim como acontece com o metanol.
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Figura 3.24: Gráfico da função de distribuição radial g(r) devido a mudança do momento de
dipolo da água, mostrando quatro distribuições do O-O (oxigênio com oxigênio) a temperatura
de 230 K e densidade de 1,0 g/cm3. A curva cont́ınua corresponde a um parâmetro de ajuste λ
= 0,0, a curva pontilhada λ = 0,24, a curva tracejada com pontilhado λ = 0,47 e a curva traceja
λ = 0,71. As curvas foram obtidas a partir de informações topológicas de simulações de DM
utilizando o modelo SPC/E como base.

A Figura 3.26 mostra três potenciais efetivos devido a mudança de dipolo da molécula de

água. A curva cont́ınua é a água com os parâmetros de carga orginais do modelo SPC/E,

as demais correspondem a uma mudança de orientação e intensidade (λ) do momento

de dipolo de: 24% e 47%. Como já haviamos discutido nos resultados para a água, o

potencial efetivo da água possui um poço em torno de 2,75 Å (distancia das ligações de

hidrogênio), que é a região de equiĺıbrio do sistema (região de mı́nima energia), seguido

por uma barreira de potencial em 3,2 Å e um segundo poço em torno de 4,5 Å, com uma

4A polimerização é uma reação que dá origem aos poĺımeros, cujas unidades que dão origem às
macromoléculas são denominadas monômeros.
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Figura 3.25: Configuração espacial de 256 moléculas a temperatura de 200 K e densidade de
0,85 g/cm3, utilizando como base os parâmetros de ajuste do modelo SPC/E da água (Tabela
2.1). As bolas pintadas de vermelho representam o oxigênio e as bolas pintadas de cinza e branco
os hidrogênios, cujas respectivas cargas foram alteradas e o parâmetro de ajuste do momento
de dipolo foi de λ = 0,71. Note a formação de cadeias curtas e longas devido as ligações de
hidrogênio.

profundida aproximadamente cinco vezes menor que o primeiro poço. Note que até λ =

0,47, a profundidade do primeiro e segundo poço tende a diminuir, assim como a altura

das barreiras, e em λ = 0,71 (veja Fig. 3.27) estes poços e barreiras tendem a aumentar

novamente. Em particular, a barreira da curva tracejada com pontilhado (λ = 0,47)

praticamente desaparece, assim como o segundo poço, cuja amplitude é cerca de nove

vezes menor que a do primeiro. Ao que tudo indica, o potencial que descreve a curva λ =

0,47 é quase um Lennard-Jones puro, Eq. (2.46), sendo que as demais curvas podem ser

ajustadas com o um potencial de Lennard-Jones mais Gauss [18, 19, 22], onde podemos

escreve-lo como sendo

U(r) = 4ε

[(σ
r

)12

−
(σ
r

)6
]

+a1 exp

[
− 1

c2
1

(
r − r1

σ

)2
]

+a2 exp

[
− 1

c2
2

(
r − r2

σ

)2
]
, (3.5)

onde ε é a profundidade do poço de Lennard-Jones, σ é o diâmetro das part́ıculas, r1 e r2

são os centros de cada uma das Gaussianas com amplitudes a1 e a2 e larguras c1σ e c2σ.

Ao que tudo indica, os potenciais efetivos apresentados para a água, para o metanol e para

as mudanças de dipolo, possuem três escalas, duas escalas atrativas e uma repulsiva. As

part́ıculas do sistema tendem a competir entre as duas escalas atrativas, ou seja, a maioria

das part́ıculas querem ocupar o estado de menor energia, mas nem todas conseguem por
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não terem energia suficiente para vencerem a barreira de potencial, o que eventualmente

leva algumas dessas part́ıculas a ocuparem uma região menos estável, que corresponde a

segunda escala de equiĺıbrio. Essa intensa barreira repulsiva mostrada na Fig. 3.27 para

λ = 0,71, provavelmente pode ser atribúıda a formação das longas cadeias (Fig. 3.25) que

tendem a repelir umas as outras.
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Figura 3.26: Gráfico do potencial efetivo U(r) devido a mudança de dipolo da molécula de
água, mostrando quatro potenciais do O-O (oxigênio com oxigênio) a temperatura de 230 K e
densidade de 1,0 g/cm3. A curva cont́ınua corresponde a um parâmetro de ajuste λ = 0,0, a
curva pontilhada λ = 0,24 e a curva tracejada com pontilhado λ = 0,47
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Figura 3.27: Potencial efetivo U(r) do O-O (oxigênio com oxigênio) a temperatura de 230 K e
densidade 1,0 g/cm3 para a mudança de dipolo da molécula de água, onde o parâmetro de ajuste
é de λ = 0,71.
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Caṕıtulo 4

Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho nós investigamos dois fluidos estruturalmente simples, mas bastante

complexos do ponto de vista cient́ıfico. Um deles é a água e o outro o metanol.

A água é formada por apenas três átomos, sendo dois deles iguais. Ela é uma molécula

altamente simétrica (simetria de carga e de massa entre os átomos de H e de distância

entre estes átomos e o átomo de O), forma ligações de hidrogênio e possui caracteŕısticas

termodinâmicas, dinâmicas e estruturais muito diferentes daquelas observadas em fluidos

ditos normais. Essas estranhezas da água são chamadas de anomalias.

O metanol, por sua vez, é um fluido (em condições normais) bastante simples, formado

por um grupo hidroxila ligado a um oxigênio e, este, ligado a um hidrogênio. Diferente-

mente da água, nenhuma anomalia é encontrada no metanol, apesar das similaridades

entre essas duas moléculas. Esta similaridade fica ainda mais evidente em modelos com-

putacionais para ambas as substâncias. O metanol é modelado contendo apenas três śıtios

interagentes, tal como a água. No metanol eles são o metil, o oxigênio e o hidrogênio.

Na água, eles são os hidrogênios e o oxigênio. O que muda sensivelmente entre estes

dois compostos são as simetrias da molécula. Enquanto que a água é altamente simétrica,

como comentamos, o metanol é bastante assimétrico: passando um eixo pelo oxigênio, um

lado contém o grupo CH3 enquanto o outro contém o H. As cargas, massas e distâncias

em relação ao O são diferentes de cada lado. Sendo assim, exploramos a posśıvel relação

entre essas simetrias/assimetrias com a presença/ausência de anomalis nestas substâncias.

Nosso foco foi na simetria de carga presente na água e na sua relação com a presença de

anomalias dinâmica, termodinâmica e estrutural. A partir do modelo SPC/E para água,

nós continuamente variamos o momento de dipolo das moléculas (transferindo carga de

um dos hidrogênios para o outro) de tal forma que o momento de dipolo se aproximasse

daquele do metanol. Baseados na variação do momento de dipolo do modelo SPC/E,

foi constrúıdo um parâmetro λ, onde λ = 0 têm-se o modelo SPC/E original (ou seja,

têm-se água), e λ = 1, corresponde ao momento de dipolo do metanol. Note que neste

caso (λ = 1) não terminamos com um modelo para esta substância, mas apenas com o

seu momento de dipolo. Quando o modelo para o metanol foi usado, nós tentamos deixar
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claro no texto.

Nossos resultados foram bastante consistentes como se segue. Para a água (λ = 0),

encontramos as anomalias na densidade, na difusão e estrutural, como amplamente doc-

umentado na literatura. Para o modelo do metanol, não foram encontradas anomalias.

Para o modelo SPC/E modificado, ou seja, com momento de dipolo alterado, nós contin-

uamente observamos o desaparecimento das anomalias à medida em que variamos λ de

0 na direção de 1. A anomalia na densidade some para λ =0,18. A anomalia na difusão

não é mais encontrada para λ =0,47 e, por fim, a anomalia estrutural tende a sumir para

λ =0,71. Note que essa “sequencia de sumiço” é condizente com a tão conhecida hierar-

quia das anomalias da água, onde a termodinâmica ocupa a menor região no diagrama de

fases enquanto que a estrutural é a mais extensa. A anomalia na difusão aparece como

intermediária entre estas.

Além das simulações de dinâmica molecular, usamos também equações intergrais para

se investigarem os potenciais efetivos dos sistemas nos casos para 0 ≤ λ < 1. Encontramos

que para λ = 0, ou seja, para o modelo SPC/E, o potencial efetivo apresenta duas escalas

bem definidas. Para λ =0,47, a caracteŕıstica de duas escalas praticamente desaparecem

(apenas uma escala permanece), e o potencial efetivo torna-se t́ıpicamente o potencial de

Lennard-Jones. Para λ =0,71, a caracteŕıstica de duas escalas volta a aparecer, mas aqui

devido a um efeito bastante interessante. Por conta da alta assimetria do momento de

dipolo em relação ao átomo de oxigênio, as moléculas tendem a se polimerizar, formando

cadeias. Estimamos o valor cŕıtico de λ para polimerização entre 0,47 e 0,71, depen-

dendo da temperatura e densidade. Para temperaturas menores e/ou densidades maiores,

menores valores de λ já são suficientes para que se observe a polimerização. Para λ =0,71,

o efeito é visto, mesmo para altas temperaturas e baixas densidades.

A partir do nosso trabalho, nós acreditamos haver uma forte conexão entre as simetrias

da molécula de água e a presença de anomalias.

Como perspectivas, nós pretendemos investigar outras quebras de simetrias de modelos

para a água, tais como de distâncias entre ligações, de massa e de tamanho. Ainda, esta-

mos trabalhando num modelo de spins para tentar relacionar a entropia residual (entropia

a T = 0) da água com a presença de anomalias. No metanol, não há entropia residual

bem como não há anomalias. Acreditamos que a relação entre simetrias e anomalias possa

ser explicada num cenário entrópico.
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Apêndice A

Código fonte para a resolução numérica da equação de Ornstein-Zernike com a

aproximação HCN e PY

1 /* ----------------------------------------------*/

2 /* This program computes the potential interac - */

3 /* tion from the radial distribuction function. */

4 /* */

5 /* Parameters */

6 /* 1) File name */

7 /* 2) Number density */

8 /* 3) System Temperature */

9 /* */

10 /* -Developed by Chaves , F. M., 2014 */

11 /* -email: fmc_frederico@yahoo.com.br */

12 /* ----------------------------------------------*/

13

14 #include <stdio.h>

15 #include <stdlib.h>

16 #include <math.h>

17 #include <complex.h>

18 #include <string.h>

19

20 #define pi 3.141593

21 #define dft_cos(j, k, n, signal) cos(signal *2*pi*j*k/n)

22 #define dft_sin(j, k, n, signal) sin(signal *2*pi*j*k/n)

23 #define beta(temp) 1/(1.3806488e-23 * temp)

24

25 void dft (int n, float complex *in , float complex *out , int

signal);

26

27 void main (int argc , char *argv []) {

28

65



29 // File constants

30 const int header = 4;

31 const int num_cols_block = 4;

32 const int line_with_total_points = 4;

33

34 // Density

35 const float rho = atof(argv [2]);

36

37 // System temperature

38 const float temp = atof(argv [3]);

39

40 // Auxiliar variables

41 int number_of_points , i , j, k, aux = 0, aux1 = 0;

42 char str [50];

43

44 // Input and output files

45 FILE *input , *output;

46

47 input = fopen(argv[1], "r");

48

49 if (!input){

50 printf("Problem opening the file!\n");

51 exit (1);

52 }

53 else{

54

55 // Taking the number of points in the input file

56 for (i = 1; i <= line_with_total_points; i++) {

57 fgets(str , 50, input);

58 }

59 for (i = 0; i < strlen(str); i++)

60 if (str[i] == ’ ’) {

61 aux = i + 1;

62 break;

63 }

64 for (i = aux; i < strlen(str); i++) {

65 str[aux1] = str[i];

66 aux1 ++;

67 }

68 str[aux] = ’\0’;

69 aux = 0;

66



70 aux1 = 0;

71 number_of_points = atoi(str);

72 rewind(input);

73

74 // Data variables

75 float coord[number_of_points ][ num_cols_block ];

76 float complex *pointer1 , *pointer2;

77

78 // OZ variables

79 float complex gama[number_of_points], Gama[

number_of_points ];

80 float complex c[number_of_points], C[

number_of_points ];

81 float complex h[number_of_points], H[

number_of_points ];

82

83 float u_py[number_of_points], u_hcn[

number_of_points ];

84

85 pointer1 = h;

86 pointer2 = H;

87

88 // Jumping to the correct row where the data file

starts.

89 for (k = 1; k <= header; k++){

90 fgets(str , 100, input);

91 }

92

93 // Reading the data from the file

94 for (i = 0; i < number_of_points; i++)

95 for (j = 0; j < num_cols_block; j++)

96 fscanf(input , "%f", &coord[i][j])

;

97

98 // Solving the OZ integral equation

99 // Pasting the total correlation function "h(r) =

g(r) - 1" to pointer "in"

100 for (i = 0; i < number_of_points; i++)

101 h[i] = coord[i][2] - 1;

102

103 pointer1 = h;
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104 pointer2 = H;

105

106 // Making the DFT of total correlation function "

h(r)"

107 dft (number_of_points , pointer1 , pointer2 , -1);

108

109 // Normalizing the total correlation function

110 for (i = 0; i < number_of_points; i++)

111 H[i] = H[i]/ number_of_points;

112

113 // Calculating the direct correlation function in

Fourier space "C(K)"

114 for (i = 0; i < number_of_points; i++) {

115 C[i] = ( H[i] / (rho * H[i] + 1) );

116 }

117

118 // Calculating the indirect correlation function

in Fourier space "Gama(K)"

119 for (i = 0; i < number_of_points; i++) {

120 Gama[i] = H[i] - C[i];

121 }

122

123 pointer1 = Gama;

124 pointer2 = gama;

125

126 // Making the inverse DFT of indirect correlation

function "Gama(k)"

127 dft (number_of_points , pointer1 , pointer2 , 1);

128

129 // Normalizing gama

130 for (i = 0; i < number_of_points; i++)

131 gama[i] = gama[i]/ number_of_points;

132

133 // Calculating the effective potencial

134 for (i = 0; i < number_of_points; i++) {

135 u_py[i] = log (1.0 - creal((h[i] - gama[i

])/(h[i] + 1)));

136 u_hcn[i] = creal(gama[i] - log(h[i] +

1.0));

137 }

138
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139 // Sending potential to the output file

140 output = fopen("Effective -potential.dat", "w+");

141 fprintf (output , "#r\tU(r)/KT (HCN)\tU(r)/KT (PY)

\n");

142 for (i = 0; i < number_of_points; i++){

143 fprintf (output , "%f\t%f\t%f\n", coord[i

][1], u_hcn[i], u_py[i]);

144 printf ("%f\t%f\n", coord[i][1], log(

creal(h[i])+1));

145 }

146 }

147 }

148 // Discrete Fourier Transform

149 // The arguments are:

150 // (1) "n" is the sample size.

151 // (2) "in" is the input data.

152 // (3) "out" is the output data.

153 // (4) "signal" is the direction of Fourier Transform.

154 /* Obs: The DFT is not normalized by factor 1/n.

155 So , you are able to choose if the DFT is

156 defined by signal 1 or -1. All you need

157 to do is multiply the inverse DFT by 1/n.

158 */

159 void dft (int n, float complex *in , float complex *out , int

signal) {

160

161 int j, k;

162

163 for (j = 0; j < n; j++)

164 out[j] = 0;

165

166 for (k = 0; k < n; k++) {

167 for (j = 0; j < n; j++) {

168 out[k] = out[k] + in[j] * dft_cos(j, k, n

, signal) + I * in[j] * dft_sin(j, k, n

, signal);

169 }

170 }

171 }
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Apêndice B

LAMMPS, Simulador de Dinâmica

Molecular

LAMPPS1, do inglês Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator, é

um simulador de dinâmica molecular clássico projetado para rodar principalmente em

máquinas paralelas. O desenvolvimento do código, originalmente escrito em Fortran,

iniciou-se por volta de 1990 (liderado por Steve Plimpton) e continuou se desenvolvendo

na Sandia National Laboratories [61], um laboratório do Departamento de Energia dos

Estados Unidos. É distribúıdo como um open source code sob os termos da GPL - General

Public License desde de 2004, o que significa que é um código livre que pode ser usado

e/ou modificado, e atualmente tem sua versão reescrita e ditribúıda em linguagem C++.

De modo geral, o que o LAMMPS faz é integrar as equações de movimento de Newton para

um grande número de átomos ou moléculas que interagem via um determinado potencial

com uma variedade de condições iniciais ou de contorno. [62]

O LAMMPS é projetado para ser fácil de modificar e extender com novas funcionali-

dades, como por exemplo campos de força, tipos de átomos, condições de contorno etc.

Outra caracteŕıstica muito importante do LAMMPS é que ele faz uma decomposição es-

pacial do domı́nio da simulação para paralelismo, ou seja, os átomos ou moléculas são

distribúıdos para cada um dos processados durante a simulação, o que pode diminuir

consideravelmente o tempo de máquina. O LAMMPS executa comandos lidos a partir de

um input script (arquivo de texto), uma linha por vez. Um input script t́ıpico é dividido

em quatro partes:

1. Inicialização: Aqui são definidos todos os parâmetros necessários antes dos átomos

serem criados, por exemplo: unidades, dimensão, condições de contorno etc.

1Consulte o manual de usuário do LAMMPS no śıtio http://www.lammps.sandia.gov para mais in-
formações.
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2. Definição dos átomos: Essa é a parte em que será definida a informação de topológica

molecular do sistema.

3. Configurações: Uma vez que os átomos e a topologia está definida, agora se torna

necessário definir por exemplo os coeficientes do campo de força, parâmetros de

simulação, opções de sáıda etc.

4. Rodar a simulação: Por fim, definine-se a quantidade de passos de tempo em que o

sistema evoluirá.

A seguir, um exemplo de input script para a simulação de um fluido de Lennard-

Jones (o fluido de Lennard-Jones constitúı um modelo de protótipo para fluidos atômicos

reaĺısticos interagindo via o potencial de Lennard-Jones).

1 #3d Lennard -Jones fluid

2 units lj

3 atom_style atomic

4 boundary p p p

5 lattice fcc 0.7

6 region mybox block 0 5 0 5 0 5

7 create_box 1 mybox

8 create_atoms 1 box

9 mass 1 1.0

10 velocity all create 2.0 87287

11 pair_style lj/cut 2.5

12 pair_coeff 1 1 1.0 1.0 2.5

13 pair_modify tail yes

14 neighbor 0.3 bin

15 neigh_modify every 20 delay 0 check no

16 compute tt all temp

17 compute pp all pressure tt

18 compute en all pe pair

19 fix 1 all nvt temp 2.0 2.0 0.1

20 fix 5 all ave/time 100 5 500 c_tt c_pp c_en file thermodynamics.

dat

21 timestep 0.003

22 thermo 1000

23 dump 1 all custom 500 dumpfile.dat id type x y z

24 run 50000
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A primeira linha do código é apenas um comentário (comentários são precedidos pelo

caracter #) que normalmente descreve o que é a simulação, e a partir da segunda linha

tem-se de fato comandos que são interpretados pelo LAMMPS (veja o manual [62] para

mais informações sobre os comandos). O comando na segunda linha, units lj, é responsável

por definir as unidades usadas na simulação. Dessa forma fica definido as unidades de

todas as quantidades especificadas no input script, arquivos de dados de entrada e sáıda.

O parâmetro lj é referente ao sistema de unidades, que neste caso é o sistema de unidades

adimensional de Lennard-Jones. Na terceira linha tem-se a definição de qual estilo de

átomos será usado na simulação (atomic). Este estilo inclui sólidos, metais e ĺıquidos

de granulometria grosseira. O comando na quarta linha apenas define as condições de

contorno da caixa de simulação em cada dimensão, que foram definidadas como sendo

periódicas nas três dimensões. A quinta linha define uma rede para os átomos, ou seja,

um conjunto de pontos no espaço determinado por uma célula unitária fcc (cúbica de

corpo centrado) que é replicada infinitamente em todas as dimensões. O parâmetro 0.7

é uma constante de rede que mapeia a célula unitária dentro da caixa de simulação. O

comando da sexta linha define a geometria da região no espaço. O primeiro parâmetro,

mybox, é uma identidade (um nome) para a região, seguido por um estilo de região (block).

Os últimos seis parâmetros são as coordenadas iniciais e finais de cada uma das dimensões

da caixa. Na sétima linha é criada a caixa de simulação baseada nas especificações do

comando region descrito anteriormente. O primeiro parâmetro do comando create box é

o número de tipos de átomos na simulação (neste caso somente um tipo de átomo), e

o segundo é a identidade da região (mybox ) para usar como domı́nio da simulação. O

comando create atoms, linha oito, cria os átomos do tipo um na rede, dentro da região

especificada. A linha nove, define uma massa (segundo parâmetro) para os átomos do

tipo um. O comando na linha dez define velocidades para todos os átomos (all primeiro

parâmetro) de acordo com um ensemble de velocidades usando um gerador de números

aleatórios com a semente (87287) e temperatura (2.0) especificadas. A décima primeira

linha define o estilo de potencial de interação a ser usado na simulação, que neste caso

é o potencial de Lennard-Jones Eq. (2.46), com um cut-off global de 2.5. No comando

a seguir (pair coeff ) são definidos os parâmetros do potencial de Lennard-Jones para a

interação entre os átomos do tipo um com o tipo um (os dois primeiros parâmetros) com

ε = 1.0 (profundidade do potencial), σ = 1.0 (diâmetro dos átomos) e um cut-off local de

2.5. O comando da linha treze define uma correção de longo alcance (Van der Waals) para

a energia e pressão. Já os comandos das linhas quatorze e quinze definem um cut-off extra

para a lista de construção dos visinhos para o cálculo das forças e com que frequência essa

lista deve ser constrúıda. Os comandos das linhas dezesseis, dezessete e dezoito definem

cálculos de certas grandezas (temperatura, pressão e energia potencial) que serão feitos

durante a simulação. Na linha dezenove é definido um ensemble de simulação para o

sistema, NVT - Ensemble Canônico, com temperatura inicial de 2.0, final também de
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2.0 e uma flutuação de 0.1. O comando na linha vinte define como serão calculadas as

medidas de interesse (temperatura, pressão e energia potencial). Basicamente os valores

serão calculados a cada 500 passos, utilizando os cinco últimos valores defasado de 100

passos, ou seja, os valores utilizados para os cálculos são obtidos dos passos 100, 200, 300,

400 e 500. Feito os cálculos, os valores finais serão salvos no arquivo thermodynamics.dat.

A linha vinte e um é definição do passo de tempo e a linha vinte e dois é definida a

frequência com que as grandezas termodinâmicas serão mostradas na tela (a cada 1000

passos). A linha vinte e três define um arquivo de sáıda (dumpfile.dat) para algumas

informações da simulação (coordenadas cartesianas, o tipo e a identidade de cada átomo)

do sistema que serão salvas a cada 500 passos. E por fim, a linha vinte e quatro define a

quantidade de passos (50000) em que o sistema será evolúıdo.
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[25] Śılvio RA Salinas. Introdução à f́ısica estat́ıstica. Edusp-Editora da Universidade de

Sao Paulo, 1997.

[26] Daniel A Stariolo. Mecânica estat́ıstica. Programa de Pós-Graduação em F́ısica.

[27] Leonard Mlodinow. O andar do bêbado. Zahar, 2009.
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