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RESUMO 

 

Baterias de íon Lítio são alvos para diversas aplicações em armazenagem de energia, 

principalmente pela sua alta densidade de carga. Desta forma, na busca de se obter 

baterias de íon Lítio mais seguras e com maiores ciclos, uma alternativa é o estudo e 

desenvolvimento de eletrólitos. Com isso, eletrólitos poliméricos mostram-se como 

promissoras alternativas aos líquidos convencionais orgânicos baseados em 

carbonatos, ainda que não utilizados em produtos comerciais comuns. Desta forma, 

foram iniciados diversos estudos sobre a aplicabilidade de determinados polímeros 

em eletrólitos. Dentre estes, podemos destacar o PEO (Poli (óxido de etileno)) e o 

PVDF (Fluoreto de polivinilideno). Este projeto irá explorar a validação do modelo do 

PVDF desenvolvido por Byutner et al., (2000) usando principalmente a simulação 

computacional de Dinâmica Molecular, que até então tem sido feita de forma muito 

limitada dentro da comunidade científica internacional. A modelagem dessas 

substâncias fornece aspectos fundamentais no que diz respeito à relação estrutura-

propriedade dos géis, que serão necessários para o desenvolvimento do material e 

otimização do sistema. Assim, propriedades como densidade e temperatura de 

transição vítrea foram calculadas utilizando o modelo trabalhado, com o auxílio do 

software Gromacs. Dessa forma foi possível a comparação entre o modelo deste 

trabalho e o gerado por Byutner et al. (2000) para conferência e validação do método 

utilizado. Isso foi necessário já que as ferramentas computacionais utilizadas são 

diferentes, sendo assim as propriedades foram geradas e comparadas. Depois de 

validada essa etapa, foram calculadas novas propriedades para comparação do 

modelo com os resultados experimentais da literatura. A obtenção desses resultados 

tornou possível a validação e estudo da aplicabilidade desse modelo em projetos 

futuros, especialmente combinando o polímero PVDF e líquidos iônicos para aplicação 

em baterias de lítio. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Simulação Computacional, PVDF, Dinâmica Molecular, Líquido 

Iônico, Bateria de Lítio 



  ABSTRACT 

 
Lithium ion batteries are targets for various applications in energy storage, mainly 

because of their high charge density. Therefore, in an attempt to obtain lithium ion 

batteries with safer and longer cycles, an alternative is the study and development of 

electrolytes. Thus, polymeric electrolytes are shown to be promising alternatives to 

conventional carbonate-based organic liquids, although not used in ordinary 

commercial products. Thus, several studies have been initiated on the applicability of 

certain polymers to electrolytes. Among these, we can highlight PEO (Poly (ethylene 

oxide)) and PVDF (Polyvinylidene Fluoride). This project will explore the validation of 

the PVDF model developed by Byutner et al., (2000) using mainly computational 

simulation of Molecular Dynamics, which until then has been done in a very limited way 

within the international scientific community. The modeling of these substances 

provides fundamental aspects regarding the structure-property relationship of the gels, 

which will be necessary for material development and optimization of the system. Thus, 

properties such as density and glass transition temperature were calculated using the 

worked model, with the assistance of Gromacs software. Thus, it was possible to 

compare the model of this work with that generated by Byutner et al. (2000) for 

conference and validation of the method used. This was necessary since the 

computational tools used were different, so the properties were generated and 

compared. After validating this step, new properties were calculated to compare the 

model with the experimental results of the literature. The achievement of these results 

made possible the validation and study of the applicability of this model in future 

projects, especially combining the PVDF polymer and ionic liquids for application in 

lithium batteries. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
Um estudo relacionado ao polímero PVDF e sua aplicabilidade em eletrólitos 

poliméricos junto ao líquido iônico para utilização em baterias de Lítio será 

apresentado e discutido. Inicialmente é introduzido um contexto histórico 

demonstrando a crescente necessidade de estudo desses compostos. 

A literatura disponível foi utilizada para elaboração dos capítulos de revisão 

bibliográfica, onde são apresentados todos os principais conceitos de dinâmica 

molecular e das substâncias utilizadas. 

Posteriormente, são apresentadas as informações relacionadas aos softwares 

utilizados e sua funcionalidade. Por fim, são apresentados, elaborado e discutidos os 

resultados experimentais, estruturais e dinâmicos do sistema trabalhado. 

  
 

1.1. BATERIAS DE LÍTIO 

 
 

 Em uma sociedade moderna, em que as pessoas utilizam mais e mais 

aparelhos eletrônicos, baterias e pilhas tem ganhado um destaque cada vez maior. 

Com isso, com o desenvolvimento industrial ficando mais intenso a cada dia, 

alternativas de geração de energia que sejam ambientalmente conscientes têm sido 

melhor estudadas e analisadas, com boa parte das pesquisas focadas em melhores 

métodos que agridam menos o meio ambiente. Contudo, mesmo com os diversos 

avanços ainda não são comercializadas baterias que utilizam substâncias menos 

nocivas ao meio ambiente. 

Baterias são dispositivos capazes de produzir e armazenar energia elétrica 

oriunda de reações química. As baterias, assim como as pilhas, apresentam um ânodo 

e um cátodo, ambos em contato com um eletrólito. As mais utilizadas atualmente são 

as baterias primárias, ou seja, aquelas que são usadas até a sua descarga. Para 

contrapor essas baterias que não podem ser reutilizadas, foram desenvolvidas 

baterias recarregáveis (secundárias). 

 Nesse sistema das baterias secundárias destaca-se os metais alcalinos pela 

sua alta capacidade de carga, e dentro deste grupo, o Lítio aparece como um dos 

mais atrativos por apresentar um potencial termodinâmico de eletrodo favorável com 

uma capacidade específica muito alta, ambas características desejáveis (VARELA et 

al., 2002). Assim, foram desenvolvidas as baterias de Lítio (GOODENOUGH et al, 
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2013), onde o processo de descarga funciona com a retirada dos íons Lítio do ânodo, 

que depois se difunde pelo eletrólito até ser inserido no cátodo, conforme 

representado na Fig. 1.1 (AMARAL, 2005).  

 

Figura 1.1: - Representação simplificada do processo de descarga em uma bateria 

secundária de íons lítio. 

 

Fonte: AMARAL, 2005 

O eletrólito fica localizado entre os eletrodos com a função de transporte dos 

íons, possibilitando assim a troca de carga entre os extremos, podendo ser um 

eletrólito sólido, líquido, polimérico, gelificados e poliméricos sólidos (ESP) (AMARAL, 

2005). Assim, o que determina a qualidade de uma bateria secundária e por extensão 

a qualidade dos seus componentes, como o eletrólito, são: altas densidades de 

potência e energia, maior reversibilidade nos processos eletroquímicos, elevada 

eficácia nos processos de carga e descarga e menor impacto ambiental. 

A densidade de energia teórica das baterias de Metal é relativamente alta 

quando comparada a outras baterias recarregáveis. O Lítio como o material para 

ânodo da bateria de metal tem uma excelente capacidade específica teórica de 3842 

mA / g quando comparado a 815 mAh / g para Zinco e 2965 mA / g para Alumínio 

(FIGUEIREDO, 2017). A Fig 1.2 compara diferentes sistemas de bateria em termos 

de densidade de energia volumétrica (Wh / l) e densidade de energia gravimétrica (Wh 

/ kg), juntamente com os respectivos pesos e tamanhos relativos. O alto desempenho 

da bateria de Li-Ar atraiu a atenção para uso comercial como funcional sistema de 

bateria recarregável. 
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Figura 1.2: As densidades de energia gravimétrica (Wh / kg) para vários tipos de 

recarregáveis baterias em comparação com a gasolina 

 

Fonte: Adaptado FRIGERIO, 2017 

 

  

1.2. ELETRÓLITO POLIMÉRICO 

 

As características mais desejáveis em um eletrólito para sua utilização junto a 

baterias são uma boa compatibilidade com a bateria, boa estabilidade, segurança e 

boa condutividade. Com isso, eletrólitos poliméricos surgem como alternativa que 

atende as principais demandas de utilização junto a baterias.  

Eletrólitos poliméricos são sistemas que podem ser usados em dispositivos 

eletroquímicos, como baterias e capacitores onde temos um polímero atuando como 

solvente para um sal, sendo denominado condutor iônico. Nesse sistema a condução 

é obtida graças a fase amorfa do polímero, e a interação íon-polímero que influencia 

fortemente a mobilidade iônica.  

O Poli (fluoreto de vinilideno) (PVDF) é um polímero parcialmente fluorado 

produzido a partir da polimerização do 1,1-difluoroetileno (LACHET et al., 2015). Além 

disso, é semicristalino com temperatura de transição vítrea em torno de 238K e 

temperatura de fusão entre 433 e 453K (LACHET et al., 2015). Nos últimos anos, o 

PVDF tem recebido cada vez mais atenção devido, principalmente, a aplicação como 

material para membrana graças a algumas de suas propriedades como estabilidade 

térmica, resistência química, alta resistência mecânica, etc. (YU et al.,2009). 
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A cristalização do PVDF é controlada por diferentes variáveis incluindo peso 

molecular, distribuição do peso molecular na molécula, método de polimerização e 

taxas de resfriamento. Sendo de extrema importância o completo entendimento e 

controle de como o PVDF foi produzido, para obtermos o polímero desejado, na forma 

desejada, podendo ser cristalina ou amorfa. 

O PVDF possui uma excelente estabilidade térmica, característica de polímeros 

contendo Flúor, superior a polímeros de Hidrocarbonetos devido à alta 

eletronegatividade dos átomos de Flúor dentro da cadeia e a alta energia necessária 

para quebrar a ligação Carbono-Flúor (FURUSHO et al.,1974). Entre os halogênios, 

diversos estudos abordaram a degradação sofrida à altas temperaturas, como 

Furusho et al (1974), que utilizando o método TBA (Torsional Braid Analysis), onde há 

um polímero e um material suporte mecanicamente inativo. Nesse estudo foi 

constatado que entre os halogênios, o polímero com Flúor foi o mais estável 

termicamente. Liu et al (2011) realizaram um estudo sobre a resistência química de 

diversos polímeros e concluiu que o PVDF possui uma boa resistência em 

comparação com outros compostos químicos como halogênios, óxidos, ácidos 

inorgânicos, solventes clorados, etc., contudo isso pode ser alterado caso ocorra 

contato com soluções básicas fortes, entre outras.  

Pode ser observado que desde 1974 o PVDF se mostra como uma matriz 

polimérica de interesse em diversas pesquisas. Contudo, mesmo com as diversas 

aplicações relacionadas ao polímero, ainda existe um campo de estudo inexplorado 

muito vasto. Por essa razão, são realizadas pesquisas de combinações entre 

diferentes polímeros com o PVDF, na busca de elevar sua capacidade junto a bateria 

de Lítio.  

Dentre estes podemos destacar a combinação de PVDF com PEO (XIAO et al., 

2009), que é um outro polímero que possui como característica principal a flexibilidade 

da cadeia e PVDF com HFP (YE et al., 2007), onde o HFP é um polímero no qual a 

principal característica está relacionada com suas propriedades plásticas. No caso do 

PVDF e HFP, inicialmente é possível notar a dificuldade de obter um modelo de 

Dinâmica Molecular para o PVDF, sendo o mais recente desenvolvido há vários anos 

por Byutner (2000) e possuir uma limitada aplicação ao longo dos anos, enquanto para 

o HFP nenhum potencial foi encontrado na literatura.  

Polímeros baseados no PVDF são tipicamente anodicamente estáveis quando 

se considera o forte sistema de retirada de elétrons do grupo C-F que está presente 
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como mostrado na Fig. 1.3(CHOE et al., 1995).  Um copolímero de fluoreto de 

vinilideno com hexafluoropropileno (PVDF-HFP) é capaz de reter grandes 

quantidades de eletrólito líquido (PU et al., 2005), mantendo a vantagem do PVDF 

sustentando uma excelente integridade mecânica, lembrando que o PVDF-HFP 

possui boa hidrofobicidade sendo a escolha do polímero para as baterias de Lítio 

plásticas de Bellcore (TARASCON et al., 1996). Além disso, eletrólitos de gel de 

polímero estáveis, elásticos, flexíveis e com resistência mecânica desejável podem 

ser facilmente obtidos pela mistura de líquidos iônicos com PVDF-HFP (YE et al., 

2007). 

 

Figura 1.3: Estrutura do PVDF (poli (fluoreto de vinilideno)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

A ideia principal em torno da formação desse sistema com esses protagonistas 

se dá pela dificuldade na obtenção de eletrólitos para a bateria de Lítio que não 

provocasse agressões ambientais (JACOB et al., 1997). Para isso, a utilização de um 

composto polimérico seguro e ainda com boa estabilidade mecânica e anódica (PVDF) 

e excelentes propriedades plásticas (HFP), se tornou muito interessante (PU et al., 

2005). Para se tornar algo com boa eficiência é necessário um composto que aumente 

a condutividade iônica do sistema. Nesse ponto, o líquido iônico auxilia ao melhorar a 

condutividade iônica do sistema além de se manter líquido em uma ampla faixa de 

temperatura, possuir baixa pressão de vapor e boa estabilidade térmica, química e 

eletroquímica, além disso, não é inflamável (ISHIKAWA et al., 2006). 
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1.3. DINÂMICA MOLECULAR 

 
 

Com o desenvolvimento do poder de processamento dos computadores nas 

últimas décadas, o cálculo de milhares de átomos interagindo de formas diferentes é 

agora possível. Assim, surgem as simulações computacionais, que possuem o 

objetivo de se entender melhor as propriedades de um conjunto de moléculas em 

termos de sua estrutura e interações microscópicas. 

Dessa forma a simulação computacional existe como complemento ao trabalho 

experimental convencional, já que a descrição do comportamento físico e químico de 

um sistema complexo é praticamente impossível por métodos analíticos tradicionais. 

Por isso, métodos computacionais robustos como Dinâmica Molecular (DM) 

(HOOVER et al., 1986) e Monte Carlo (MC) (BINDER et al, 1993) são indispensáveis.  

A Dinâmica Molecular, ao fazer uso da mecânica estatística como uma de suas 

fundamentações teóricas, é capaz de fornecer informações em nível microscópico, 

que são convertidas em informações macroscópicas (COSTA, 2007; ALLEN et al., 

2017). Já a simulação pelo método de Monte calcula uma propriedade qualquer de 

interesse ao realizar uma amostragem estatística suficientemente grande de 

configurações microscópicas. 

Como afirmado por Namba et al. (2008): 

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 mantêm-se unidas por forças harmônicas ou elásticas. O campo 
de força é um conjunto completo dos potenciais de 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.  

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 
Esse trabalho busca a validação de um modelo do PVDF para posterior 

combinação com um Líquido Iônico, possibilitando estudo mais aprofundados sobre 

sua aplicação em baterias de Íon Lítio. 

Sendo assim, o objetivo desse presente trabalho é a validação de um modelo 

do PVDF utilizando a o pacote Gromacs (GROningenMAchine for Chemical 
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Simulations) (ABRAHAM, 2016), calculando diversas propriedades dinâmicas e 

estruturais em diferentes temperaturas. 

A análise dos dados obtidos permitirá a validação do sistema obtido com o 

modelo obtido na literatura. Além disso, será possível valida-lo com os dados 

experimentais obtidos da literatura. Além do Gromacs outros softwares auxiliares 

serão utilizados para melhor visualização dos resultados obtidos, como Avogadro, 

Grace e Packmol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. DINÂMICA MOLECULAR E OS FUNDAMENTOS DA MECÂNICA 

ESTATÍSTICA 

 
 

Uma simulação de DM é conhecida como clássica por ser baseada nas 

equações clássicas de movimento, no qual a força sobre uma partícula é dada 

segundo a lei de movimento de Newton. 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) é o 

conjunto completo das coordenadas e momentos lineares das N partículas. 

As equações clássicas de movimento que são resolvidas numericamente nas 

simulações de dinâmica molecular podem ser escritas como (ALLEN, 1987): 

   𝑚𝑖 ∗
𝑑2𝑟𝑖

𝑑𝑡2 =  −
𝑑𝑈

𝑑𝑟𝑖
= 𝐹𝑖   (1.1) 

 

Outra forma de expressar a relação é através das equações clássicas de 

Hamilton (HANSEN et al., 1990). 

   
𝑑𝑟𝑖

𝑑𝑡
=  

𝜕𝐻(𝑟𝑛,𝑝𝑛)

𝜕𝑝𝑖
    (1.2) 

𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑡
=  

𝜕𝐻(𝑟𝑛,𝑝𝑛)

𝜕𝑟𝑖
    (1.3) 

Em que Fi é a força exercida 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. Além disso, podemos definir 

𝐻(𝑟𝑛, 𝑝𝑛)
como (COSTA, 2007): 

   𝐻(𝑟𝑛, 𝑝𝑛) =  ∑
𝑝2

𝑖

2𝑚𝑖
+ 𝑈(𝑟𝑛)𝑁

𝑖=1    (1.4) 

 

2.1.1. FUNÇÃO DE ENERGIA POTENCIAL (CAMPO DE FORÇA) 
 

O somatório de termos que representam as interações inter e intramoleculares 

existente entre as partículas é denominado Campo de força. Essas interações incluem 

as existentes entre átomos ligados, sendo descritas pelos termos de estiramento de 
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ligação, deformação de ângulo e torção de ângulos diedrais, e as 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). A expressão de Energia Potencial é dada, 

portanto, como (RIBEIRO et al., 2006; URAHATA et al., 2004): 

 

𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ {4휀𝑖𝑗 [(
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

6

] +
𝑞𝑖 𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
𝑖,𝑗; 𝑖<𝑗

}

+  ∑ 𝑘𝑏(𝑟 − 𝑟𝑒𝑞)
2

+

𝑙𝑖𝑔𝑎çã𝑜

∑ 𝑘𝜃(𝜃 − 𝜃𝑒𝑞)
2

â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜

+ ∑ 𝑘𝜑[(1 − cos (𝑛𝜑 − 𝛿)]

â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜

 

         (1.5) 

 
Os termos serão melhor discutidos nos próximos itens a seguir. 

 
 

2.1.1.1. INTERAÇÕES INTRAMOLECULARES 

 
As interações descrevem o potencial intramolecular, podendo ser entre dois 

átomos ligados: estiramento da ligação, três átomos ligados: deformação do ângulo e 

quatro átomos ligados: torção do ângulo diedro. 

 

 

 

 Estiramento da ligação 

O estiramento entre dois átomos é representado de acordo com o potencial 

harmônico da Lei de Hooke como mostrado abaixo: 

 

   𝑈𝐿𝑖𝑔𝑎çã𝑜(𝑟𝑖𝑗) = 𝑘𝑖𝑗
𝑏(𝑟 − 𝑟𝑒𝑞

2)   (1.6) 

 

Desse modo, a ligação é representada por um modelo de massa ligadas por 

uma mola, sendo 𝑘𝑖𝑗𝑏 a constante de força do potencial intramolecular de ligação, 𝑟𝑖𝑗a 

distância da partícula i em relação a j e 𝑟𝑒𝑞 a distância de ligação de equilíbrio. 
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 Deformação do ângulo 

A deformação angular que ocorre pela ligação entre três átomos (i, j e k) é 

descrito pelo potencial harmônico abaixo:  

 

   𝑈𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟(𝜃𝑖𝑗𝑘) = 𝑘𝑖𝑗
𝜃(𝜃 − 𝜃𝑒𝑞

2)  (1.7) 

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

equilíbrio; 𝑘𝜃 como sendo a constante de deformação de ângulo. 

 

 Torção do ângulo diedro 

Ângulo diedro é o ângulo entre dois planos secantes. Então, se for definido que 

três átomos formam um plano e outros três átomos forma outro plano de modo que 

dois átomos de cada plano sejam coincidentes, obtemos o ângulo diedro entre 

átomos. A Fig. 2.1 mostras como é apresentada a função potencial de um ângulo 

diedro. 

 
Figura 2.1: Potencial de torção do ângulo entre a ligação C-C-C-C dos modelos 
analisados neste trabalho: Lachet et al. (2015) e Byutner et al. (2000) 

 

 
Fonte: Do autor 

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

  𝑈𝐷𝑖𝑒𝑑𝑟𝑜(𝜑𝑖𝑗𝑘𝑙) = 𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜑[(1 + cos (𝑛𝜑 − 𝛿)  (1.8) 
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Sendo 𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜑

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

diedro, n o número de máximos (ou mínimos) de energia em uma torsão completa e 

𝛿 o ângulo de fase que representa o estado de equilíbrio. 

 
 

2.1.1.2. INTERAÇÕES INTERMOLECULARES 

 

O potencial intermolecular é referente às interações entre átomos não ligados, 

podendo ser de curto alcance ou de longo alcance. Assim, são divididos entre os 

potenciais de Lennard Jones e Coulomb, onde as cargas das partículas do sistema 

estão incluídas no pontecial de Coulomb. Já os termos que levam em conta a repulsão 

e atração das interações são contemplados no potencial de Lennard Jones.  

Os valores de Lennard-Jones são realizados com a seguinte fórmula: 

𝑈𝐿𝐽(𝑟𝑖𝑗) = 4휀𝑖𝑗[[(
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

6

]     (1.9) 

 

Onde ε é o poço de potencial e σ está relacionado ao diâmetro atômico, ou seja, 

a magnitude da interação é comandada por ε e o tamanho dessa interação por σ. 

Sendo este potencial repulsivo para pequenas distâncias e encontra o zero da função 

em 𝑟𝑖𝑗 = 𝜎. Já o mínimo possui o valor de 휀 em 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑚í𝑛 que por sua vez tem o valor 

de 𝑟𝑚í𝑛 = 2(1/6) 𝜎. Os parâmetros 휀 e 𝜎𝑖𝑗 são escolhidos de modo a ajustar 

determinadas propriedades físicas do sistema. 

Estes parâmetros podem ser ajustados para reproduzir dados experimentais ou 

podem ser deduzidos de resultados muito precisos de cálculos de física ou química. 

Os termos:(
1

𝑟
)12descreve a repulsão pela sobreposição de orbitais não ligados e é 

dominante para curtas distâncias. Já o termo (
1

𝑟
)6descreve a atração, representando 

as forças de dispersão de Van der Waals que são causadas pelas interações dipolo-

dipolo. Além disso, são dominantes para maiores distâncias. 

Podemos analisar algumas informações da Fig. 2.2 abaixo, obtida em trabalhos 

anteriores de análise do CO2.     
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Figura 2.2: Gráficos do potencial de Lennard-Jones, na esquerda envolvendo o 

Oxigênio e na direita o Carbono 

 
Fonte: Do autor 

 

Podemos notar que a medida que aumenta a distância, as interações de 

Lennard Jones diminuem rapidamente e, após uma determinada distância, não há 

efeito significativo entre os átomos, sendo desnecessário o cálculo dessas interações. 

Esse raio máximo em que o efeito dos átomos ou moléculas deixa de ser influenciável 

é chamado de raio de corte (Rc). 

Como será elaborado mais a frente, esse raio de corte tem a capacidade de 

simplificar os cálculos computacionais, já que limita o efeito do potencial de Lennard 

Jones entre átomos e moléculas, mas também é necessário para a aplicação das 

condições periódicas de contorno na caixa de simulação. Com isso, a equação de 

Lennard Jones é implementada no programa de simulação considerando o potencial 

truncado a partir do Raio de corte, deixando a equação como abaixo: 

𝑈𝐿𝐽(𝑟𝑖𝑗) = 4휀𝑖𝑗 [(
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

6

− (
𝜎𝑖𝑗

𝑅𝑐
)

12
+ (

𝜎𝑖𝑗

𝑅𝑐
)

6
], para r≤Rc           (1.10) 

𝑜𝑢  𝑈𝐿𝐽(𝑟𝑖𝑗) = 0, para r ≥ Rc      
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Para as interações intermoleculares que envolvem carga, o potencial de 

Coulomb é empregado já que representa as interações de longo alcance de acordo 

com a equação abaixo: 

𝑈𝐸𝑙𝑒𝑡(𝑟𝑖𝑗) =
𝑞𝑖 𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
                (1.11) 

Em que qi e qj são as cargas atômicas dos átomos i e j, rijas distâncias entre 

eles e εo a permissividade no vácuo. 

 

Diferentemente, da equação 1.11, é explicitada abaixo a expressão para um 

sistema com N moléculas distintas ou não, onde cada uma contém n átomos 

interagindo entre si e com outros: 

𝑈𝐸𝑙𝑒𝑡(𝑟𝑖𝑗
𝑁) = ∑ ∑ ∑ ∑

𝑞𝑖𝑎𝑞𝑗𝑏

𝑟𝑖𝑎𝑗𝑏

𝑛𝑗

𝑏=1
𝑁
𝑗=1

𝑛𝑖
𝑎=1

𝑁
𝑖=1             (1.12) 

 

Sendo i e j, diferentemente da equação 1.11 referem-se às moléculas que 

variam de 1 a N; e a e b referem-se aos átomos contidos nas moléculas. 

Além disso, a equação 1.12 pode ser substituída por uma expressão 

matemática equivalente, mas que converge mais rápido, diminuindo assim o custo 

computacional dedicado à resolução da interação de Coulomb. Isso será elaborado 

no item 2.1.9 – Interações de longo alcance.  

Por fim, destacamos abaixo a equação da energia potencial total contando com 

todos os termos inter e intramoleculares. Na Fig. 2.3, pode ser notado graficamente 

como se apresenta cada termo explicitado na equação 1.5. 
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Figura 2.3– Funções de interação com o estiramento da ligação, deformação do 

ângulo; torção do ângulo diedro; Van der Waals e interação eletrostática (Coulomb) 

 

 

Fonte: Do autor 

 

2.1.2. ALGORITMOS DE INTEGRAÇÃO 

Existem diversos algoritmos que são capazes de gerar as trajetórias por 

dinâmica molecular utilizando o método de diferenças finitas, onde esse método, a 

integração é dividida em pequenos intervalos de tempo Δt, também definido como 

passos de integração. O intervalo buscado desse ser pequeno o suficiente para ser 

capaz de simular todos os movimentos do sistema, inclusive as vibrações das 

ligações. 

Assim como a integração deve ser reversível no tempo, os algoritmos buscados 

também devem ser. Desse modo, os mais utilizados assumem uma expansão em 

séries de Taylor das coordenadas da posição em torno de t (BABAJI et al., 2011). 

Dos métodos mais empregados, como Velocity-Verlet, Verlet, Leap-Frog e 

Beeman (BABAJI et al., 2011), destacaremos o Verlet, onde esse método se baseia 

nas posições passadas e os presentes para se obter os passos futuros. A expressão 



26 
 

obtida é dada abaixo: 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + ∆𝑡 𝑣(𝑡) +  
1

2
∆𝑡2𝑎(𝑡) + ⋯    (2.1) 

𝑟(𝑡 − ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) − ∆𝑡 𝑣(𝑡) +  
1

2
∆𝑡2𝑎(𝑡) − ⋯    (2.2) 

 

Somando as equações 2.1 e 2.2 e truncando a expansão no segundo termo de 

segunda ordem, obtém-se a equação: 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 2𝑟(𝑡) − 𝑟(𝑡 − ∆𝑡) +  ∆𝑡2𝑎(𝑡)    (2.3) 

 

Para o cálculo da energia cinética e assim, posteriormente a energia total, é 

necessário conhecer as velocidades. Subtraindo-se a equação 2.1 da equação 2.2 e 

isolando v (t) chegamos: 

𝑣(𝑡) =
𝑟(𝑡+∆𝑡)−𝑟(𝑡−∆𝑡)

2∆𝑡
      (2.4) 

Um outro algoritmo desenvolvido foi o Velocity-Verlet, o qual foi baseado no 

algoritmo de Verlet visto anteriormente. No Velocity-Verlet, a posição, velocidade e 

aceleração são calculadas ao mesmo tempo t, o algoritmo possui três passos 

principais, onde, determinamos as posições no instante de tempo (t + ∆t)e a 

velocidade no instante (t+
1

2
∆t): 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + ∆𝑡 𝑣(𝑡) +  
1

2
∆𝑡2𝑎(𝑡)    (2.5) 

𝑣 (𝑡 +
1

2
∆𝑡) = 𝑣(𝑡) +

1

2
∆𝑡2𝑎(𝑡)     (2.6) 

 

Posteriormente, a velocidade no instante de tempo (t+
1

2
∆t) e a força com base 

na posição no instante de tempo (𝑡 + ∆𝑡) são calculadas: 

𝑓(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑓 (𝑟(𝑡 + ∆𝑡), 𝑣(𝑡 +
1

2
∆𝑡)              (2.7) 

E, no último passo, a velocidade no instante (t+
1

2
∆t) é corrigida para o instante 

de tempo(𝑡 + ∆𝑡): 

𝑣(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑣 (𝑡 +
1

2
∆𝑡) +

1

2
∆𝑡𝑎(𝑡 + ∆𝑡)    (2.8) 
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A Fig. 2.4 ilustra os passos elaborados acima onde as etapas 1 a 3 

correspondem ao primeiro passo, 4 corresponde ao segundo e 5 ao último passo. 

 

Figura 2.4: Etapas do Velocity-Verlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HORTA, 2014 

Ainda um último algoritmo, bastante utilizado e também derivado do algoritmo 

de Verlet, é o método de Leap-Frog. Este algoritmo tem a vantagem de que a 

velocidade está explícita no algoritmo. Contudo, um inconveniente é que utiliza 

posições no tempo t e velocidades no tempo t – (1/2) ∆t.  

Assim, a velocidade em t pode ser calculada como a média entre as 

velocidades nos instantes(𝑡 + 
1

2
∆𝑡) e (𝑡 − 

1

2
∆𝑡): 

𝑣 (𝑡 +
1

2
∆𝑡) =

1

2
[𝑣 (𝑡 +

1

2
∆𝑡) + 𝑣 (𝑡 +

1

2
∆𝑡)]    (2.9) 

Abaixo podemos notar como é feito a integração Leap-Frog, destacando que 

as posições e a velocidade são obtidas em tempos diferentes. 

 

Figura 2.5: Integração de Leap-Frog 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HORTA, 2014  
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2.1.3. ACOPLAMENTO DE TEMPERATURA E PRESSÃO 

 

Durante as simulações de DM o controle de Temperatura e pressão é 

necessário para obtermos os resultados buscados com o máximo de precisão 

possível. Com isso, esse controle pode ser obtido através de um processo conhecido 

como termostato e barostato de Berendsen. A cada passo da integração as 

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

pressão, como mostra as equações abaixo: 

𝜆 = [1 +
∆𝑡

𝜏𝑇

(
𝑇0

𝑇
− 1)]

1

2
              (2.10) 

𝜇 = [1 +
∆𝑡

𝜏𝑃

(𝑃0 − 𝑃)]

1

2
              (2.11) 

Onde T0 e P0 são temperatura e pressão desejadas eτT e τP os parâmetros que 

determinam o acoplamento do termostato e do barostato respectivamente. Os valores 

reais de temperatura e pressão são dados por T e P, respectivamente. Quando T e P 

são mantidos constantes denomina-se uma dinâmica no ensemble NPT. A definição 

e os tipos de ensemble serão melhor explicados a seguir. 

 

2.1.4. ENSEMBLE 

 

É chamado de Ensemble o conjunto de configurações e propriedades mantidas 

constantes durante a integração das equações de Newton e que representam o estado 

do sistema. Dentre as opções de ensemble pode ser destacado o que mantém 

constante o número de partículas, volume e energia total (O microcanônico ou NVE) 

ou o que controla separadamente a temperatura, T, e a pressão, P, ao invés da 

energia total (E) (NOSÉ, 1984). Dentre esses encontram-se o grand-canônico ou µVT 

(potencial químico, volume e temperatura constantes), o canônico ou NVT (com 

número de partículas, volume e temperatura constantes), o isobárico-isoentapico ou 

NPH (com número de partículas, pressão e entalpia constantes) e o isotérmico-

isobárico ou NPT (com número de partículas, pressão e temperatura constantes) 

(NAMBA et al., 2008). Nesse trabalho foram utilizados os ensemble NPT e NVT na 

busca de otimização e reorganização do sistema para o cálculo das propriedades. 
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2.1.5. CONDIÇÕES INICIAIS, MINIMIZAÇÃO ENERGÉTICA E EQUILIBRAÇÃO 

 

Nos cálculos de dinâmica molecular são utilizadas caixas de simulação que, 

usualmente, se apresentam nas formas cúbicas, paralelepipédica e a octaédrica 

truncada. Mesmo que os resultados das simulações sejam comprovadamente 

independentes da forma geométrica da caixa, foi utilizada uma caixa cúbica neste 

trabalho. 

Para a utilização da caixa é necessário inicialmente especificar as posições 

iniciais das partículas que constituem o sistema trabalhado. Com isso, é realizada a 

minimização energética do sistema na busca de uma formação dentro da caixa com 

uma energia potencial baixa, otimizando a geometria do sistema gerando uma 

arrumação mais coesa. 

Basicamente o procedimento acompanha a energia potencial decrescendo, 

assim, é capaz de encontrar o ponto mínimo mais próximo ao rearranjar os átomos e 

diminuir suas forças pontuais.  

Os algoritmos de minimização mais conhecidos são o Máxima descida 

(ARTFKEN et al, 1985) o método dos gradientes conjugados (HESTENES et al, 1952) 

e o método de Newton-Raphson. (FLETCHER et al., 1980) 

O método Máxima decida é um método robusto e é mais utilizado quando se 

tem um sistema que está longe um ponto mínimo. Este método utiliza a primeira 

derivada para determinar a direção do mínimo. Já o método de Newton-Raphson 

utiliza da segunda derivada da função, assim, além de utilizar as informações do 

gradiente, utiliza a curvatura da função buscando prever onde a função mudará a 

direção ao longo do gradiente. A técnica de gradientes conjugados utiliza informação 

das prévias derivadas primeiras para determinar uma direção ótima da busca.  

 
2.1.6. CONSTRAINTS E RESTRAINTS 

 
Quando se busca diminuir os custos computacionais e otimizar o cálculo das 

interações intra e intermoleculares, é utilizado as constraints e restrainst, que são as 

ferramentas utilizadas para restringir determinadas ações que poderiam ocorrer no 

sistema, impedindo a retratação correta da realidade. As constraints são métodos que 

fixam o átomo no espaço, não permitindo que o mesmo se mova. Também é possível 
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adicionar itens extras à fórmula da energia com a intenção de forçar o sistema em um 

caminho desejável. Para tal se aplica as restrainst. 

Diversos estudos utilizam de constraints na busca de aumentar o passo 

temporal. Berendsen et al. (2006) foram capazes de aumentar o passo temporal em 

quatro vezes depois de aplicada as contraints sem que prejudicasse o comportamento 

do sistema.  

Muitos algoritmos foram propostos para aplicação desse método, onde um dos 

mais utilizados para moléculas grande é o SHAKE (HESS et al., 1997) enquanto para 

menores moléculas, o mais buscado é o SETTLE (MIYAMOTO et al., 1992). Ambos 

os métodos alteram as ligações e os ângulos para valores prescritos, contudo a forma 

que é feito se difere já que o SETTLE resolve esse problema analiticamente. Contudo, 

quanto maior a molécula, maior a dificuldade, assim o SHAKE consegue ser mais 

efetivo já que resolve o problema de forma iterativa. 

Contudo, SHAKE apresenta um problema já que ao corrigir uma ligação, ele 

pode causar um distúrbio em outra, fazendo com o sistema não convirja. Assim, foi 

desenvolvido o algoritmo LINCS (LINear Constraint Solver) (HESS et al., 1997) para 

simulações com Constraint sem ligações, com a mesma acurácia, esse método é 

capaz de ser 3 a 4 vezes mais rápido do que o de SHAKE.  

Como o método LINCS se mostrou a melhor opção, o mesmo foi utilizado 

quando se necessitou aplicar Constraints nas simulações rodadas nesse trabalho. 

 

2.1.7. CONDIÇÕES PERIÓDICAS DE CONTORNO 

 
Em dinâmica molecular utilizamos caixas de simulação que representam um 

sistema macroscópico, onde o número de partículas na superfície é 

consideravelmente maior do que em um sistema real. Assim, na busca de mitigar os 

efeitos indesejáveis de superfície e replicar as propriedades macroscópicas mais 

confiáveis, são utilizadas as condições periódicas de contorno. 

Como pode ser visto na Fig. 2.6, essas condições funcionam ao replicar a caixa 

de simulação em todas as direções no espaço, fazendo um sistema onde, caso o 

átomo ultrapasse o limite da caixa original, sua imagem aparece em uma das outras 

caixas réplicas, com a mesma velocidade, mantendo o número total de átomos no 

sistema constante.  



31 
 

Figura 2.6 – Representação gráfica de como funciona a condição periódica de 
contorno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fonte: COSTA, 2007 

 

2.1.8. CONVENÇÃO DA IMAGEM MÍNIMA E RAIO DE CORTE 

 

Ao utilizar as condições periódicas de contorno é necessário avaliar dois 

cenários prejudiciais aos cálculos: a) um átomo específico que ultrapassou o limite da 

caixa e teve sua imagem espelhada em uma réplica não pode ser considerado duas 

vezes nos cálculos; b) a mesma interação intermolecular ocorrendo em duas caixas 

idênticas não pode ser considerada duas vezes nos cálculos. 

Para tal, é utilizada a convenção da imagem mínima que consiste na utilização 

de um raio de corte para o cálculo das propriedades geradas pela caixa de simulação, 

como poder ser visto na Fig. 2.7. Sendo assim, o raio de corte é usualmente utilizado 

como metade do valor do lado da caixa. 
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Figura 2.7 – Representação gráfica da aplicação do Raio de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

Fonte: COSTA, 2007 

  

2.1.9. INTERAÇÕES DE LONGO ALCANCE 

 

Como mencionado anteriormente, as interações de VdW são consideradas de 

curto alcance já que sua magnitude cai exponencialmente com o aumento da 

distância. Isso não, necessariamente, se aplica as interações de Coulomb, que a 

magnitude diminui, mas não tão drasticamente.  

Assim, ao restringir o raio de corte que será avaliado, é possível produzir efeitos 

indesejados no cálculo dessas propriedades. Com isso, são utilizadas metodologias 

para calcular as interações de longo alcance baseadas nas somas de Ewald e corrigir 

a energia das ligações de Coulomb. 

As somas de Ewald foram inicialmente introduzidas como formas de calcular 

as interações de longo alcance de condições de contorno em cristais (EWALD, 1921). 

O objetivo é convergir de forma mais rápida a equação 3.2 abaixo: 

𝑉 =
𝑓

2
∑ ∑ ∑ ∑ ∑

𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗,𝑛

𝑁
𝑗

𝑁
𝑖𝑛𝑧𝑛𝑦𝑛𝑥

              (2.12) 

 

Para tal é dividido em dois termos de rápida conversão e um termo constante, 

como visto nas equações a seguir: 

𝑉𝑑𝑖𝑟 =
𝑓

2
∑ ∑ ∑ ∑ ∑

𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗,𝑛

𝑁
𝑗

𝑁
𝑖𝑛𝑧𝑛𝑦𝑛𝑥

𝑒𝑟𝑓𝑐(𝛽𝑟𝑖𝑗.,𝑛)

𝑟𝑖𝑗,𝑛

            (2.13) 
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𝑉𝑟𝑒𝑐 =
𝑓

2𝜋𝑉
∑ 𝑞

𝑖
𝑞

𝑗
∑ ∑ ∑

exp (−(
𝜋𝑚

𝛽
)

2

+2𝜋𝑖𝑚 (𝑟𝑖−𝑟𝑗)

𝑚2𝑚𝑧𝑚𝑦𝑚𝑥

𝑁
𝑖          (2.14) 

 

𝑉0 = −
𝑓𝛽

√𝜋
∑ 𝑞

𝑖
2𝑁

𝑖                 (2.15) 

 

Onde β é o parâmetro que determina o peso relativo do somatório direto ou 

recíproco e m = (mx, my, mz), como elaborado no Manual do Gromacs (ABRAHAM, 

2016). 

Assim, como é aconselhado para sistemas grandes em que é buscado o menor 

custo computacional, foi utilizada a metodologia PME (Particle Mesh Ewald).  

 
 
2.2. SIMULAÇÃO DE ELETRÓLITOS POLIMÉRICOS 

 
 

Com o crescente estudo das baterias pode ser observado cada vez mais 

trabalhos focados em ampliar o entendimento da utilização de eletrólitos poliméricos 

em baterias de Lítio (MEYER, 1999). Sendo assim, diversos eletrólitos foram 

abordados em diferentes estudos e seus pontos de destaque foram melhor 

trabalhados (STEPHAN, 2005; MINDEMARK et al., 2017). Dentre estes, podemos 

destacar os baseados em Polioxietileno (GORECKI et al., 1995), Poli (cloreto de vinila) 

(HANNACHI et al., 2008), Poli (acrilonitrilo) (CAROL et al., 2011) e o Fluoreto de 

Polivinilideno (SHIAO et al., 2000). 

Com o desenvolvimento desses estudos, novas formas de abordar e entender 

a funcionalidade dos compostos foi iniciada para complementar os trabalhos 

experimentais já utilizados. Com isso, as Simulações por Dinâmica Molecular (MD) 

têm sido amplamente abordadas para análise dos eletrólitos poliméricos em baterias 

de Lítio, especialmente os baseados em PEO (SHIN et al., 2005), PVDF (KIM et al., 

2004), PVDF-HFP (FERRARI et al, 2010) e PVDF-PEO (XIAO et al., 2009). 

Além disso, a utilização de Líquidos Iônicos em baterias como eletrólito tem 

despertado grande interesse devido sua alta condutividade iônica (ISHIKAWA et al., 

2006). Sendo assim, com o crescente desenvolvimento das simulações 

computacionais por Dinâmica Molecular (MD), diversos trabalhos envolvendo Líquidos 

Iônicos e eletrólitos poliméricos foram realizados, principalmente abordando o PEO 
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(COSTA, 2007; SUN et al., 1999; MULLER PLATHE et al., 1995; BORODIN et al., 

2010) e o PVDF (ZHAO et al., 2011). 

O PEO apresenta como sua principal característica a habilidade de coordenar 

cátions pelo oxigênio éter da cadeia (COSTA, 2007). Já o eletrólito polimérico baseado 

no PVDF são anodicamente estáveis devido à forte presença do grupo funcional (-C-

F) que retira os elétrons (STEPHAN, 2005).   

 

2.2.1. MODELOS BASEADOS PARA O PVDF 

 

Foi observado no trabalho realizado por Lachet et al. (2015) que foi derivado 

um potencial clássico para polímeros baseados em flúor hidrocarbonetos (HFCs, do 

inglês hydrofluorocarbons), aplicado com sucesso em simulação por Dinâmica 

Molecular (MD) no estudo da solubilidade de gases em PVDF. No trabalho, os autores 

confirmam que apenas dois modelos de átomos unidos (UA, do inglês united-atoms) 

propostos por Hariharan et al. (1994) e por Shin et al. (1992) e um modelo onde todos 

os átomos estão explícitos (AA, do inglês all-atoms), proposto por Byutner et al. (2000) 

foram até então desenvolvidos, sendo os três modelos não-polarizáveis.  

O modelo dos átomos unidos descreve um cenário em os grupos CH2, CH3, 

CF2 e CF3 são representados por pontos de força sem carga eletrostática. Para os 

dois primeiros modelos a utilização da aproximação UA é possível pois o polímero 

possui uma parte com somente Hidrogênios ligados ao Carbono e outro com somente 

Flúor ligados ao Carbono. Isso não se aplica ao estudo realizado nesse projeto com o 

PVDF, onde é encontrado átomos de Hidrogênio e Flúor ligados ao Carbono, 

alternativamente.  

No modelo proposto por Byutner et al. (2000) todos os parâmetros 

intramoleculares e as cargas eletrostáticas foram derivados de cálculos de estrutura 

eletrônica para modelos de oligômeros de PVDF. As interações intermoleculares 

foram parametrizadas a partir dos cálculos quânticos dos dímeros: CF4 + CF4 e CF4 

+ CH4. Desse modo, foi necessário um cálculo quântico seguido de um ajuste 

empírico da carga elétrica para levar em conta os efeitos de polarização no modelo.  

Isso se dá por diferentes fatores mas o principal e que mais chama a atenção 

é o fato de que todos os trabalhos que utilizam compostos HFCs encontrados na 

literatura utilizam somente moléculas pequenas, como:1,1,1-trifluoretano (TFE) 

(GIULIANI et al., 1995), 1,1,1,3,3,3-hexafluropropano (HFP) (TAKEKOSHI et al., 
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1994), 2,2-difluropropano (DFP) (WILLIIAMSON et al., 1976), e 1,1,1,3,3-

pentafluorbutano (PFB) (TSAI, 2005), o que demonstra o vasto campo de 

macromoléculas ou moléculas com maiores ordens de repetição que ainda pode ser 

explorado, como o PVDF. 

 

2.2.2. GRAU DE POLIMERIZAÇÃO 

 

O polímero é formado por uma cadeia ao se polimerizar um composto químico, 

formando assim o chamado Monômero. Caso a substância trabalhada tenha somente 

um monômero, chamamos de Homopolímero, contudo se tiver mais que um 

monômero, é chamado de copolímero. 

Assim, é utilizado o Grau de Polimerização para se determinar o tamanho dessa 

cadeia polimérica. Dependendo do tamanho do polímero desejado, teremos um 

número de repetições da cadeia polimérica.  

Por razões de capacidade computacional, não são usadas cadeias poliméricas 

muito extensas. Contudo, experimentalmente encontramos cadeias extensas com 

mais de 1000 repetições.  

O grau de polimerização fornece a quantidade de unidades monoméricas 

presentes na molécula do polímero e pode ser obtido como abaixo: 

 

𝐺𝑃 = 𝑃𝑀𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜/𝑃𝑀𝑚𝑜𝑛ô𝑚𝑒𝑟𝑜              (2.16) 

 

Em que PM é o peso molecular e GP o grau de polimerização da substância 

estudada. 
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3. METODOLOGIA 
 

Os cálculos foram realizados utilizando softwares específicos para a correta 

tratativa dos compostos no sistema. Nessa metodologia de minimização da energia 

do sistema, o volume da caixa varia a medida em que a pressão e o número de 

partículas do meu sistema se mantém constante. A seguir serão debatidos e 

apresentados os softwares utilizados, assim como os campos de força encontrados 

na literatura e utilizados para este sistema com o PVDF. 

 
3.1. SOFTWARES UTILIZADOS 

 
3.1.1. GROMACS 

 
O Software principal deste trabalho é o Gromacs (Groningen MAchine for 

Chemical Simulation), que é uma ferramenta utilizada nas simulações por dinâmica 

molecular. Foi concebido para ser utilizado na química computacional, a qual pode 

incluir estudo de interações intermoleculares como também simulações envolvendo 

moléculas complexas. 

O Gromacs consiste de um pré-processador, um programa de MD e 

minimização de energia paralela que pode usar um número arbitrário de 

processadores, um monitor opcional, e várias ferramentas de análise (BERENDSEN 

et al.,1995). 

Para sua utilização, são obtidos dados que fornecem os métodos utilizados, o 

tempo de simulação, a temperatura, pressão, posições das partículas, número de 

moléculas e outras diversas informações necessárias para esse processamento 

inicial. Esses dados são representados em três diferentes arquivos de entrada, os 

inputs, que são: .itp ; .mdp ; e .pdb (gro). Essa etapa gera um arquivo de formato .tpr 

que serve como uma primeira imagem da simulação, contendo todos os dados 

oriundos dos arquivos de input. 

Depois do processamento inicial, a simulação pode começar a ser realizada. 

Caso seja uma minimização, deverá ser utilizado um mdp específico com os dados 

necessários para tal minimização. Já se for um NPT ou NVT, serão utilizados um outro 

mdp como input.  

No fluxograma abaixo, podemos visualizar as etapas da simulação e os inputs 

e outputs utilizados. 
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Figura 3.1: Fluxograma do passo a passo de uma simulação por dinâmica molecular 

utilizando GROMACS 

Fonte: Do autor 

 

3.1.2. AVOGADRO 
 

O Avogadro é um programa utilizado para visualização de moléculas, podendo 

também ser utilizado para construção ou alteração de moléculas. Possui diferentes 

funcionalidades as quais foram utilizadas em diferentes momentos deste trabalho.  

Inicialmente serviu como visualizador da molécula do monômero para 

entendimento de sua composição e de seu arranjo. Na Fig. 3.2, é possível notar como 

a molécula se apresenta dentro do software. 

 

Figura 3.2: Moléculas de PVDF com 18 repetições do monômero 

Fonte: Do autor 

 

Posteriormente, a caixa de simulação foi gerada no sistema para total 

entendimento da disposição das moléculas dentro da mesma. Caso tivesse algum 
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problema com a caixa, seria possível seu reparo rapidamente. Na Fig. 3.3 é 

apresentada a visualização da caixa com as moléculas de PVDF. 

 

Figura 3.3: Caixa de simulação com 47 moléculas de PVDF 

 

Fonte: Do autor 

 

 

3.1.3. GRACE 
 

Grace é um software que foi utilizado em diversas etapas do projeto para 

elaboração de gráficos 2D para melhor visualização das propriedades do PVDF e do 

sistema como energia potencial, RDF, densidade e temperatura vítrea. 

No Grace temos algumas funcionalidades que permitem manipulação da forma 

como os dados são apresentados, se mostrando um sistema muito útil ao permitir 

diferentes análises de um mesmo conjunto de informações. 

 
 

3.1.4. PACKMOL 
 

O Packmol é um programa capaz de criar o ponto de partida de uma simulação 

computacional. Ao inserir alguns dados de input como quais átomos serão utilizados, 
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como será disposta a molécula e quais serão as restrições, o software empacota as 

moléculas em determinadas regiões do espaço.  

Além disso, pode fornecer dados para composição da caixa já que ao ter 

fornecido os valores da densidade esperada, quantos tipos de molécula terão no 

sistema, quantas moléculas terá no sistema e sua massa molecular, o programa 

fornece o tamanho da caixa. 

 

3.2. DETALHES DA SIMULAÇÃO 

 
Foram utilizadas simulações de Dinâmica Molecular, utilizando uma caixa com 

47 moléculas e 18 unidades de repetição. Inicialmente, foi realizada uma minimização 

de 500 ps seguido de uma simulação NPT a 523K e 1 atm. Finalizada essa etapa, 

simulações em 5 temperaturas diferentes 333, 373, 413, 453, 493 e 523K, com 

duração de 2ns foram realizadas. Como termostato, foi utilizado o de barostato de 

Berendsen e o termostato V-rescale, com tempo de acoplamento de 5ps e 1ps para 

temperatura e pressão, respectivamente. 

Foi utilizado o campo de força desenvolvido por Byutner et al. (2000), que 

realizou uma parametrização do campo de força utilizado para oligômeros do PVDF. 

Desta forma foi possível parametrizar potências de valência e ainda realizar cálculos 

ab initio para determinar as cargas parciais. Além disso, melhorias nos valores já 

utilizados para interações intermoleculares foram realizadas utilizando a relação entre 

moléculas de CH4 e CF4. Os valores utilizados são apresentados na tabela abaixo, 

em que os subscritos H e F se referenciam às moléculas de CH2/CH3 e CF2/CF3, 

respectivamente. 
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Tabela 3.1: Cargas parciais atômicas do modelo do PVDF 

 

Fonte: Byutner, 2000 

 

Em relação aos parâmetros de Van der Waals, os valores referentes ao 

Carbono e Hidrogênio foram previamente fornecidos por Boyd et al. (1980), já para 

determinar os valores de F e dos grupos C-F, Byutner et al (2000) realiza cálculos 

utilizando as interações entre CF4-CF4, onde as energias das interações 

intermoleculares foram determinadas em função da separação no eixo C3, como 

mostrado na Fig. 3.4 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos PFB OFP TFP HFH Campo de Força 

-(CH2)- -0,1723 -0,0862 -0,1975 -0,1900 -0,1588 

-(CF2)- 0,1912 0,0946 0,1669 0,1700 0,1588 

-(CH3)- -0,0719  -0,0681 -0,0665 -0,0794 

-(CF3)- 0,0533 0,0348   0,0794 

-(CH2)-(CF2)- 0,0189 0,0084 -0,0306 -0,0190 0,0000 

H 0,1952 0,1866 0,1804 0,1605 0,1807 

F -0,2075 -0,1878 -0,2562 -0,2550 -0,2266 

CH -0,5627 -0,4594 -0,5583 -0,5110 -0,5202 

CF 0,6062 0,4702 0,6793 0,6810 0,6120 

CH3 -0,6575  -0,6073 -0,5480 -0,6215 

CF3 0,6758 0,5982   0,7592 
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Figura 3.4: a) Configuração entre CF4-CF4. b) Configuração entre CH4-CF4. c) outra 

possível interação para o ponto (b).  

 

 

Fonte: Byutner, 2000 

 

Os parâmetros relacionados à ligação (“bondtype”) e ao ângulo (“angletype”) 

foram obtidos por cálculos utilizando os parâmetros menos energéticos do HFH. Já 

para a interação F-CF-CH e F- CF -F foram tirados do trabalho realizado por Boyd et 

al. (1971).  

Sobre os parâmetros de torção foram utilizados os valores encontrados para o 

HFH, onde os melhores resultados obtidos aconteceram quando foi considerado 

somente CH - CF - CH - CF e F - CF - CH – CF, como demonstrado por Lachet et al. 

(2015). 

 

3.3. DETALHES DO MODELO 
 

O modelo utilizado foi baseado em uma configuração all atoms para respeitar 

a peculiaridade do PVDF. Com isso, foi necessário organizar os parâmetros de forma 

à utilizarmos no Software Gromacs com ajustes de unidade e adequação. 
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Para tal, foram utilizados arquivos ITP’s com parâmetros definidos por Byutner 

et al. (2000) e são mostrados nas tabelas 3.2, 3.3 e 3.4 abaixo. 

 

Tabela 3.2: Parâmetros do campo de força que representam o estiramento da ligação 

Bond type Ks (kcal/mol A2) R0 (Â) 

CH-H 655,2 1,0850 

CF-F 998,6 1,3570 

CH-CF 617,8 1,5340 

  

Tabela 3.3: Parâmetros do campo de força que representam a deformação do ângulo 

Bend type Ks (kcal/mol rad2) ϴ0 (deg) 

F-CF-F 240,0 105,27 

F-CF-CH 180,0 107,74 

CH-CF-CH 160,6 118,24 

H-CH-H 77,0 109,27 

H-CH-CF 85,8 108,45 

CF-CH-CF 160,6 118,24 

 
Tabela 3.4: Parâmetros do campo de força que representam a torção do ângulo diedro 

Torsion type Constant Ki 

CF-CH-CF-CH 0,790 1,440 -0,760 -0,410 0,850 -0,050 

F-CF-CH-CF 0,710 0,690 -0,760 0,280 0,290 -0,050 

 

Fonte: Byutner, 2000 

Com uma análise rápida é possível notar a ausência de alguns parâmetros de 

torção. Isso se dá por um estudo realizado no próprio trabalho de Byutner et al. (2000) 

em que foi constatado que somente os dois parâmetros apresentados já eram capazes 

de demonstrar os efeitos de torção no polímero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As simulações por dinâmica molecular do PVDF puro foram realizadas 

seguindo o protocolo e realizando validações do estudo realizado por Byutner et al. 

(2000). Para tal, foram analisadas diferentes propriedades, utilizando as metodologias 

explicadas anteriormente. Inicialmente, foi necessário a minimização da energia do 

sistema, até o ponto em que a energia potencial esteja negativa, afim de reduzir os 

contatos repulsivos entre as partículas. A Fig. 4.1 evidencia as médias das energias 

sendo negativas ao longo da rampa de aquecimento. 

 

Figura 4.1: Gráfico da energia potencial observada seguindo o protocolo de 

aquecimento, com incrementos de 5 K a cada 2,5 nano segundos 

Fonte: Do autor 

 

Com o desenvolvimento dos cálculos, foi possível obter diferentes 

propriedades. A primeira a ser analisada foi a densidade e tem a principal função de 

validar o modelo em relação ao de Byutner (2000). Assim, na tabela 4.1 estão 

dispostas as informações dos valores obtidos por cada modelo nas diferentes 

temperaturas. 

  

Tabela 4.1: Comparação entre os resultados simulados e experimentais, em valores 



44 
 

absolutos 

T(K) Densidade 

Experimental (g/cm³) 

Densidade Byutner  

et al (2000) (g/cm³) 

Densidade  

Este trabalho (g/cm³)  

333 1,639 1,577 1,579 

373 1,593 1,540 1,545 

413 1,547 1,498 1,493 

453 1,501 1,452 1,450 

493 1,455 1,411 1,405 

 

O erro de cada temperatura está disposto na tabela 4.2, onde o cálculo do erro 

foi feito utilizando a equação 4.1 de erro relativo. 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
       (4.1) 

 

Tabela 4.2: Comparação entre desvios obtidos dos resultados simulados e 

experimentais 

T(K) Densidade 

Experimental (g/cm³) 

Erro relativo 

de Byutner 

Erro relativo 

Deste trabalho 

333 1,639 3,78% 3,68% 

373 1,593 3,34% 3,03% 

413 1,547 3,17% 3,50% 

453 1,501 3,27% 3,43% 

493 1,455 3,08% 3,51% 

 

 

Pode ser notado na Fig. 4.2 que o modelo desenvolvido neste trabalho se 

aproxima dos valores estipulados por Byutner, estando sempre dentro da margem de 

erro.  
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Figura 4.2: Densidade x Temperatura comparado resultados experimentais, 

deste trabalho e do apresentado por Zoller and Walsh (1995) 

Fonte: Do autor 

 

É observado que os valores apresentam valores muito próximos entre si com 

um erro relativo semelhante em todas as temperaturas. Assim, na busca de diminuir 

o erro em relação ao valor experimental obtido foi realizado, assim como Byutner 

(2000) uma parametrização dos valores obtidos. Isso é necessário já que os valores 

experimentais utilizados são referentes à um PVDF amorfo com um grau de 

polimerização Dp = 1000, enquanto Byutner e o presente trabalho foi realizado um 

grau de polimerização (Dp) de aproximadamente 40, onde Dp é o número de átomos 

de Carbono da cadeia principal (“backbone”).   

Desta forma utilizando a equação 4.2 (Byutner apud Dee, 1994) a seguir, é 

possível comparar os resultados experimentais com os obtidos pelas simulações 

utilizados os parâmetros do campo de força desenvolvido por Byutner (2000). 

  

𝝆𝑷𝑽𝑫𝑭(𝟏𝟎𝟎𝟎) =
𝝆𝑷𝑬(𝟏𝟎𝟎𝟎)+𝝆𝑷𝑻𝑭𝑬(𝟏𝟎𝟎𝟎)

𝝆𝑷𝑬(𝟒𝟒)+𝝆𝑷𝑻𝑭𝑬(𝟒𝟒)
𝝆𝑷𝑽𝑫𝑭(𝟒𝟒)   (4.2) 



46 
 

 
 

Nesta equação, os fatores que dependem de Dp, ou seja, os valores de ρ dos 

polímeros PE e PTFE, podem ser obtidos a partir das equações 4.3 e 4.4 a seguir.

  

𝝆𝑷𝑬(𝑫𝒑) = (𝟏 −
𝟏,𝟔𝟗𝟖

𝑫𝒑
) 𝝆𝑷𝑬

∞      (4.3) 

𝝆𝑷𝑻𝑭𝑬(𝑫𝒑) = (𝟏 −
𝟐.𝟐𝟕𝟓

𝑫𝒑
) 𝝆𝑷𝑻𝑭𝑬

∞      (4.4) 

  

Onde ρ∞ é a densidade do polímero amorfo com peso molecular infinito a 180 

ºC. Assim, depois de realizada a parametrização dos resultados, foram obtidos os 

valores e erros dispostos na tabela 4.3 e 4.4, respectivamente. Pode ser observado 

que os valores absolutos dos erros diminuíram em relação ao observado na tabela 

4.2. Isso demonstra a melhora com a utilização das equações de parametrização. 

 

Tabela 4.3: Comparação entre os resultados simulados e experimentais, em valores 

absolutos depois de parametrizado 

T(K) Densidade 

Experimental (g/cm³) 

DensidadeByutner 

et al (2000) (g/cm³) 

Densidade  

deste trabalho (g/cm³)  

333 1,639      1,641       1,643  

373 1,593      1,602       1,608  

413 1,547      1,559       1,553  

453 1,501      1,511       1,509  

493 1,455      1,468       1,462  

  

Tabela 4.4: Comparação entre os desvios obtidos dos resultados simulados e 

experimentais depois de parametrizado 

T(K) Densidade 

Experimental (g/cm³) 

Erro relativo 

de Byutner 

Erro relativo 

Deste trabalho 

333 1,639 -0,11% -0,13% 

373 1,593 -0,59% -0,32% 

413 1,547 -0,75% 0,33% 

453 1,501 -0,65% 0,14% 

493 1,455 -0,90% 0,43% 

 

Assim, na Fig. 4.3 temos o cenário com os valores parametrizados e a sua 

proximidade em relação ao valor experimental, mostrando que ambos os modelos 
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apresentam um resultado satisfatório com erros menores que 1%. 

 
Figura 4.3: Densidade contra Temperatura comparado resultados experimentais, 

deste trabalho e do apresentado por Zoller and Walsh (1995) com os valores 

parametrizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

Posteriormente a esta análise, foram construídas RDF’s átomo a átomo da 

cadeia principal em diferentes temperaturas. Foi notado pela análise gráfica um 

padrão com picos a cada 0,125 nm, o que pode indicar uma possível cristalinidade na 

matriz polimérica, como observado na Fig. 4.4. 
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Figura 4.4: RDF átomo a átomo comparando as 5 temperaturas trabalhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

Por isso, foram realizados novos cálculos seguindo uma metodologia 

empregada em trabalhos anteriores (YANG et al., 2012) em que a temperatura é 

elevada além do ponto de fusão na busca de reorganizar o sistema. Assim, foi elevada 

a temperatura até 1000K e depois foi reduzida para 333K (Menor temperatura 

trabalhada). Com isso, foram gerados dois gráficos (Densidade e energia potencial) 

avaliados nessa variação de temperatura. 

Era esperado que ao aumentar a temperatura, a mobilidade do sistema 

aumentaria e obteríamos uma melhor organização do sistema, uma energia potencial 

menor e assim, uma densidade com menor desvio. Contudo, pode ser observado a 

partir das Fig. 4.5a e 4.5b que mesmo com a utilização das temperaturas entre 1000K 

e 333K, não foi obtida uma variação considerável dos valores. 
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Figura 4.5: a) Gráfico de Densidade x Tempo com a variação de temperatura em 

análise; b) Gráfico de Energia potencial x Tempo com a variação de temperatura em 

análise. 

 

Fonte: Do autor 

 

Por fim, foi necessário validar o modelo como algo funcional e que poderia ser 

utilizado em futuros projetos. Assim, foi utilizada a temperatura de transição, onde foi 

utilizado um protocolo que utiliza a densidade ou o volume específico como uma 

função da temperatura em ensembles com número de partículas, pressão e 

temperatura constantes (SARANGAPANI et al., 2015). Assim, a Tg foi calculada 

através de um protocolo de aquecimento (LI et al., 2012), com incrementos de 5 K a 

cada 2,5 nano segundos. Para obtenção desses valores, foram realizados cálculos da 

densidade média em diferentes etapas da simulação. 
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Figura 4.6: Gráfico da densidade observada seguindo o protocolo de aquecimento, 

com incrementos de 5 K a cada 2,5 nano segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

É possível notar que a densidade diminui com o aumento da temperatura, 

apresentando uma mudança na inclinação. Isso se deve a diferentes comportamentos 

entre a densidade e a temperatura para temperatura acima e abaixo da de transição 

vítrea. Acima da Tg, a densidade irá diminuir mais drasticamente do que abaixo da 

mesma. Assim, a temperatura de transição vítrea pode ser obtida como o valor da 

abscissa no ponto de interseção das retas, que caracteriza a mudança de inclinação 

dos dados.  
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Figura 4.7: Gráfico para a determinação da temperatura de transição vítrea 

 

Fonte: Do autor 

 

Como pode ser visto na Fig. 4.7, o erro do valor encontrado em nossos cálculos 

em relação ao valor experimental gerado por Lachet et al (2015) é de apenas 2,1%. 

Com isso, devido a Tg apresentar grande importância na análise das propriedades de 

um polímero, já que a mesma fornece a faixa de temperatura de processamento de 

determinado polímero, esse resultado destaca a acurácia do modelo utilizado, 

demonstrando a habilidade do mesmo em prever as propriedades físico químicas do 

polímero. 

Isso permite a utilização desse modelo em combinação com diversos outros 

modelos desenvolvidos em diferentes estudos por dinâmica molecular, como com 

Líquidos Iônicos (MORROW et al., 2002), HFP (JACOB et al., 2002) e diversos outros 

polímeros (LINARES et al., 2007; LIN et al., 2012). Além disso, estudos estão sendo 

desenvolvidos utilizando o modelo validado do PVDF deste trabalho com um Líquido 

Iônico. A aplicação se dá junto à um outro modelo de líquido iônico (EMIM FSI), para 

a obtenção de um sistema que possa melhorar a Performance de baterias de Lítio. 
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5. CONCLUSÃO 
 

As simulações por dinâmica molecular foram realizadas utilizando o modelo 

elaborado para este trabalho e os resultados obtidos tiveram um desvio 

consideravelmente baixo em comparação aos dados da literatura. Foi possível 

comparar os valores com um modelo da literatura que utilizou do mesmo protocolo na 

simulação. Além disso, foi possível analisar os resultados em relação aos valores 

experimentais da literatura. 

A densidade do sistema foi analisada em diferentes temperaturas com o 

objetivo de se obter um perfil condizente com a realidade para essa variação de 

temperatura e valores próximos ao experimentais, assim como de acordo com os 

valores obtidos pelo modelo de Byutner (2000). 

Os resultados apresentaram perfil de uma reta decrescente, algo natural já que 

foi aumentada a densidade do sistema com polímero e os resultados inicialmente 

apresentados da densidade tinham um erro de até 4% em relação aos resultados 

experimentais. Com isso, foi necessária uma parametrização do sistema e os valores 

obtidos foram mais condizente com a realidade, mostrando erros de no máximo 0,3%. 

Houve dificuldade em avaliar comparativamente os resultados das RDF’s do 

PVDF devido à ausência de informação na literatura. Contudo, foi possível utilizar seus 

dados qualitativamente para avaliar o comportamento dos sistemas simulados.  

Tal avaliação permitiu uma análise mais contundente dos dados, mostrando 

que o sistema estava possivelmente cristalizando. Com isso, se tornou necessário a 

geração de mais informações utilizando o protocolo de aumentar a temperatura do 

sistema até 1000K e depois seu resfriamento até 333K, na busca de diminuir a 

cristalinidade do sistema (YANG et al., 2012). Depois de realizado, foi notado que 

diferentemente do que foi apontado pelas RDF’s, o sistema não estava cristalizado. 

Assim, com um modelo funcional e com valores de densidade próximos aos 

experimentais, faltava a validação das informações perante uma propriedade de 

grande importância em polímeros. Assim, foi analisada a acurácia do modelo ao 

fornecer o valor da temperatura de transição vítrea. Com isso, os cálculos foram 

realizados utilizando um protocolo, no qual são realizados incrementos de 5 K a cada 

2,5 nano segundos (LI et al., 2012). Para obtenção desses valores, foram realizados 

cálculos da densidade média em diferentes etapas da simulação. 

O valor obtido para a temperatura de transição vítrea do PVDF foi muito próximo 
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do valor da literatura, apresentando um desvio de 2,1%. Com isso, o modelo 

demonstrou que é uma aplicação válida e pode continuar sendo utilizada nas futuras 

próximas etapas do projeto que envolverão líquidos iônicos e, por fim, aplicação em 

baterias de Lítio. 
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6. PERPECTIVAS FUTURAS 
 

Como já abordado, o modelo do PVDF, validado neste trabalho, está sendo 

aplicado junto à um outro modelo de líquido iônico (EMIM FSI), para obtenção de um 

sistema aplicável em baterias de Lítio, na busca de uma solução viável e sustentável 

dos eletrólitos utilizados atualmente.  

Com isso, os resultados dessa mistura entre o PVDF e o líquido iônico 

escolhido devem ser analisados já que pode ser que o PVDF lide melhor com outro 

LI. Além disso, é possível a adição de mais um composto, o HFP, onde o seu modelo 

já está sendo elaborado e validado para posterior análise da adição no sistema. 

Em relação ao presente trabalho, uma análise de diferentes graus de 

polimerização enriqueceria os resultados obtidos e confirmaria uma possível aplicação 

desse modelo para um número independente de graus de polimerização 
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