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RESUMO 

 

 

Líquidos Iônicos (LI) formam uma nova classe de materiais com aplicações diversas, desde 

solventes em sínteses orgânicas e inorgânicas, eletrólitos em baterias e células solares, a 

lubrificantes, entre outras. Em tecnologia limpa, por apresentarem propriedades como baixa 

pressão de vapor (baixa volatilidade) e estabilidade térmica, diferente dos solventes orgânicos 

comumente usados, tem sido considerados como solventes “verdes”, ainda que recentemente 

alguns Líquidos Iônicos foram confirmados possuírem moderada toxicidade. Este trabalho 

consiste no estudo do Líquido Iônico 1-butil-3-metilImidazólio 

bis(trifluorometanosulfonil)imida ([BMIm][TFSI]), bem como o efeito da água sobre suas 

propriedades. Esse líquido tem se mostrado promissor por características como coeficiente de 

atrito, viscosidade, além de sua temperatura de decomposição superior quando comparado a 

lubrificantes convencionais. Para obter um maior entendimento do Líquido Iônico puro e em 

solução aquosa em diversas frações molares foi utilizada a técnica de Dinâmica Molecular 

(DM). Nesse trabalho foram avaliadas propriedades de densidade, difusividade, funções de 

distribuição radial e tensão superficial para o Líquido Iônico, água pura e Líquido Iônico em 

frações aquosas de 5%, 10%, 20%, 50%, 90% e 95%. Os resultados foram comparados com 

dados experimentais no intuito de validar a metodologia aplicada. No entanto, existem poucos 

estudos feitos para esse Líquido Iônico em água e em certos casos só foi possível realizar uma 

análise quantitativa. Com os valores foi possível avaliar por meio desses parâmetros 

calculados sua afinidade com a água e uma possível separação de fases para maiores teores de 

água antecedido por um regime micro heterogêneo formado por microagregados de água. 

 

 

 

Palavras-chave: Líquido Iônico, Solução Aquosa, Dinâmica Molecular, [BMIm][TFSI] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ABSTRACT 

 

 

Ionic liquids (IL) constitute a new class of materials with applications ranging from solvents 

for organic and inorganic syntheses, electrolytes in batteries and solar cells, lubricants, among 

others. In clean technology for presenting properties such as low vapor pressure (low 

volatility) and thermal stability, different organic solvents commonly used, it has been 

considered "green" solvents, although recently some ionic liquids having moderate toxicity 

were confirmed. This work is the study of the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium bis 

(trifluoromethanesulfonyl) imide ([BMIm] [TFSI]) as well as the effect of water on their 

properties. This liquid has shown promise by features such as coefficient of friction, viscosity, 

and its temperature higher decomposition when compared to conventional lubricants. For a 

better understanding of the pure ionic liquid and in aqueous solution in various molar 

fractions was used molecular dynamics technique (DM). This study evaluated density 

properties, diffusivity, radial distribution functions and surface tension to the ionic liquid, 

pure water and in aqueous ionic liquid fraction of 5%, 10%, 20%, 50%, 90% and 95%. The 

results were compared to experimental data in order to validate the applied methodology. 

However, there are few studies conducted for this ionic liquid in water and in certain cases 

was only possible to perform a quantitative analysis. With the values was possible to evaluate 

their affinity with water and a possible prediction of miscibility and fluidization in aqueous 

systems. With the values could be assessed by means of these calculated parameters their 

affinity with water and a possible phase separation at higher water contents preceded by a 

micro heterogeneous system formed by water microaggregates. 

 

 

 

Keywords: Liquid Ionic, Aqueous Solution, Molecular Dynamics, [BMIm][TFSI]. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. MOTIVAÇÃO  

 

Líquidos Iônicos são uma nova classe de materiais que vêm sendo amplamente 

investigados nos últimos anos. Existem muitas definições encontradas na literatura mas uma 

das mais corretas e simples é a de que Líquidos Iônicos são compostos por íons que estão 

liquefeitos à temperatura ambiente. . Nesse caso, o ponto de fusão abaixo de 100 °C e uma 

relativa baixa viscosidade tem sido um critério usado para distinguir líquidos iônicos de sais 

fundidos, que possuem maior ponto de fusão e maior viscosidade, além de serem mais 

corrosivos (DUPONT et al., 2002). 

 

Muitas propriedades foram frequentemente observadas como características gerais de 

Líquidos Iônicos, como por exemplo, baixa pressão de vapor, baixa flamabilidade, alto poder 

de solvatação, estabilidade com o ar e a água, sem toxicidade e também um composto dito 

“verde”. Porém, devido à grande variedade de íons que podem formar os Líquidos Iônicos e 

ao enorme potencial de mudanças de comportamento químico e físico por adições de funções, 

pode ser errôneo atribuir propriedades específicas a esses materiais em geral. Uma exceção ao 

que foi dito é que pode-se dizer que uma propriedade em comum é a condutividade iônica que 

se origina a partir da sua própria natureza iônica (BARBARA et al., 2015). 

 

O Líquido Iônico a ser trabalhado, é o 1-butil-3-metilImidazólio 

bis(trifluorometanosulfonil)imida [BMIm][TFSI], representado na figura 1.1. 

 

 

Fonte: ROLLET et al., 2007 

Figura 1.1 - Forma estrutural do Cátion BMIm e ânion TFSI. 
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Xiao e colaboradores (2011) compararam e avaliaram experimentalmente o 

desempenho de três óleos lubrificantes convencionais de silicone de viscosidades distintas 

(192, 473 e 718 mPa.s) com 3 Líquidos Iônicos (210, 410 e 690 mPa.s). Concluiu-se então 

que os líquidos iônicos quando comparados com os óleos convencionais de viscosidade 

próxima, ofereceram menor desgaste ao material. 

 

Muitos lubrificantes à base de água estão em crescente utilização, visto que os 

lubrificantes derivados de petróleo são altamente tóxicos e de custo elevado (NASCIMENTO, 

2010). Os cortes com lamas à base de petróleo, por exemplo, quando descarregados na água 

não se dispersam tão facilmente e podem formar pilhas que recobrirão partes do leito marinho 

tendo um efeito pronunciado nas plantas e animais que vivem no fundo do mar, próximo à 

plataforma. À medida que a matéria orgânica vai se depositando, o oxigênio é utilizado e 

sulfetos tóxicos vão sendo formados.  

 

A partir das considerações feitas acima, torna-se interessante uma avaliação de um 

sistema contendo água e Líquido Iônico. De acordo com Freire e colaboradores (2007)  a 

miscibilidade de LIs derivados do cátion imidazólio em água, depende principalmente da 

natureza do ânion. Além de outros fatores, como por exemplo, o tamanho da cadeia do cátion.  

 

Líquidos Iônicos, em geral não apresentam elevada solubilidade em água, porém 

podem ser altamente higroscópicos. De acordo com Rollet e colaboradores (2007), apesar do 

grande número de estudos já feitos, é necessário coletar mais dados e realizar mais 

experimentos que levem a um maior entendimento do comportamento e interações do Líquido 

Iônico na presença de água. Nesse artigo (ROLLET et al., 2007), por meio de técnicas 

experimentais, foi estudado o comportamento microscópico do LI em sistemas com diferentes 

frações de água. Através da análise do comportamento e valores de coeficiente de difusão 

para diferentes teores de água, foi possível propor uma hipótese de como a água interage com 

o LI em microescala. Segundo esta hipótese a água formaria pequenos agregados entre si, não 

estando completamente homogeneizado no meio. O tamanho desses agregados é proporcional 

ao tamanho da fração de água, até um limite em que a desagregação total das fases 

ocorreria.  A Figura 1.2, ilustra esse modelo. 
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Fonte: ROLLET et al., 2007. 

Figura 1.2 - Sequência de visualizações da microestrutura do sistema [BMIm][TFSI] e água 

com diferentes frações. LI representado pela cor cinza e a água por branca. O aumento no teor 

de água ocorre da esquerda para a direita. 

 

Moreno e colaboradores (2008) fizeram um estudo experimental e por dinâmica 

molecular para o sistema [BMIm][BF4] em frações de água de 0 até 50%. Foi observado 

através dos gráficos de distribuição radial, tendo em vista o grande e bem definido pico da 

interação água-água, a possível formação de clusters de água.  Através de um snapshot da 

simulação obtida os autores observaram o ordenamento espacial das moléculas de água sendo 

possível reforçar essa hipótese. Na figura 1.3 estão reportados os snapshots obtidos pelos 

autores para proporções de Água-Líquido Iônico de 1:8, 1:4, 1:2 e 1:1. Apesar do sistema 

estudado pelos autores não ser o mesmo desse presente trabalho, sua natureza é similar, ou 

seja alguns efeitos são comuns entre si. 

 

 

Fonte: MORENO et al., 2008 

Figura 1.3 - Snapshots das simulações de DM do sistema [BMIm][BF4] e água para 

proporções de: (a) mistura de 1:8, (b) mistura de 1:4, (c) mistura de 1:2, (d) mistura de 1:1. 

Água, cátion e ânion são representados respectivamente pelas cores verde, vermelho e azul. 
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1.2. INTRODUÇÃO À DINÂMICA MOLECULAR 

 

Simulações computacionais são realizadas com o intuito de entender propriedades de 

um conjunto de moléculas em termos de sua estrutura e interações microscópicas entre as 

partículas. Pode ser usado como um complemento aos experimentos convencionais levando-

nos a uma compreensão do comportamento do sistema que não poderia ser avaliada de outra 

forma. As simulações por Dinâmica Molecular (DM) e Monte Carlo (MC) são dois métodos 

de simulação computacional que se destacam por nos permitir a simulação de sistemas com 

grandes números de partículas.  

 

A simulação pelo método de Monte Carlo baseia-se em uma amostragem estatística 

suficientemente grande de configurações microscópicas para o cálculo de uma propriedade 

qualquer. Diferentemente da técnica de Monte Carlo, a Dinâmica Molecular, além de fazer 

uso da mecânica estatística como uma de suas fundamentações teóricas, permite a 

investigação dinâmica do sistema fornecendo valores instantâneos, tendo em vista as posições 

e momento linear de cada partícula, onde a evolução da propriedade é acompanhada ao longo 

de um tempo relativamente grande. É razoável nos casos de Dinâmica Molecular, aproximar a 

média sobre o ensemble (conjunto de configurações e propriedades mantidas constantes que 

representam o estado do sistema) pela média sobre as configurações geradas pela simulação 

(COSTA, 2010). 

 

Em outras palavras, a técnica de dinâmica tem como vantagem nos fornecer a rota 

para cálculo de propriedades dinâmicas como coeficientes de transporte, respostas as 

perturbações dependentes do tempo, propriedades reológicas, etc.  

 

Simulações computacionais atuam como uma ponte entre o comprimento 

microscópico e suas escalas de tempo e as dimensão macroscópicas do laboratório: fornecem 

como input condições preliminares sobre o cálculo e obtêm-se uma predição 'exata' das 

propriedades no bulk. Por 'exata' entende-se que as predições podem ser feitas com o tanto de 

precisão quanto queiramos, sujeito apenas a limitação imposta pelo computador. A simulação 

computacional pode atuar como ponte em outro sentido: entre a teoria e os modelos 

experimentais. Pode-se testar a teoria conduzindo a simulação usando o mesmo modelo 

teórico e testar o modelo comparando os resultados da simulação com resultados 



18 
 

experimentais. Uma outra vantagem da simulação é a possibilidade de estudo de estados 

termodinâmicos de difícil acesso experimentalmente, como por exemplo, casos em que a 

pressão e temperatura são extremos (ALLEN, 2004).  

 

Neste presente trabalho foram feitas comparações entre medições experimentais, 

encontradas na literatura, e as propriedades calculadas na simulação para o sistema em 

questão. Para isso é necessário um bom modelo teórico que represente bem as interações 

moleculares. Modelos que representem bem o sistema tem a capacidade tem reduzir a 

quantidade de iterações e estimativas que levem esse processo a um mínimo energético. 

 

Na figura 1.4 apresentamos um esquema que representa bem o que foi dito acima 

com relação à dinâmica, servindo de ponte entre o microscópio e o macroscópico e também 

entre o teórico e experimental. 

 

 

Fonte: Adaptado de ALLEN, 2004. 

Figura 1.4 - Simulação relacionando (a) aspectos microscópicos e macroscópicos; (b) parte 

teórica e experimental. 

 

A Dinâmica Molecular é fundamentada em princípios da Mecânica Clássica 

fornecendo informações sobre o comportamento microscópico, dependente do tempo para 

cada átomo individual que compõe o sistema. As moléculas são tratadas como uma coleção de 

átomos descrita por forças newtonianas, ou seja, as partículas mantém-se unidas por forças 

harmônicas ou elásticas. O campo de força é um conjunto completo dos potenciais de 



19 
 

interação entre as partículas e permite que a energia potencial total do sistema (V(r)) seja 

calculada em termos da estrutura 3D do sistema. A energia potencial total do sistema é 

composta por uma soma de termos de energia para interações intermoleculares e 

intramoleculares (NAMBA, 2008). 

 

Os termos energéticos serão apresentados com maiores detalhes no próximo capítulo.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse presente trabalho é simular por meio da técnica de Dinâmica 

Molecular um sistema composto de Líquido Iônico e água em diferentes proporções, com o 

intuito de analisar as propriedades dinâmicas e estruturais desses sistemas, comparando com 

dados da literatura. Esse procedimento também será realizado para a água pura, em diferentes 

temperaturas, com o intuito de validar a metodologia aplicada e fornecer dados que elucidem 

ainda mais as características das espécies.  

 

Para isso serão utilizados o pacote Gromacs (GROningen MAchine for Chemical 

Simulations) para os cálculos de dinâmica molecular além de outros softwares auxiliares para 

melhor visualização dos resultados obtidos, como Avogadro e Grace. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. EQUAÇÕES DE MOVIMENTO PARA SIMULAÇÕES DE DM 

 

A simulação de DM clássica é baseada na evolução temporal das coordenadas e 

momento para as N partículas que compõem o sistema. Um estado do sistema pode ser 

definido por um ponto no espaço de fase [rN,pN] em que rN = (r1,r2,...,rN) e  pN = (p1,p2,...,pN) 

representam o conjunto completo das coordenadas e momentos lineares em três dimensões 

das N partículas 

Simulações de dinâmica molecular consistem na resolução numérica das equações 

clássicas de movimento, o que para um sistema atômico simples pode ser escrita por: 
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                          (2.1) 

 

Em que Fi é a força atuante sobre a partícula i pelas forças restantes N-1 partículas, 

derivada da energia potencial U(rN) ou campo de força, onde temos rN como conjunto das 

coordenadas das partículas. O termo 
2

2

t

ri






 representa a aceleração e U a energia potencial 

(COSTA, 2007). 

 

Uma vez definido os conjuntos de parâmetros do campo de força, é possível calcular 

as forças que atuam em cada átomo através da derivada primeira da Energia Potencial em 

relação às posições desses átomos. Com isso as acelerações de cada partícula são geradas 

diretamente e, através destas, as equações de movimento são integradas obtendo-se as 

velocidades. Estas, por sua vez, ao serem integradas obtém-se a mudança de posição da 

partícula. Sendo assim é possível obter a trajetória da partícula ao longo de todo o tempo de 

simulação. 

 

É importante ressaltar que com as posições e velocidades de cada partícula torna-se 

possível o cálculo de energia cinética e potencial em cada instante. 
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2.2.  FUNÇÕES DE INTERAÇÕES E CAMPO DE FORÇA 

 

A função de energia potencial, definida como campo de força é composto por um 

somatório de diferentes termos que representam todas as interações existentes entre as 

partículas e moléculas.  

 

Esses termos são divididos em duas categorias, interações intramoleculares e 

intermoleculares. A primeira representa as interações entre átomos ligados, e é descrita pelos 

termos de estiramento de ligação, deformação de ângulo, torção de diedro e, em alguns casos 

um quarto termo denominado diedro impróprio. A segunda interação dita como 

intermolecular é a representação das interações entre átomos não ligados, descrita através de 

dois termos diferentes, sendo um de curto alcance (potencial de Lennard-Jones ou interações 

de van der Waals) e o outro de longo alcance (potencial de Coulomb). Cada um desses 

potenciais será explicitado com mais detalhes no decorrer desta seção. A expressão de 

Energia Potencial é dada, portanto, como: 

 

      raimprópriodiedrodiedroânguloligação UUUUrU
int

)(
            (2.2) 

 
ereletvdW UU

int   

 

 

2.2.1.   Interações Intramoleculares 
 

O potencial intramolecular de ligação ou de estiramento é representado de acordo 

com o potencial harmônico da Lei de Hooke como mostrado abaixo: 

 

2)()( eqij

b

ijijligação rrkrU   (2.3) 

 

Sendo 𝑘𝑖𝑗
𝑏  a constante de força do potencial intramolecular de ligação, 𝑟𝑖𝑗 a distância 

da partícula i em relação a j e 𝑟𝑒𝑞 a distância de ligação de equilíbrio. 
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A modelagem entre átomos ligados, tendo em vista o potencial acima, se dá como 

uma mola simples incluindo uma força de restauração harmônica. Nesse sentido, 𝑘𝑖𝑗
𝑏  pode ser 

visto como a constante da molécula e 𝑟𝑒𝑞 o comprimento de equilíbrio.  

 

O potencial intramolecular de ângulo entre três átomos ligados (i, j e k) é descrito 

pelo potencial harmônico abaixo: 

 

2)()( eqijkijkijkângulo kU     (2.4) 

 

Sendo 𝜃𝑖𝑗𝑘  o ângulo de ligação entre os átomos i, j e k e 𝜃𝑒𝑞  o ângulo de 

equilíbrio; 𝑘𝑖𝑗𝑘
𝜃  como sendo a constante de deformação de ângulo. 

 

Para descrevermos sobre o potencial de torção de diedro devemos considerar 

primeiramente o que vem a ser um ângulo de diedro. Considerando quatro átomos ligados em 

cadeia i - j - k - l , o ângulo de diedro é definido como o ângulo formado entre os planos i-j-k 

e j-k-l. Pela convenção IUPAC o estado cis  define o ângulo zero quando os átomos i e l ou 1 

e 4 estiverem do mesmo lado (ABRAHAM et al., 2014). 

 

O potencial de torção de ângulo de diedro é descrito como: 

 

)]cos(1[)(    nkU ijklijkldiedro  (2.5) 

 

Sendo 𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜑

 a constante de força da torção de diedro, 𝜑 como o ângulo de diedro, 𝑛 o 

número de máximos (ou mínimos) de energia em uma torção completa e delta minúsculo o 

ângulo de fase que representa o estado de equilíbrio. 

 

Em alguns campos de força torna-se necessário a inserção de um quarto termo, como 

dito anteriormente, denominado de diedro impróprio. Diedros impróprios são usados para 

manter grupos planares (como anéis aromáticos) ou prevenir que moléculas deformem-se em 

suas imagens espectrais. 
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Para o potencial de diedro impróprio devemos definir primeiramente o ângulo de 

diedro impróprio. Semelhante ao ângulo de diedro o ângulo se dá através dos planos formados 

pelos átomos i-j-k e j-k-l, sendo não mais necessário que os átomos estejam dispostos em 

cadeia, ou seja, podemos ter a presença de um átomo central i, por exemplo, ligado a outros 3 

átomos, j, k e l no caso. O potencial do diedro é descrito pela seguinte equação: 

 

 2)( eqijklijklijklimprópriodiedro kU     (2.6) 

  

A figura abaixo ilustra casos possíveis de exemplos de ângulos de diedros 

impróprios. 

 

 

Fonte: ABRAHAM et al., 2014 

Figura 2.1 - Princípios dos ângulos dos diedros impróprios. Fora do plano de flexão para anéis 

(à esquerda), os substituintes de anéis (meio), fora de tetraedro  (à direita). O  ângulo do 

diedro impróprio é definido como o ângulo entre planos (i, j, k) e (j, k, l) em todos os casos. 

 

2.2.2.  Interações Intermoleculares 
 

Um dos mais famosos potenciais para descrever interações de van der Waals é o 

potencial de Lennard-Jones (LJ). Neles são modelados termos de repulsão e dispersão. A 

expressão é apresentada como: 
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  (2.7) 

 

Sendo 𝜀𝑖𝑗 o parâmetro relacionado ao poço da energia potencial e sigma relacionado 

ao tamanho das partículas. Em outras palavras, a força da interação é governada por 𝜀 e 𝜎 a 
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escala de comprimento dessa interação. Esse potencial é fortemente repulsivo para curtas 

distâncias e passa pelo zero da função em 𝑟𝑖𝑗 = 𝜎. Seu mínimo assume o valor de 𝜀 em 𝑟𝑖𝑗 = 

𝑟𝑚í𝑛 que por sua vez tem o valor de  𝑟𝑚í𝑛 = 2(1/6). 𝜎 Os parâmetros 𝜀 e 𝜎𝑖𝑗 são escolhidos de 

modo a ajustar certas propriedades físicas do sistema.  

 

O termo relativo a 𝑟𝑖𝑗
−12  é dominante para curtas distâncias e modela a repulsão 

devido a sobreposição de orbitais não ligados. O termo de atração relativo a 𝑟𝑖𝑗
−6 é dominante 

para maiores distâncias e modela as forças de dispersão de van der Waals que são causadas 

por interações de dipolo-dipolo devido a flutuação destes. De forma geral e observando-se os 

valores dos coeficientes nota-se que todas as interações do tipo LJ decaem rapidamente com a 

distância e, após um determinado raio, não há um efeito significativo em calcular essas 

interações justificando o porquê dessa interação ser considerada de curto alcance. Essa 

máxima distância em que o efeito deixa de ser significativo é definida como raio de corte Rc. 

Tendo isso em vista, a implementação da equação 2.7 no programa de simulação é dada 

considerando o potencial truncado a partir do raio de corte (COSTA, 2007). Sendo assim, a 

equação torna-se como mostrado abaixo: 

 

c

c

ij

c

ij

ij

ij

ij

ij

ijijLJ Rrpara
RRrr

rU 



































































612612

4)(


  (2.8) 

 

ou           
cijLJ RrpararU  0)(  

 

É importante ressaltar que esse raio de corte não tem função apenas de reduzir o 

custo computacional, mas se dá ainda como consequência da implementação de uma condição 

periódica de contorno na caixa de simulação. Isso será explicado com mais detalhes na seção 

de condições periódicas de contorno e convenção da imagem mínima. 

 

Para as interações intermoleculares de longo alcance o potencial eletrostático de 

Coulomb será empregado de acordo com a equação abaixo: 
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Em que qi e qj são as cargas atômicas dos átomos i e j, rij as distâncias entre eles e εo a 

permissividade no vácuo. 

 

Para um sistema com N moléculas, sendo elas distintas ou não, cada um contendo n 

átomos temos que a expressão que representará as interações de cada átomo interagindo com 

todos os átomos de moléculas da vizinhança (e com elas próprias) será dado por: 

 


   


N

i

n

a

N

j

n

b iajb

jbiaNel
i j

r

qq
rU

1 1 1 1

})({  (2.10) 

 

Sendo i e j, diferentemente da equação 2.9 referem-se às moléculas que variam de 1 a 

N;  e a e b referem-se aos átomos contidos nas moléculas.  

 

Para resolver interações de longo alcance, que podem ser custosos do ponto de vista 

computacional, empregam-se métodos que podem substituir a equação acima por uma 

expansão matematicamente equivalente. Também podem ser empregados métodos que façam 

com que a equação seja truncada considerando um raio de corte que tenha em vista a 

significância da interação em certo alcance de comprimento. Esses métodos serão melhores 

abordados na seção de condições periódicas de contorno e convenção da imagem mínima. 

 

Após essa breve descrição dos termos que compõem o campo de força, mostramos 

abaixo a equação da função de energia potencial com os termos explicitados (ZHONG et al., 

2011). Além disso, é mostrado na Figura 2.2 um esquema representativo dos diferentes 

termos de interações que foram aqui abordados. 
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Fonte: FERNADES, 2010. 

Figura 2.2 - Funções de interação: Métodos baseados em campos de força. 

 

2.3. ENSEMBLE ESTATÍSTICO 

 

É definido como ensemble o conjunto de configurações e propriedades mantidas 

constantes durante as integrações das equações de Newton. O ensemble, portanto, representa o 

estado de um dado sistema. Para exemplificar, uma opção de ensemble é o microcanônico ou 

NVE que, pela sigla, representa o número de partículas, volume e energia total, mantidas 

constantes durante toda a simulação. Existem outras opções de ensemble. Nesse trabalho, por 

exemplo, fez-se bastante uso dos ensembles NPT (número de partículas, pressão e 

temperatura constantes) e NVT (número de partículas, volume e temperatura constantes). 

Cada opção de ensemble será usada de acordo com o objetivo da simulação em questão. Pode-

se usar, por exemplo, o ensemble NVT para uma simulação em que se deseja o cálculo de 

uma propriedade dinâmica como coeficientes de difusão (NAMBA et al., 2008). Na seção de 

metodologia será mais bem exposto como foram usados esses conceitos tendo em vista os 

objetivos para cada simulação. 
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2.4. ALGORITMOS DE INTEGRAÇÃO E ACOMPLAMENTO DE 

TEMPERATURA E PRESSÃO 

2.4.1.  Algoritmos de Integração 

 

A integração das equações de movimento, que geram as trajetórias, é realizada por 

algoritmos baseados nos métodos das diferenças finitas, nos quais a integração é dividida em 

pequenos intervalos de tempo Δt, também definido como passos de integração. O intervalo 

deverá ser pequeno o suficiente (da ordem de 10-16 – 10-13 segundos) para que se possa 

simular os movimentos de maior frequência no sistema, que no geral são as vibrações das 

ligações.  

 

Um dos métodos mais empregados em dinâmica para integrar as equações de 

movimento é o algoritmo de Verlet. Esse método é baseado nas posições e acelerações dos 

átomos no tempo t, r(t) e a(t) e as posições do passo anterior, r(t – Δt), para determinar as 

novas posições no passo seguinte, r(t + Δt) (COSTA, 2007). A expressão obtida é dada 

abaixo: 

 

²)()()(2)( ttattrtrttr   (2.12) 

 

Esta equação é obtida através da expansão da série de Taylor inicialmente para frente 

e outra para trás de acordo com as duas equações abaixo: 

 

...²)()2/1()()()(  ttattvtrttr  (2.13) 

 

...²)()2/1()()()(  ttattvtrttr  (2.14) 

 

Somando-se as duas equações acima, truncadas no termo de ordem dois, e isolando o 

termo r(t+ Δt) chega-se a equação 2.12. Observa-se que, para cálculos de trajetória não são 

necessárias conhecer as velocidades, porém estas são necessárias nos cálculos de energia 

cinética para se calcular a energia total.  

 

Subtraindo-se a equação 2.13 da equação 2.14 e isolando v(t) chegamos a: 
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O algoritmo de Verlet é um método conhecido e amplamente testado. Trata-se de um 

algoritmo rápido e estável, além de possuir erros aceitáveis para longas trajetórias. No entanto 

viu-se necessário desenvolver uma modificação deste algoritmo para calcular posições e 

velocidades a partir de um mesmo tempo t, sendo não mais necessário se conhecer 

propriedades num tempo anterior. Daí surge o algoritmo conhecido como Velocity Verlet dada 

pelas equações abaixo: 
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Ainda um último algoritmo, bastante usado e geralmente tido como Default pelos 

softwares de simulação é o método de leap frog (ABRAHAM et al., 2014). 

 

O algoritmo utiliza posições no tempo t e velocidades no tempo t – (1/2) ∆t. Essas 

propriedades são atualizadas usando o termo de força F(t) determinada pelas posições no 

tempo t segundo as relações abaixo: 
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O algoritmo de Verlet e o de leap frog produzirão as mesmas trajetórias, porém 

diferem na resolução das equações e as propriedades armazenadas na memória de um 

algoritmo também diferirão com relação ao do outro. A figura abaixo ilustra o método de do 

algoritmo de leap frog. 

 

 

Fonte: ABRAHAM et al., 2014 

Figura 2.3 - Método de Integração Leap-Frog. 

 

2.4.2.  Acoplamento de Temperatura e Pressão 

 

O controle de temperatura e pressão, em uma simulação de DM, pode ser obtido 

através de um processo conhecido como termostato e barostato de Berendsen 

respectivamente. As coordenadas e velocidades são re-escalonadas a se obter a temperatura e 

pressão de relaxamento, ou seja, as temperaturas e pressões desejadas (COSTA, 2007). As 

coordenadas e velocidades são corrigidas pelos fatores λ, para temperatura, e µ, para pressão, 

como mostra as equações abaixo: 
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Onde T0 e P0 são temperatura e pressão desejadas, e T e P a temperatura e pressão 

reais do sistema, 
T  e 

P  os parâmetros que determinam o acoplamento do termostato e do 

barostato respectivamente. Em MD costuma-se utilizar, para esses valores de parâmetros, 
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como sendo da ordem de 0,01 aproximadamente. Se esses valores forem elevados deixa-se de 

controlar temperatura e pressão, resultando em um caso de ensemble NVE em que número de 

partículas, volume da caixa e energia total do sistema são mantidos constantes.  

 

2.5. CONSTRAINTS  

 

A velocidade de um cálculo de dinâmica molecular pode ser aumentada reduzindo o 

número de graus de liberdade. Em um sistema poliatômico as vibrações internas podem ser 

restringidas ou “congeladas” aplicando dinâmicas de Constraints. Dessa forma ligações e 

ângulos podem ser mantidos fixos durante a corrida de Dinâmica Molecular (MEMON et al., 

1981). 

 

Em dinâmicas de Constraints as equações de movimento, usadas para calcular as 

forças e as trajetórias das partículas, são resolvidas conjuntamente com um Constraints nas 

coordenadas da partícula. A condição de Constraints pode ser expressa como equações de 

conexão das partículas para um dado tempo, como mostra a equação abaixo. 

 

  0,...,, 21 trrck  (2.23) 

 

Esses Constraints mantêm uma relação prefixada para um dado conjunto de 

partículas durante o tempo de evolução de um sistema. Uma forma simples para esses 

Constraints pode ser expressa por: 

 

  0)()( 22  trtrd jiij  (2.24) 

 

Em que dij é a distância fixada entre os átomos i e j. 

 

Em uma dinâmica de Constraints, portanto, as equações de movimento serão 

expressas como: 
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Onde Gi é a força devida aos l Constraints ck envolvendo a partícula i podendo ser 

escrito em termos de multiplicadores de Lagrange, λk. Dessa forma, Gi pode ser dado por: 
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1
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kiki ctG   (2.26) 

 

Como as ligações nas moléculas são acopladas, resetando os acoplamentos 

Constraints após uma atualização sem Constraints, o problema se torna não linear. Muitos 

algoritmos foram propostos para resolução desse problema. Dos mais usados, SHAKE (HESS 

et al., 1997) é um algoritmo iterativo propício para grandes moléculas enquanto que SETTLE 

(MIYAMOTO, 1992)  é um algoritmo que resolve o problema analiticamente e é de mais 

rápida resolução para pequenas moléculas. 

 

Posteriormente foi desenvolvido o algoritmo LINCS (LINear Constraint Solver) 

(HESS et al., 1997) para simulações com Constraints em ligações. Foi implementado uma 

eficiente resolução para a equação matricial, de modo que, apesar do problema ser 

apresentado em termos matriciais, nenhuma multiplicação de matrizes é requerido e apenas os 

elementos não nulos da matriz são registrados durante o cálculo, fazendo com que o método 

se torne muito útil para moléculas grandes. Esse método é 3 a 4 vezes mais rápido do que o de 

SHAKE. Para mais detalhes dos métodos de Constraints, ver literatura (HESS et al., 1997) 

(MIYAMOTO, 1992).  

 

Devido a essa economia de custo computacional, o método LINCS foi o usado 

quando se necessitou aplicar Constraints nas simulações rodadas nesse trabalho. 

 

 

2.6. CONDIÇÕES PERIÓDICAS DE CONTORNO E CONVENÇÃO DA 

IMAGEM MÍNIMA 

 

Quando se trabalha com caixas de simulação, e se deseja não obter os efeitos de 

borda, condições periódicas de fronteira são exigidas. Isso se deve porque grande parte dos 

átomos se encontra próximos ou na superfície da caixa alterando consideravelmente as 
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propriedades desejadas, principalmente as correlações que são influenciadas por longas 

distâncias. Mesmo para uma quantidade relativamente alta de partículas esse problema não 

seria contornado. Para exemplificar, numa caixa cúbica contendo 1000 átomos quase metade 

deles estariam localizados nas bordas enquanto que em uma amostra contendo 106 átomos 6% 

destes corresponderiam aos átomos na superfície, mostrando, ainda, ser um valor expressivo.  

 

Para resolver esse problema, implementa-se a condição periódica de contorno que 

consiste em replicar a caixa de simulação em todas as direções de seu entorno. Dessa forma se 

um átomo sai por um lado da caixa ele retorna pela outra face. Deve-se atentar para o fato de 

que dessa forma, um átomo poderia interagir com sua própria imagem. Tendo em vista então 

que o alcance dos potenciais de interação não possui longo alcance, faz-se conveniente adotar 

o método de convenção da imagem mínima para ser usado junto com a condição periódica de 

contorno. Esse método consiste em definir um raio de corte para as interações 

intermoleculares de modo a impedir que um átomo interaja com sua própria imagem. Define-

se então que o raio de corte deve ter uma distância de, aproximadamente, metade da dimensão 

da caixa. 

 

Fonte: ALLEN, 2004 

Figura 2.4 – Condição periódica de contorno 
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Uma das metodologias para calcular as interações de longo alcance baseadas nas 

somas de Ewald e corrigir a energia das ligações de Coulomb, são o PME (Particle Mesh 

Ewald) e o P3M (Particle Particle Particle Mesh). Elas foram desenvolvidas pela primeira 

vez como um dos métodos de cálculo de energias eletrostáticas de cristais iônicos, e agora são 

comumente utilizados para calcular as interações de longo alcance em química 

computacional. Sua aplicação tem como objetivo alterar a função de raio de corte sobre o 

potencial eletrostático sem interferir no cálculo das interações de van der Waals (LEVISKI, 

2006). 

 

A soma de Ewald é utilizada para calcular a energia de uma distribuição de cargas 

em sistemas periódicos. A distribuição de cargas eletrostáticas do sistema é descrita na 

equação 2.27 (NITSCHKE, 2011). 

 





N

ij

jij rrqr )()(


  (2.27) 

 

Nesta fórmula temos q como a carga da partícula j e (delta) a função de Dirac. A 

soma de Ewald se baseia em funções gaussianas de partículas carregadas no seu centro de 

massa, de modo que o somatório possua o valor da carga com o sinal trocado. A densidade de 

cargas então, se difunde no sistema e obtêm-se funções de densidade de carga (NITSCHKE, 

2011). 

 

O método PME é mais efetivo no somatório de cargas no espaço, tendo a soma 

Ewald como a descrição matemática básica e aproximar as exponenciais complexas na soma 

recíproca por interpolação polinomial local (SAGUI e DARDEN, 1999). Isto se deve, porque 

as cargas são fixas em uma malha (grid) por meio da interpolação B-spline. Pela transformada 

de Fourier usada na malha, obtêm-se a energia de uma soma simples sobre essa rede 

(FRENKEL e SMIT, 2002). 

 

A metodologia do P3M é parecida com a PME. A atribuição de carga usado em P3M 

é uma simples tradução da função de base B-spline utilizado em na interpolação de Euler 

(SAGUI e DARDEN, 1999). A diferença entre PME e P3M se deve ao termo de longo 
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alcance que sofre uma discretização do espaço. Então, as cargas dos íons permaneçam a uma 

rede discreta, de modo que a soma no espaço seja mais rápida (FRENKEL e SMIT, 2002). 

 

2.7. CONDIÇÕES INICIAIS E MINIMIZAÇÃO DE ENERGIA DO 

SISTEMA 

 

Para se realizar um cálculo de simulação computacional é importante ter as 

coordenadas iniciais do sistema. A minimização de energia é uma técnica que visa encontrar 

um conjunto de coordenadas que minimizem as forças e consequentemente a energia 

potencial do sistema. Em outras palavras ocorre uma otimização da geometria. Desta forma, 

possíveis interações repulsivas são evitadas. Depois de minimizado a energia, esse sistema 

servirá como ponto de partida para as simulações de dinâmica.  

 

O método conhecido como o de Steepest Descent é bastante usado por ser um 

método robusto e de fácil implementação quando se deseja aproximar-se de um ponto de 

mínimo de uma dada função. Inicialmente as forças, dadas por um vetor F, são calculadas, 

tendo-se em vista as posições iniciais dadas pelo vetor r. Com um valor de máximo desvio h0 

que deve ser fornecido as novas posições são calculadas por: 

 

  n

n

n
nn h

F

F
rr 

max
1  (2.28) 

 

 

Em que a notação max(|Fn|) significa o maior valor, em termos absolutos, das forças 

existentes no sistema. As forças, e consequentemente a energia potencial, são novamente 

calculadas para as novas posições e então as seguintes condições são verificadas: 

 

Se (Vn+1 < Vn) as novas posições são aceitas e hn+1 = 1.2hn. 

Se (Vn+1 ≥ Vn) as novas posições são rejeitadas e hn = 0.2hn. 

 

O algoritmo se encerra quando o número de iterações, previamente definido, é 

concluído ou quando a componente da força de maior valor dentro do sistema torna-se menor 

que o valor de tolerância, também previamente definido.  
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Existem diversos tipos de outros métodos, mas dois também comumente usados são 

o de gradientes conjugados (conjugate gradient) (NAMBA et al., 2008) e o de L-BFGS 

(limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) (ABRAHAM et al., 2014). Para mais 

informações sobre esses métodos, consultar na literatura. 

 

2.8. SISTEMAS SOLVATADOS 

 

Existem, na prática, dois tipos de modelos usados para simular a presença de um 

solvente no sistema. Os modelos implícitos e explícitos. Nesse trabalho daremos ênfase aos 

modelos explícitos, que foram os modelos usados na validação de metodologia e nas 

simulações dos sistemas contendo água. Além disso, modelos explícitos são mais comumente 

usados quando se deseja simular o efeito da água como solvente. Nesses modelos explícitos 

trata-se a molécula de água como um corpo rígido com parâmetros de distância de ligação, 

ângulo, dipolo e outras propriedades (YE, 2011). 

 

Elaborar um modelo consistente para água tem sido um importante objeto de 

investigação para se obter melhores resultados de dinâmica molecular em sistemas aquosos. 

Um ponto crítico para o sucesso dessas investigações tem sido avaliar a função potencial de 

interação intermolecular para um dímero de água. Uma variedade de funções e adaptações 

tem sido elaborada e seus resultados comparados com dados experimentais. Funções de 

potencial intermolecular foram desenvolvidas para um monômero rígido de água representado 

por 3, 4 e até 5 sítios de interações (JORGENSEN et al., 1983). 

 

O original modelo de 3 sítios TIPS3 (JORGENSEN et al., 1983) possui cargas 

positivas nos átomos de hidrogênio e carga negativa no oxigênio com a seguinte relação qO = 

-2.qH. As interações de Coulomb entre todos pares intermoleculares de cargas com um único 

termo de Lennard-Jones entre dois átomos de oxigênio determina a energia da dimerização 

para os monômeros m e n como dado na equação abaixo: 
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Os parâmetros qH, A e C são escolhidos de modo a obter um resultado razoável em 

termos energéticos e estruturais para fases gasosas e líquidas. 

 

Subsequentemente, Memon e colaboradores (MEMON et al., 1981) usaram o mesmo 

modelo, porém com parâmetros otimizados para a água líquida, para desenvolver o potencial 

SPC. Esse modelo obteve melhores valores de energia, como também, obteve um espectro de 

distribuição radial para o par OO mais de acordo com o espectro obtido por raio-X. 

 

Os modelos de 4 sítios de interação, possuem como princípio a inserção da carga 

negativa, antes situada no oxigênio, como um quarto sítio de interação. A equação dada 

anteriormente ainda se aplica com uma ligeira modificação. Agora, dez distâncias são 

requeridas para encontrar o valor da função de dimerização ao invés de nove como nos 

modelos de 3 sítios. Um modelo de 4 sítios tido como promissor para cálculo de várias 

propriedades é o TIP4P (JORGENSEN et al., 1983).  

 

Na seção de metodologia, é feita uma comparação entres propriedades calculadas 

para o sistema aquoso com o modelo SPC e TIP4P. Lembrando que cada modelo tem seu 

grau de importância e um dado modelo pode ter resultados melhores que outro dependendo do 

que se deseja avaliar.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. SOFTWARE GROMACS 

 

O software usado no trabalho, GROMACS (Groningen MAchine for Chemical 

Simulation), é um pacote de programas de simulação dinâmica molecular. Ele se baseia em 

técnicas de química computacional, a fim de reproduzir grandes agregados moleculares 

complexos, e de modelagem molecular, para descrever um modelo realista e obter 

propriedades macroscópicas do sistema (ABRAHAM et al.,2012). O software consiste de um 

pré-processador, um programa de MD e minimização de energia paralela que pode usar um 

número arbitrário de processadores (incluindo uma), um monitor opcional, e várias 

ferramentas de análise (BERENDSEN et al., 1995).  

Para rodar um cálculo de dinâmica nesse tipo de software deve-se seguir uma rotina 

básica de comandos. Inicialmente, o programa requer três arquivos de extensões distintas para 

pré-processar os dados. Nesses arquivos são fornecidas informações que caracterizam o 

sistema, como coordenadas iniciais, parâmetros de campo de força, variáveis de estados e 

métodos de resolução. É gerado, então, um arquivo de extensão .tpr e através do comando 

mdrun a simulação se inicia. A imagem 3.1 representa o que foi dito acima além de explicitar 

os comandos usados em cada etapa. Além do pacote GROMACS, foi utilizado o software 

Avogadro e Grace (GRaphing, Advanced Computation and Exploration of data). 

 

A Avogadro é um programa de construção e visualização de estruturas químicas na 

forma tridimensional. Pode ser utilizado para compreensão da geometria molecular, ângulos 

de ligação, arranjo do sistema molecular dentre outros recursos (HANWELL et al., 2012). 

Para nosso sistema de LI em solução aquosa, o objetivo desse pacote foi de identificar a 

organização espacial das moléculas orgânicas e inorgânicas num sistema estável. 

 

Grace é uma ferramenta usada para gerar gráficos bidimensionais dos diversos 

parâmetros calculados no GROMACS. Além disso, pode-se alterar os eixos para escala 

logarítmica, exponencial, fazer regressão linear, etc. 



38 
 

 

 

Figura 3.1 Rotina de cálculo no software GROMACS 
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3.2. SISTEMAS - ROTINA DA SIMULAÇÃO 

 

Em cálculos de simulação de dinâmica molecular existe uma rotina geral que 

geralmente se usa para equilibrar o sistema e em seguida se retirar propriedade de interesse. 

Após a construção das caixas faz-se  um cálculo de minimização de energia para que o 

sistema tenha sua energia reduzida a um ponto de mínimo energético. A minimização 

energética, como explicada anteriormente, possui diversos tipos de algoritmos e deverão ser 

usados de acordo com o sistema em questão. Nesse presente trabalho, foram ponderados os 

critérios de custo computacional além da qualidade dos resultados obtidos.  

 

Após a minimização energética, o sistema passa por uma corrida em um ensemble 

estatístico do tipo NPT. Neste tipo de corrida, acopla-se a pressão e a temperatura para um 

valor desejado. Com relação ao tempo de cálculo em sistemas puros ou com grande 

quantidade de Líquido Iônico, deve-se realizar um maior número de passos de integração por 

possuírem uma dinâmica mais lenta do que a água, por exemplo. Em certos casos, é comum 

acoplar o sistema a uma alta temperatura para que a dinâmica se proceda de forma mais ágil e 

em seguida acopla-se a temperatura para o valor de interesse (ZHONG et al., 2011). 

 

Posteriormente ao equilíbrio são realizadas as chamadas corridas de produção em 

ensembles canônicos do tipo NVT. Ao final desse tipo de simulação é possível retirar 

propriedades dinâmicas e estruturais que sejam de interesse como difusividade, distribuição 

radial, tensão superficial, etc. 

 

Na figura 3.2 está esquematizada num diagrama de blocos a rotina de um cálculo 

completo de simulação. Deve-se chamar atenção, pois dependendo da propriedade de 

interesse, uma corrida de NVT pode ser realizada de forma distinta (com modificações na 

caixa e nos arquivos mdp), como ilustrado no esquema para o caso do cálculo de tensão 

superficial. 
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Figura 3.2 - Rotina da simulação de Dinâmica Molecular para obtenção dos parâmetros físico-

químicos 

 

 

3.3. DETALHES COMPUTACIONAIS 

 

Para todas as simulações o modelo de campo de força, utilizado para o cátion BMIm 

e o ânion TFSI, foi construído por Zhong e colaboradores (2011). Para a molécula de água o 

campo de força usado foi o modelo de 4 sítios TIP4P. Este modelo foi validado 

comparativamente, como exposto na próxima seção.  

 

Caixas cúbicas foram montadas para os diferentes sistemas simulados. O número de 

moléculas e a dimensão da caixa estão explicitados na tabela 3.1, dada anteriormente. Foram 

feitos sistemas contendo água pura, para o líquido iônico [BMIm][TFSI] puro e misturado 

com frações de água nos teores de 5%, 10%, 20%, 50%, 90% e 95%. Os sistemas foram 

simulados para uma temperatura de 298K. 
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Tabela 3.1 - Número de moléculas do sistema: Água e Líquido Iônico com respectiva 

dimensão da caixa de simulação. A fração de água no sistema Água e LI está representada por 

X em percentual. 

H2O [BMIm][TFSI] X (%) Dimensão da Caixa (Å) 

0 250 0 90 

13 250 5 60 

28 250 10 60 

62 250 20 60 

200 200 50 65 

450 50 90 40 

380 20 95 40 

500 0 100 40 

 

 

Para o sistema [BMIm][TFSI] puro foi realizado o método de gradientes conjugados 

e em seguida o método de L-BFGS na etapa de minimização energética. Algumas vezes pode 

ser problemático encontrar um ponto de mínimo energético para o Líquido Iônico e aplicar 

dois métodos diferentes pode ser uma estratégia alternativa. 

  

Devido a dinâmica lenta do Líquido Iônico o sistema foi aquecido até um 

temperatura de 700K num tempo de simulação de 10 ns. A temperatura foi controlada por um 

termostato do tipo v-rescale com uma frequência de atualização de 0.1s (ΤT), e um barostato 

Parrinello-Rahman com uma frequência de atualização de 1.0ps (ΤP). Em seguida, a 

temperatura foi reduzida à temperatura de referência em uma simulação do tipo NPT de 3ns. 

Por fim, foi realizado mais uma corrida num ensemble de NPT por 4ns na temperatura de 

referência e após esta etapa foi realizada uma corrida de produção de 10 ns em um ensemble 

canônico do tipo NVT.   

 

Para a mistura de LI com água no teor de 5% foi realizado a minimização energética 

com o método de Steepest Descent. Todas as corridas da etapa de equilíbrio e produção foram 

realizadas de forma análoga ao cálculo para o Líquido Iônico puro. 

 

Para a mistura de LI com água no teor de 10% foi realizado a minimização 

energética com o método de Steepest Descent.  
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Em seguida, fez-se breve corrida do tipo NPT de 200ps com um tempo de integração 

de 0,002ps e, além disso, a frequência de atualização do termostato e do barostato foram 

mudados para 5,0ps e 3,0ps respectivamente. Essas alterações foram feitas com o intuito de 

economizar custo computacional e tentar acelerar a busca pelo ponto de equilíbrio. Essa 

corrida se procedeu na temperatura de referência (298K) e pode ser uma outra estratégia para 

evitar possíveis “armadilhas energéticas” (energetic trapping). Em seguida equilibrou-se o 

sistema por 7ns em um NPT com tempo de integração valendo 0,001ps, tempo que foi usado 

para todas as outras simulações. Foi realizado, em seguida, um NVT de 10ns na corrida de 

produção.  

 

As misturas com teores de água de 20%, 50%, 90% e 95% foram simulados da 

mesma forma que a mistura de 10%. 

 

Por fim, o sistema contendo água pura foi minimizado energeticamente pelo método 

de gradientes conjugados, em seguida uma corrida do tipo NPT foi realizada para um tempo 

de 300ps. A corrida de produção ocorreu de forma análoga aos sistemas anteriormente 

descritos. Porém, nesse sistema foi utilizado um raio de corte de 0,9nm, tendo em vista o 

pequeno volume ocupado pela molécula de água. 

 

Para todas as simulações foram aplicadas constraints do tipo LINCS. Também foi 

usado um raio de corte de 1,2nm (excetuando o sistema de água pura) e o método de PME 

para as interações de longo alcance. Nas corridas em que se fazia necessário a utilização de 

um controle térmico ou de pressão foi utilizado o método de v-rescale e Parrinello-Rahman 

com frequências de atualização de 0,1ps e 1,0ps respectivamente. Usou-se um tempo de 

integração de 0,001ps (1fs) para as simulações realizadas. 

 

 

 

3.4. VALIDAÇÃO DOS ITPS DA ÁGUA PURA 

 

Nessa seção fizemos uma validação para dois campos de força comumente usados 

em simulações contendo água, sendo eles o SPC e o modelo de 4 sítios de interação TIP4P. 

Os resultados obtidos para as propriedades de interesse foram comparados com os valores 

experimentais a fim de definir o melhor método.  
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Também se comparou o valor da tensão superficial calculado através do método de 

SPC e TIP4P por diversos autores. Na tabela 3.3 são reportados os valores obtidos por tensão, 

explicitando o número de moléculas e raio de corte usado por cada autor. A temperatura de 

referência usada por todos eles é de 300 podendo ser comparado com os valores obtidos nesse 

trabalho para a temperatura de 298K sem grandes erros. 

 

Tabela 3.2 - Parâmetros de densidade (d), Difusividade (D) e Tensão Superficial (γ) para a 

água pura em diferentes modelos. Os valores experimentais de densidade, difusividade e 

tensão superficial foram retirados PERRY e colaboradores, 1997; HARRIS e WOOLF,  1980; 

e LIDE, 2004 respectivamente. 

Modelo T (K) d (Kg/m³) D.10-5 (cm²/s) γ (mN/m) 

SPC 

298 977,41 ± 1,20 4,16 ± 0,01 51,45 ± 1,20 

333 950,42 ± 0,75 7,27 ± 0,10 45,68 ± 1,40 

363 920,86 ± 0,49 9,30 ± 0,09 40,71 ± 1,30 

     

TIP4P 

298 989,72 ± 4,50 3,32 ± 0,19 52,71 ± 0,52 

333 965,01 ± 5,30 6,69 ± 0,07 46,72 ± 0,45 

363 937,13 ± 5,40 9,43 ± 0,20 41,56 ± 0,65 

     

Experimental 

298 997,05 2,30 71,99 

333 983,20 4,70 66,24 

363 965,32 - 60,82 
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Tabela 3.3 - Valores de Tensão Superficial calculados por diferentes autores com raio de corte 

e número de moléculas variando conforme a referência. 

Autor/Ano Modelo N° de moléculas Rc (Å) γ (mN/m) T (K) 

VEGA; 

MIGUEL/2007 

SPC 
1024 12 - 13 

54,7 
300 

TIP4P 59 

            

ZAKHAROV; 

BRODSKAYA; 

LAAKSONEN/ 

1997 

TIP4P 256 12,22 53,5 ± 4 300 

            

ISMAIL; GREST; 

STEVENS/ 2006 

SPC 
1000 - 

55,4 
300 

TIP4P 53,6 

            

MOUNTAIN/2009 TIP4P 500 - 57,1 300 

 

 

Todos os valores das propriedades obtidos pelo modelo TIP4P se mostraram mais 

próximos dos valores experimentais. Isso se deve pelo fato do modelo apresentar um quarto 

sítio de interação, representando melhor as interações do tipo ligação de hidrogênio entre as 

moléculas. Dessa forma o sistema se torna mais coeso resultando em um aumento no valor de 

densidade e tensão superficial assim como uma diminuição do valor do coeficiente de difusão.  

 

 

3.5. CÁLCULO DAS PROPRIEDADES  

 

3.5.1 Densidade 

 

A densidade dos líquidos iônicos em geral é alta, maior do que 1g/cm³ (DA SILVA, 

2004), é pouco influenciada por pequenas variações da temperatura mas diretamente 

influenciada com adições de água na sua composição. Com o auxílio do pacote g_energy 

obtém-se os valores de densidade para o LI, água e frações de LI em água depois de rodar o 

NPT. 
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3.5.2 Difusividade 

 

A difusividade de uma molécula foi calculada através da relação de Einstein como 

indicado na equação 3.1 

 

  tDrtr AAiii
t

6||)0()(||lim 2 



 (3.1) 

 

Para o cálculo da difusividade, é necessária a criação de um INDEX que identifica e 

agrupa as moléculas obtêm-se os grupos BMIm , TFSI e H2O para o calculo da difusividade. 

O próximo passo é fazer reta do MSD (Mean Square Displacement) que fornece de maneira 

simplificada a constante de difusão com base na relação de Einstein. O programa realiza o 

cálculo da difusividade tendo como base um intervalo de 10 a 90%, onde a faixa do regime 

difusivo é linear. Essa metodologia se aplica para a maioria das soluções, entretanto quando 

se trabalha com LI, nem sempre a faixa correspondente ao limite difusivo constante está 

dentro daquele intervalo. Sendo assim, deve-se plotar o gráfico msd.xvg para avaliar qual 

intervalo é linear e recalcular o coeficiente.  

 

Neste caso, utilizamos o intervalo entre 1500 e 8500 ps de um total de 10000 ps 

(ABRAHAM et al.,2012). Na figura 3.3 é dado um exemplo de MSD ao longo do tempo de 

simulação para o [BMIm][TFSI]. Nota-se um desvio maior nas extremidades. 
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Figura 3.3 - Gráfico de MSD ao longo do tempo de simulação para o sistema [BMIm][TFSI] 

 

3.5.3 Função de Distribuição Radial: g(r) 

 

A função de distribuição radial, g(r) ou RDF (Radial Distribution Function) 

representa a distribuição dos átomos ao redor dos átomos da própria molécula ou de 

moléculas distintas. Esta metodologia é eficiente para identificar o comportamento de 

sistemas desordenados (VIAN, 2009). A função de distribuição radial pode ser obtida 

experimentalmente através de difração de raios-X e nêutrons e espalhamento de raios-X 

(FILETI, 2000). 

 

O cálculo de g(r) para uma molécula do tipo i envolvida de moléculas do tipo j 

(podendo ser i da mesma espécie que j) leva em conta as correlações na distribuição das 

moléculas provenientes das forças que elas exercem umas sobre as outras. O software calcula 

essa propriedade de acordo com a seguinte equação: 
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Pode-se dizer que quando g(r)=1 não existe correlação entre as moléculas e não se 

exerce influência uma sobre outra. Quando g(r)>1 o potencial é atrativo, ou seja, existe um 

comportamento hidrofílico e quando g(r)<1 é dito que o comportamento é hidrofóbico 

(MANFRED, 1996). 

 

3.5.4 Tensão Superficial 

 

 A tensão superficial média γ (t) pode ser calculada a partir da diferença entre o 

normal e a pressão lateral (ABRAHAM et al., 2014). A tensão superficial é calculada com a 

seguinte equação: 

 

  YYZZZZZ PPPL  5,05,0  (3.2) 

 

Em que Lz é o comprimento da maior dimensão da célula e Pαα são as componentes 

diagonais do tensor de pressão. Os 
...

 se referem a média no tempo. O fator 0,5 fora dos 

colchetes leva em conta as duas interfaces simétricas no sistema (ALEJANDRE e CHAPELA, 

2010). 

 

Para o cálculo de Tensão superficial realizado nas simulações foi seguido o seguinte 

procedimento. Partindo de uma caixa anteriormente equilibrada, triplicou-se o comprimento 

da caixa na direção z para criar duas interfaces Líquido/Vapor, resultando em uma caixa 

paralelepipédica com fase líquida centralizada.  

 

Feito isso, obtém-se uma nova caixa que servirá de coordenadas iniciais para uma 

corrida de ensemble do tipo NVT. Após o fim deste cálculo o resultado de tensão superficial 

pode ser extraído através do comando g_energy, como utilizado anteriormente no cálculo da 

densidade.  

 

Em todas as simulações utilizou-se um tempo de integração de 0,002ps e foi aplicado 

Constraints do tipo LINCS em todas as ligações. O método de PME foi usado para o cálculo 

das interações a longo alcance.   
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O tempo de simulação variou de acordo com o tipo de sistema usado tendo em vista 

que quanto maior o teor de LI maior o tempo exigido de cálculo. O raio de corte foi 

aumentado, sempre respeitando a condição de que 2rc < x = y. Aumenta-se o raio de corte 

para minimizar as oscilações de pressão obtendo resultados de tensão superficial mais 

razoáveis (CALEMAN et al., 2012). A tabela 3.4 apresenta os valores de raio de corte e 

tempo de simulação utilizados para cada sistema avaliado. 

 

Na figura 3.4 é possível visualizar a caixa triplicada obtida para se realizar os 

cálculos de tensão superficial 

 

Tabela 3.4 - Fração de água no LI com respectivo tempo t das corridas da simulação com raio 

de corte Rc.  

X (%) t (ns) Rc (nm) 

0 16 2,3 

5 16 2,3 

10 16 2,3 

20 16 2,3 

50 16 2,3 

90 4 1,4 

95 4 1,3 

100 2 1,1 

 

 

 

Figura 3.4- Snapshot da simulação obtida pelo software Avogadro que representa a caixa 

triplicada com as interfaces líquido/vapor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção serão apresentados os valores das propriedades calculadas para os 

sistemas em questão. Foram realizados cálculos de densidade, difusividade de cada espécie, 

distribuição radial e tensão superficial.  

 

A tabela 4.1 indica os valores calculados de densidade com seus erros estimados para 

todos os sistemas simulados. Na figura 4.1 encontra-se um gráfico de Densidade x Teor de 

água onde é possível observar a relação da densidade total do sistema com a adição de água.  

 

Tabela 4.1 - Densidade do sistema Água e LI para diferentes frações de Água. 

    ρ (Kg/m³) 

H2O [BMIm][TFSI] X (%) Simulação 

0 250 0 1474,24 ± 0,47 

13 250 5 1473,96 ± 1,30 

28 250 10 1469,71 ± 0,32 

62 250 20 1465,45 ± 0,59 

200 200 50 1442,35 ± 0,41 

450 50 90  1295,62 ± 0,36 

380 20 95 1207,72 ± 0,50 

500 0 100 989,72 ± 4,50 
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Figura 4.1 - Gráfico de densidade em função das frações de água em percentagem molar. 

 

Até o valor de 50% observa-se uma tendência linear, o que já não ocorre para teores 

mais elevados em que a queda é mais brusca. A isso, pode ter ocorrido uma separação de 

fases, o que pode ser reforçado pelos valores de tensão superficial e os gráficos de g(r), 

expostos posteriormente. Ao aumentar o teor de água a afinidade entre água e Líquido Iônico 

diminui, ou seja, há uma repulsão maior entre as espécies fazendo com que a densidade decaia 

dessa forma. 

 

Para a água pura e o Líquido Iônico puro tem-se os respectivos valores de densidade, 

medidos experimentalmente, como sendo 997,05 kg/m³ (PERRY et al., 1997) e 1445 kg/m³ 

(ZHONG et al., 2011). Para esses valores, quando comparados com os valores simulados, os 

erros são de 0,74% e 2,02% para a água pura e o Líquido Iônico puro respectivamente. Os 

valores se mostram aceitáveis e pode-se dizer que as simulações reproduziram bem o valor 

para essa propriedade.  

 

Na tabela 4.2 são expostos os valores de difusividade de cada espécie para o sistema 

Água/Líquido Iônico medidos através da técnica experimental de NMR (Nuclear Magnetic 

Resonance). Esses valores servem de referência para compará-lo com os valores obtidos por 
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simulação apresentados na tabela 4.3 e também reportado, para avaliar sua tendência, na 

figura 4.2. Apesar da discrepância entre os valores, sua tendência se mostrou coerente. 

Observa-se que com o aumento do teor de água as auto-difusões aumentam, visto que a 

adição de água aumenta a fluidização do sistema. Quanto às diferenças absolutas, dado o 

Líquido Iônico possuir alta viscosidade, sub-regimes difusivos ocorrem, como suportado pela 

literatura. Além disso, o modelo de cargas pontuais superestima a dinâmica lenta do sistema 

(SCHRODER, 2012). 

 

Tabela 4.2 - Valores de Difusividade Experimentais do sistema Água e LI para diferentes 

frações de Água. 

  D.10-8 (cm²/s) 

X (%) BMIm TFSI H2O 

3 23 20 35 

12 26 23 134 

22 27 25 206 

30 29 26 268 

 

Fonte: Adaptado de ROLLET et al., 2007 

 

Tabela 4.3 - Difusividade do sistema Água e LI para diferentes frações de Água. 

      D.10-8 (cm²/s) 

H2O [BMIm][TFSI] X (%) BMIm TFSI H2O 

0 250 0 8,3 ± 0,7 5,6 ± 0,8 - 

13 250 5 9,3 ± 0,7 7,8 ± 0,1 97,2 ± 0,1 

28 250 10 8,8 ± 1,4 5,9 ± 2,0 94,3 ± 16,2 

62 250 20 9,6 ± 1,9 7,3 ± 0,5 111,8 ± 3,5 

200 200 50 27,3 ± 3,4 21,8 ± 0,7 169,3 ± 13,7 

450 50 90 69,7 ± 9,1 61,6 ± 0,9 1292,6 ± 53,6 

380 20 95 175,9 ± 53,5 140,4 ± 21,4 1871,1 ± 72,7 

500 0 100 - - 3317,1 ± 187,9 

 

 



52 
 

 

Figura 4.2 - Gráfico dos coeficientes de auto-difusão plotados em função do teor de água no 

sistema. 

 

Na figura 4.3 é demonstrada para cada espécie a razão entre as difusividades, em 

certo teor de água, e na fração inicial de água (3%) obtido por Rollet e colaboradores (2007). 

Esse gráfico demonstra o desvio de tendência para a molécula de água quando comparado 

com o cátion e o ânion do Líquido Iônico. Através dessa análise, os autores puderam levantar 

a hipótese de uma região de micro heterogeneidade, como demonstrado na figura 1.2. 



53 
 

 

Fonte: Adaptado de ROLLET et al., 2007 

Figura 4.3 - Razão dos coeficientes de auto-difusão plotados em função do teor de água. A 

razão correspondente a água é representada por círculos, o cátion por losangos e o ânion por 

triângulos. A linha tracejada representa a razão dos coeficientes de auto-difusão da água 

calculado através da relação de Stokes-Einstein. 

 

Para os sistemas simulados, tentou-se avaliar esse efeito seguindo a metodologia do 

que foi feito na figura 4.3. A fração inicial definida, no entanto, corresponde a fração de água 

de 5% e o comportamento foi avaliado até 95%. 
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Figura 4.4 - Gráfico da razão dos coeficientes de auto-difusão plotados em relação ao teor de 

água. Di representa a difusividade da molécula e Dio o valor da difusividade em 5%. 

 

Observando a figura 4.4 nota-se que não há desvio com relação a água quando 

comparada com a tendência do cátion e ânion. Isso pode ser explicado pois o cálculo de 

difusividade na simulação foi feito através da relação de Einstein. Em outras palavras o 

sistema simulado não representou bem o sistema real. É possível que num sistema em que se 

utilize um campo de força polarizável para a molécula de água o comportamento observado 

seja diferente. 

 

Outra consideração a se fazer, quando se observa a tabela 4.3 e a figura 4.3 é a 

proximidade de valores das difusividades para o cátion e o ânion. Pode-se concluir que o 

cátion difunde juntamente com o ânion devido a sua afinidade. Essa afinidade também é 

confirmada quando observa-se os gráficos de distribuição radial para o par cátion e ânion. É 

importante ter em vista que a difusividade do cátion se mostra ligeiramente superior a difusão 

do ânion. Como reportado por Tsuzuki e colaboradores (2009), a maior difusividade para 

cátions imidazólicos, se deve a sua geometria que facilita seu movimento de translação. 

No gráfico da figura 4.5 pode-se observar que o padrão da curva de interação cátion-

ânion varia sutilmente com o aumento da concentração de água. Pode-se dizer que a interação 

cátion-ânion quase não varia com a adição de água. Observa-se que para concentrações altas 
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os picos secundários e terciários são ofuscados. Isso se deve a baixa probabilidade de se 

encontrar um íon no entorno, pois a concentração de Líquido Iônico está significativamente 

reduzida. Nas figuras 4.6 observa-se a mesma tendência. 

 

 

Figura 4.5 - Gráficos de distribuição radial para todas as frações calculadas de Água-Cátion, 

Água-Ãnion e Cátion-Ânion a 298 K.   
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Figura 4.6 – Gráfico de g(r) das interações BMIm-BMIm e TFSI-TFSI para diferentes frações 

de água 

 

A figura 4.7 demonstra a distribuição radial das moléculas de água para uma 

molécula de água como referência. Nota-se um pico elevado para frações mais baixas 

indicando a alta afinidade da molécula de água com ela mesma. Em baixas concentrações de 

água observa-se o mesmo efeito para os picos secundários e terciários como descrito no 

parágrafo anterior. Tendo em vista o alto pico para esta interação, suspeita-se de uma 

formação de microagregados entre as moléculas de água difundidas no meio predominante de 

Líquido Iônico. Este resultado é suportado por Rollet e colaboradores (2007) cuja anomalia da 

difusão da água no Líquido Iônico [BMIm][TFSI] é investigada. 
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Figura 4.7 – Gráfico de g(r) das interações Água-Água para diferentes frações de água 

 

Apesar da grande interação da molécula de água com ela mesma, ao observar a 

figura 4.5, nas interações água-cátion e água-ânion quando a fração de água é baixa existe um 

pico de magnitude razoável para o par água-BMIm e água-TFSI. Pode-se dizer que para 

baixos teores de água, a água interage bem com o Líquido Iônico. Porém, para frações 

maiores de água, esta deixa de interagir com o Líquido Iônico (g(r)<0), existindo a hipótese 

de formação de uma nova fase. Com isso é possível confirmar o caráter higroscópico e ao 

mesmo tempo hidrofóbico do líquido iônico.  Na figura 4.8 é possível visualizar a caixa ao 

fim da simulação obtida para uma fração de 95% de água. Vê-se claramente uma 

heterogeneidade do sistema, revelando a preferência da água em interagir com ela mesma, 

enquanto o par cátion-ânion se mantém sempre próximos. 
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Figura 4.8- Snapshot da simulação obtida pelo software Avogadro que representa a 

distribuição das moléculas de água ao redor do LI, na fração de 95%. 

 

Comparando os picos do par água-BMIm e água-TFSI, observa-se um pico maior 

para o primeiro indicando uma maior interação da molécula de água com o cátion. Segundo 

Wassersheid e Keim (2000), o ânion desempenha uma importante influência na solubilidade 

com a água. O ânion TFSI, nesse caso, contribuiria para a formação de uma mistura bifásica 

com a água. Tendo isso em vista, o pico maior para o cátion BMIm é justificado. 

 

Os valores de Tensão Superficial estão demonstrados na tabela 4.4. Na figura 4.9 

pode-se observar a tendência seguida. Nota-se um aumento de valor com a adição de água. 

Em relação a isso, pode-se dizer que a água faz ligações hidrogênio sendo sua interação mais 

forte da que ocorre no liquido iônico com ele mesmo. Dessa forma o tipo de interação que a 

água faz com ela mesma contribui para esse aumento. 

 

Deve-se reparar para os valores a baixas frações (5% e 95). Esses valores escapam a 

tendência observada. Nesses casos, como uma das espécies está em baixo número, é provável 

que o sistema esteja mal representado estatisticamente para esse tipo de cálculo. Em um 

sistema com mais moléculas esse efeito poderia ser minimizado, porém devido ao curto 

tempo não foi possível realizar esse tipo de simulação. 
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Também nota-se um desvio na fração de 50%. A isso pode ser atribuído uma 

possível separação de fases que concorda com os valores de densidade e gráficos de g(r). 

 

Tabela 4.4 - Tensão Superficial do sistema Água e LI para diferentes frações de Água. 

    γ (mN/m) 

H2O [BMIm][TFSI] X (%) Simulação 

0 250 0 23,74 ± 2,5 

13 250 5 41,86 ± 3,9 

28 250 10 25,48 ± 3,0 

62 250 20 32,54 ± 2,5 

200 200 50 30,89 ± 2,7 

450 50 90 38,40 ± 7,50 

380 20 95 58,26 ± 2,40 

500 0 100 52,71 ± 0,52 

 

 

Figura 4.9 – Gráfico de Tensão Superficial em função do teor de água. 
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5. CONCLUSÃO  

 

As simulações foram realizadas com os modelos de campo de força escolhidos e seus 

resultados se mostraram satisfatórios. No caso da molécula de água foi realizada uma 

validação de metodologia para o modelo de campo de força comparando-se os resultados 

obtidos de densidade, difusividades e tensão superficial. Para o objetivo proposto o modelo 

TIP4P atendeu bem o requisito.  

 

Valores de propriedades como densidade, resultaram em um erro mínimo quando 

comparado ao experimental, sendo 0,74% para água pura e 2,02% para o líquido iônico puro. 

Os valores de difusividades e tensão superficial se mostraram significantemente diferentes do 

experimental, mas demonstraram uma tendência coerente com a adição de água. 

 

Houve dificuldade em avaliar comparativamente os resultados das propriedades com 

frações de água devido a ausência de resultados para esse sistema característico na literatura. 

Porém isso não impediu de que se fizesse uma análise qualitativa do comportamento dos 

sistemas simulados. 

 

Os valores de difusividade em conjunto com os gráficos de distribuição radial 

serviram de amplo suporte para entender o comportamento da água, em diferentes frações, ao 

ser incorporado na fase de Líquido Iônico. Notou-se que para pequenas frações de água esta é 

incorporada no seio do fluido, havendo a possibilidade de formação de microagregados, 

necessitando de mais investigações futuras. Para altas concentrações de água, foi revelado um 

comportamento hidrofóbico para o líquido iônico. Pelo gráfico de distribuição radial do par 

cátion-ânion viu-se que essa interação não variou significantemente com o aumento no teor de 

água evidenciando uma alta afinidade entre eles. Os valores próximos de difusividade entre 

eles reforçaram essa ideia e demonstrou como os íons difundem juntamente entre si. 

 

Os valores obtidos para o cálculo de tensão demonstram uma tendência coerente. 

Viu-se que para sistemas com poucas moléculas os valores se mostram superestimados. Como 

dito anteriormente, faltou a disponibilidade de dados experimentais para uma análise mais 

quantitativa. 

 

 



61 
 

6. SUGESTÕES 

 

Após a conclusão do trabalho, têm-se alguns itens que devem ser considerados para 

trabalhos futuros.  

 

Primeiramente, uma das análises que poderia ser feita é a prática experimental nos 

laboratórios e comparar com os resultados da simulação do Software. Isso não foi possível 

devido a falta de equipamentos para secar e analisar o Líquido Iônico em questão. 

 

Outro parâmetro que poderia ser calculado para as frações de LI com água é a 

viscosidade. Pelo tempo de simulação e abordagem complexa para analisar este parâmetro no 

Software, não foi calculado. 

  

E finalmente, o calculo dos parâmetros em outras temperaturas, seria interessante 

para enriquecer o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

7.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ABRAHAM, M.J.; SPOEL, D. van der; LINDAHL, E.; HESS, B.; and the GROMACS 

development team; GROMACS User Manual version 5.0.5. (2014). Disponível em: 

<http://www.gromacs.org>. Acesso em: 18  Janeiro 2016. 

 

ALEJANDRE, José; CHAPELA, Gustavo, A.; The surface tension of TIP4P/2005 water 

model using the Ewald sums for the dispersion interactions. The Journal of Chemical Physics, 

v. 132, p. 14701, 2010. 

 

ALLEN, Michael P.; Introduction to Molecular Dynamics Simulation. John Von Neumann 

Institute for Computing. v. 23, p. 1-28, 2004. 

 

BARBARA, Kirchner; OLDAMUR, Hollóczki; CANONGIA, Lopes José Nuno; AGÍLIO, 

Pádua A. H.; Multiresolution calculation of ionic liquids. WIREs Computacional Molecular 

Science , v. 5, p. 202-214, 2015. 

 

BERENDSEN, H. J. C.; VAN DER SPOEL, D.; VAN DRUNEN, R.; GROMACS: A 

message-passig parallel molecular dynamics implementation. Computer Physics 

Communications, Elsevier, p. 43-56, 1995. 

 

CALEMAN, Carl; VAN MAAREN, Paul. J.; HONG, Minyan; HUB Jochen S.; COSTA, 

Luciano Tavares; VAN DER SPOEL, David. Force Field Benchmark of Organic Liquids: 

Density, Enthalpy of Vaporization, Heat Capacities, Surface Tension, Isothermal 

Compressibility, Volumetric Expansion Coefficient, and Dielectric Constant. Journal of  

Chemical Theory and Computation,ACS Publications, v. 8, p. 61-74, 2012. 

 

COSTA, Luciano Tavares; Simulação Computacional de Eletrólitos Poliméricos baseados em 

Poli (oxietileno) e Líquidos Iônicos. Dissertação (Doutorado em Química) Universidade de 

São Paulo, 2007. 

 

DA SILVA, Thiago Barcellos. Líquidos Iônicos - Alguns Aspectos sobre as propriedades, 

preparação e aplicações. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de 

Pelotas,  2004. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001046559500042E
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00104655
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00104655


63 
 

DUPONT, Jairton; DE SOUZA, Roberto F.; SUAREZ, Paulo A. Z.; Ionic Liquid (Molten 

Salt) Phase Organometallic Catalysis. Chem. Rev., ACS Publications, v. 102, p. 3667-3692, 

2002. 

 

FERNANDES, Miguel Xavier. Dinâmica Molecular: Aula 9. Universidade da Madeira, 

Portugal (2010). Disponível em <http://www3.uma.pt/mxf/modmolec.html>. Acesso em: 19 

Janeiro 2016. 

 

FILETI, Eudes Eterno; Implementação e Aplicações do Método Monte Carlo Reverso para 

Líquidos Homogêneos. Dissertação (Mestrado em Física) Universidade de São Paulo,  2000. 

 

FREIRE, Mara G.; SANTOS, Luís M.N.B.F.; FERNANDES, Ana M.; COUTINHO, João 

A.P.; MARRUCHO, Isabel M.; An overview of the mutual solubility of water-imidazolium-

based ionic liquids systems. Fluid Phase Equilibria, Elsevier,  v.261, p. 449-454, 2007. 

 

FRENKEL, Daan; SMIT, Berend; Understanding Molecular Simulation from Algoruthms to 

Applications. Academic Press; p. 310-314, 2002. 

 

HANWELL, Marcus D.; CURTIS, Donald E.; LONIE, David C.; 

VANDERMEERSCH, Tim; ZUREK, Eva; HUTCHISON, Geoffrey R. Avogadro: an 

advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. Journal of 

Cheminformatics, Chemistry Central Ltd., v. 4, p.17, 2012. 

 

HARRIS, Kenneth R.; KANAKUBO, Mitsuhiro; WOOLF, Lawrence A.; Temperature and 

Pressure Dependence of the Viscosity of the Ionic Liquids 1-Hexyl-3-methylimidazolium 

Hexafluorophosphate and 1-Butyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide. J. 

Chem. Eng. Data, ACS Publications, v. 52, p. 1080-1085, 2007. 

 

HARRIS, Kenneth R.; WOOLF, Lawrence A.; Pressure and temperature dependence of the 

self diffusion coefficient of water and oxygen-18 water. Journal of the Chemical Society, 

Faraday Transactions,  v.76, p. 377-385, 1980. 

 



64 
 

HESS, Berk; BEKKER, Henk; HERMAN, J.C.; BERENDSEN; FRAAIJE, JOHANNES G. 

E. M.; LINCS: A Linear Constraint Solver for Molecular Simulations. Journal of 

Computational Chemistry, John Wiley & Sons, v. 18, p. 1463-1472, 1997. 

 

ISMAIL, Ahmed E.; GREST, Gary S.; STEVENS, Mark J.; Capillary waves at the liquid-

vapor interface and the surface tension of water; Journal of Chemical Physics, v. 125, p. 

14702, 2006. 

 

JIN, Hui; O´HARE, Bernie; DONG, Jing; ARZHANTSEV, Sergei; BAKER, Gary A.; 

WISHART, James F.; BENESI, Alan J.; MARONCELLI Mark; Physical Properties of Ionic 

Liquids Consisting of the 1-Butyl-3-Methylimidazolium Cation with Various Anions and the 

Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide Anion with Various Cations. J. Phys. Chem. B, ACS 

Publications, v.112, p. 81-92, 2008. 

 

JORGENSEN, William L.; CHANDRASEKHAR, Jayaraman; MADURA, Jeffry D.; IMPEY, 

Roger W.; KLEIN, Michael L. Comparison of simple potential functions for simulating liquid 

water. The Journal of Chemical Physics, AIP Publishing, v. 79, p. 926, 1983. 

 

KLOMFAR, Jaroslav; SOUCKOVÁ, Monika; PÁTEK, Jaroslav. Surface tension 

measurements with validated accuracy for four 1-alkyl-3-methylimidazolium based ionic 

liquids. J. Chem. Thermodynamics, Elsevier, v. 42, p. 323-329, 2010. 

 

LEVISKI, Raquel da Silva. Estudo Computacional da Interaçao entre bicamada lipídica 

aniônca e moricina. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul,  2006. 

 

LIDE, David R.; CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, Editora: CRC 

Press, p.2 (6),  2004. 

 

MANFRED, J. Sippl; ORTNER, Maria; JARITZ, Markus; LACKNER, Peter; FROCKNER, 

Hannes; Helmholtz free energies of atom pair interactions in proteins. Elsevier, Science 

Direct,  v.1, p. 289-298, 1996. 

 



65 
 

MEMON, M.K.; HOCKNEY, R.W.; MITRA, S.K. Molecular Dynamics with Constraints. 

Journal of Computational Physics, Academic Press. v 43, p. 345-356, 1981. 

 

MIYAMOTO, Shuichi; KOLLMAN, Peter A. Settle: An analytical version of the SHAKE 

and RATTLE algorithm for rigid water models. Journal of Computacional Chemistry, Wiley 

Online Library; v.13, p952-962, 1992. 

 

MORENO, Margherita; CASTIGLIONE, Franca; MELE Andrea; PASQUI Carlo; RAOS, 

Guido; Interaction of Water with the Model Ionic Liquid [bmim][BF4]: Molecular Dynamics 

Simulations and Comparison with NMR Data. J. Phys. Chem. B, v. 112, p. 7826-7836, 2008. 

 

MOUNTAIN, Raymond D.; An Internally Consistent Method for the Molecular Dynamics 

Simulation of the Surface Tension: Application to Some TIP4P-Type Models of Water; 

Journal of Physics Chemistry B, v. 113 , p. 482-486, 2009. 

 

NAMBA, A. M.; DA SILVA V. B.; DA SILVA C. H. T. P. Dinâmica molecular: teoria e 

aplicações em planejamento de fármacos. Eclética Química, Scielo. v 33,p. 13-24 , 2008. 

 

NITSCHKE, Willian Kelbert. Perfluoroalcanos lineares e Perfluorodecalinas: Parametrização 

de Campo de Força consistente com AMBER99 e estudo da solvatação do oxigênio 

molecular. Dissertação (Mestrado em Química) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

2011. 

 

OSADA, R.; HOSHINO T.; OKADA, K.; OHMASA, Y.; YAO, M.; Surface tension of room 

temperature ionic liquids measured by dynamic light scattering. J. Chem. Phys., AIP 

Scitation, v. 130, p. 184705,  2009. 

 

PERRY, Robert H.; GREEN, Don W.; MALONEY, James O’Hara; Perry´s Chemical 

Engineers’ Handbook. 7 ed. The McGraw-Hill Companies, p. 91-92 (2) , 1997. 

 

ROLLET, Anne-Laure; PORION, Patrice; VAULTIER, Michel; BILLARD, Isabelle; 

DESCHAMPS, Michael; BESSADA, Catherine; JOUVENSAL, Laurence; Anomalous 



66 
 

Diffusion of Water in [BMIM][TFSI] Room-Temperature Ionic Liquid. J. Phys. Chem. B, 

ACS Publications, v. 111, No. 41, p. 11888-11891, 2007. 

 

SAGUI, Celeste; DARDEN, Thomas; P3M and PME: A comparison of the two methods. AIP 

Conference Proceedings, v. 492, p. 104 ,1999 

 

SCHRODER, Christian; Comparing reduced partial charge models with polarizable 

simulations of ionic liquids. Phys. Chem.Chem. Phys, v. 14, p. 3089-3102, 2012. 

 

TSUZUKI, Seiji; SHINODA, Wataru; SAITO, Hiroaki; MIKAMI, MAsuhiro; TOKUDA, 

Hiroyuki; WATANABE, Masayoshi. Molecular Dynamics Simulations of Ionic Liquids: 

Cation and Anion Dependence of Self-Diffusion Coefficients of Ions. Journal Physics 

Chemical, v.113, p. 10641-10649, 2009. 

 

VEGA, C.; MIGUEL E.; Surface tension of the most popular models of water by using the 

test-area simulation method; Jounal of Chemical Physics; v. 126, p. 154707,  2007. 

 

VIAN, R. A., FILETI E. E. Estudo Computacional de Solventes Orgânicos. II Simpósio de 

Iniciação Científica da Universidade Federal do ABC, 2009. 

 

WASSERSHEID, Peter; KEIM, Wilhelm. Ionic Liquids - New "Solutions" for Transition 

Metal Catalysis. A journal of the Gesellschaft Deutscher Chemiker, Angewandte Chemie; 

v.39, p. 3772-3789, 2000. 

 

XIAO, Huaping; GUO, Dan; LIU, Shuhai; PAN, Guoshun; LU, Xinchun; Film Thickness of 

Ionic Liquids Under High Contact Pressures as a Function of Alkyl Chain Length. Tribology 

Letters, Springer US, v. 41, p. 471-477, 2011. 

 

YE, Simon. Considerations and Recent Advances in Molecular Dynamics. Projetos finais 

apresentados por crédito na Biologia Computacional Molecular. Medicina Stanford. 

Departamento de Bioquímica. Disponível em: 

<http://biochem218.stanford.edu/Projects.html> Acessado em 22 Fevereiro 2016.  2011. 

 



67 
 

ZAKHAROV, Viktor V.; BRODSKAYA; Elena N.; LAAKSONEN, Aatto; Surface tension 

of water droplets: A molecular dynamics study of model and size dependencies; Journal 

Chemical Physics; v. 107, p. 10675 ,1997. 

 

ZHONG, Xiujuan; LIU, Zhiping; CAO, Dapeng. Improved Classical United-Atom Force 

Field for Imidazolium-Based Ionic Liquids: Tetrafluoroborate, Hexafluorophosphate, 

Methylsulfate, Trifluoromethylsulfonate, Acetate, Trifluoroacetate, and 

Bis(trifluoromethylsulfonyl)amide. The Journal of Physical Chemistry, ACS Publications, 

v.115, p. 10027-10040, 2011. 

 

 

 

http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0668175

