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Kn - número de Knudsen 

L - dimensão macroscópica característica 
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Lbox - aresta da caixa de simulação 

Mk - massa molar da espécie k 

mA - massa da partícula A 

N - número de partículas 

N(r) - número de partículas na casca esférica de raio médio r 

Nfreq - número de interações usadas para o cálculo de cada correlação temporal  

Nrepeat - intervalo entre as interações para o cálculo de correlações temporais 

Nevery - intervalo de amostragem para o cálculo de cada correlação temporal 

 - número de termostatos 

n - número de mols 

nk - número de mols da espécie k 

( ) - ordem do erro numérico 

P - tensor pressão 

P - pressão termodinâmica 

Pij - componente ij do tensor pressão 

mP  - pressão mecânica média 

PC - pressão crítica 

pA - vetor momento linear da partícula A 

ps - momento linear associado ao termostato s 

p - momento linear associado ao volume 

Q - quantidade de calor 

Qs - inércia do termostato s 

R - constante universal dos gases 

rA - vetor posição da partícula A 

r - distância genérica 

rAB - distância entre as partículas A e B 

rc - raio de corte 

rs - largura da casca para o raio de corte e lista de vizinhos (skin distance)  

S - entropia 

T - temperatura macroscópica 

TC - temperatura crítica 

tcorr - tempo para o cálculo de correlações de variáveis dinâmicas 

teq - tempo de equilibração 

tobs - tempo de observação 
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tsim - tempo de simulação 

tupd - intervalo de atualização da lista de vizinhos 

U - potencial  

UAB - potencial de interação entre as partículas A e B 

u - vetor velocidade de escoamento macroscópica do fluido 

ui - componente genérica do vetor velocidade de escoamento macroscópica do fluido 

xm - direção espacial genérica 

V - volume do sistema macroscópico 

vA - vetor velocidade instantânea da partícula A 

 - inércia do volume 

 

SÍMBOLOS GREGOS 
 

P - coeficiente de expansão térmica  

k - expoente crítico do comprimento de correlação  

t - passo temporal da integração das equações do movimento na MD  

ij - delta de Kronecker  

P - flutuação da pressão  

r - largura da casca esférica para determinação de g(r)  

 - parâmetro de energia do potencial Lennard-Jones  

 - escalar resultante da simplificação do tensor A   

b - viscosidade de expansão (bulk viscosity)  

s - viscosidade de cisalhamento (shear viscosity)  

s0 - fator pré-exponencial da divergência crítica de s  

 - taxa de transferência de entropia pela fronteira do sistema  

 - propriedade do termostato nos ensembles NVT e NPT  

 - condutividade térmica  

 - tensor condutividade térmica  

 - caminho livre médio  

 - função de partição canônica  

 - expoente crítico do comprimento de correlação  

 - função de partição isotérmica isobárica  

 - comprimento de correlação  
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k - parâmetros da divergência de  dependentes da natureza do sistema 

 - massa específica  

 - tensor tensão desviatórico  

ij - elemento do tensor tensão desviatórico  

 - parâmetro de distância do potencial Lennard-Jones  

 - tensor tensão  

ij - elemento do tensor tensão  

 - temperatura configuracional instantânea  

 - variável da fase arbitrária  

a - microestado acessível ao sistema  

 - função de partição microcanônica  

 - logaritmo da razão dos volumes para o ensemble NPT  

 

CONSTANTES FÍSICAS FUNDAMENTAIS 
 

kB - constante de Boltzmann 1,380650410–23 J·K–1 

 - constante de Avogadro 6,02214181023 

R - constante universal dos gases 8,3144621 J·mol–1·K–1 
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LISTA DE SIGLAS 

 

EMD Equilibrium Molecular Dynamics 

END Estratégia Nacional de Defesa 

IME Instituto Militar de Engenharia 

LAMMPS Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator 

MD dinâmica molecular (molecular dynamics) 

NEMD Non-equilibrium Molecular Dynamics 

NIST National Institute of Standards and Technology 

RDF função de distribuição radial (radial distribution function) 

SCF fluido supercrítico (supercritical fluid) 

VMD Visual Molecular Dynamics 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é realizar simulações computacionais de fluidos 

supercríticos (SCF’s – supercritical fluids), baseadas em dinâmica molecular de 

equilíbrio (EMD – equilibrium molecular dynamics), para calcular propriedades físico-

químicas de interesse da fluidodinâmica e melhor compreender o comportamento 

molecular dos SCF’s. A substância utilizada neste trabalho foi o argônio e as 

propriedades calculadas foram a capacidade térmica molar a volume constante, VC , 

capacidade térmica molar a pressão constante, PC , a viscosidade de cisalhamento, s,  

a viscosidade de expansão, b, e a condutividade térmica, . Os valores obtidos com a 

técnica EMD foram comparados aos dados disponibilizados nas tabelas do National 

Institute of Standards and Technology. Além das propriedades citadas, foram 

determinadas funções de distribuição radial do estado fluido supercrítico e examinada 

a isotropia do sistema. A literatura aponta comportamentos anômalos na região 

supercrítica próxima do ponto crítico que ainda carecem de melhor detalhamento e 

foram investigados neste trabalho. O estudo é de pesquisa básica, porém motivado 

por aplicações duais (militares e civis). Dentre as aplicações destacam-se problemas 

de balística interna, motores-foguete movidos a propelente líquido, extração de 

petróleo na camada do pré-sal e química verde. Os resultados obtidos com as 

simulações de EMD confirmaram as divergências conhecidas em PC  em torno do 

ponto crítico. Para s, b e , foram observadas as descontinuidades conhecidas ao se 

cruzar o valor da temperatura crítica. São apresentados resultados preliminares de 

VC  obtidos com a Eq. Generalizada de Mayer. De forma geral, os resultados 

alcançados nesta dissertação compararam favoravelmente com os dados 

experimentais, exceto para VC , o que carece de maior investigação. Alguns dos 

resultados obtidos por meio dos cálculos para tais propriedades referem-se a estados 

termodinâmicos cujos dados experimentais não são encontrados na literatura. As 

funções de distribuição radial determinadas para os SCF’s exibiram perfil 

intermediário ao comumente encontrado para gases e líquidos, como esperado. 

Adicionalmente, este trabalho sugere procedimentos e parâmetros da dinâmica 

molecular a serem usados para o cálculo de propriedades nesta região termodinâmica. 

Esta dissertação integra conhecimentos das áreas de físico-química teórica e 

computacional, termodinâmica, mecânica estatística, fenômenos de transporte e 

mecânica dos fluidos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to perform computer simulations of supercritical 

fluids (SCF’s) based on equilibrium molecular dynamics (EMD) to calculate 

physicochemical properties of interest of fluid dynamics and to better understand the 

molecular behavior of SCF's. Argon was the substance used and the calculated 

properties were molar heat capacity at constant volume and at constant pressure, 

VC  and PC , shear and expansion viscosity, s and b, and thermal conductivity . 

The computed EMD values were compared to data from the National Institute of 

Standards and Technology. Besides the mentioned properties, radial distribution 

functions (RDF’s) of the supercritical fluid were determined and the isotropy of the 

system was verified. Literature indicates anomalous behaviors in the supercritical 

region near the critical point that need further work and which were examined. This 

study is related to basic research, but it was motivated by dual use applications 

(military and civilian). Among them there are issues of internal ballistics, liquid 

propellant rocket motors, oil extraction in the pre-salt layer and green chemistry. The 

EMD results confirmed the divergence of PC  around the critical point. The known 

discontinuities of s, b and  were observed when crossing the critical temperature 

value. Preliminary results of VC  were obtained using the Mayer Generalized 

Equation. The overall results achieved in this work agree very well to the 

experimental data, except for VC  that needs further investigation. It is important to 

highlight that some of the results obtained refer to thermodynamic states which 

experimental data are not found in the literature. The RDF’s determined for the 

SCF's exhibit an intermediate behavior between the ones commonly found for gases 

and liquids as expected. In addition, this work suggests procedures and parameters of 

MD to be used to calculate thermodynamic properties in this thermodynamic region. 

This work integrates knowledge from computational and theoretical physical-

chemistry, thermodynamics, statistical mechanics, transport phenomena and fluid 

mechanics areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias sempre foi 

requisito essencial em problemas de ciências e engenharia. É comum o apelo a tabelas 

de dados existentes em manuais de engenharia ou livros técnicos especializados cujas 

informações vêm predominantemente de estudos experimentais publicados na 

literatura. Quando informações deste tipo não estão disponíveis, eventualmente são 

desenvolvidas correlações para preencher tais lacunas. Estas correlações geralmente 

são obtidas por interpolação e ajuste dos dados experimentais conhecidos. Todavia, 

ao se tratar de fluidos supercríticos, o cientista ou engenheiro acaba frente a um 

desafio. Poucos dados experimentais são disponibilizados diante da imensa quantidade 

de substâncias conhecidas e, além disso, a literatura indica dificuldades experimentais 

no estudo de substâncias neste estado termodinâmico (FISHER, 1964; FERNÁNDEZ, 

et al., 2004; CARLÈS, 2012).  

Este é o cenário diante do qual se apresenta esta dissertação. A partir de um 

método consagrado de simulação molecular, a dinâmica molecular – molecular 

dynamics (MD) –, foi desenvolvido neste trabalho um procedimento para avaliar 

propriedades físico-químicas térmicas e reológicas de fluidos supercríticos, voltando 

atenção especial para a região próxima ao ponto crítico, onde divergências 

características são previstas teoricamente e observadas dentro das restrições 

experimentais. Contudo, é importante situar o leitor em alguns aspectos históricos e 

definições básicas relacionados ao tema em questão. 
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1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E DEFINIÇÕES BÁSICAS 

 

Os primeiros trabalhos com fluidos supercríticos remontam a 1822, quando o 

barão Charles Cagniard de la Tour (1777-1859), em seus estudos de acústica num 

digestor de Papin – uma versão anterior dos reatores pressurizados, panelas de 

pressão e autoclaves, colocou uma esfera de sílex num destes digestores 

semipreenchidos com líquido (BERCHE, et al., 2009). Ao girar o equipamento, um 

som característico era observado toda vez que a esfera penetrava na interface líquido-

gás. De la Tour percebeu que ao se aquecer o sistema muito acima do ponto de 

ebulição do líquido, o som desaparecia a partir de uma determinada temperatura. A 

ausência de som indicava que a interface líquido-gás havia se desfeito, não havendo 

mais duas fases distintas, líquida e gasosa. Havia apenas a fase fluida supercrítica. 

Esta observação marcou historicamente a descoberta do estado fluido supercrítico.  

A partir daí, em mais três trabalhos publicados nos Annales de Chimie et de 

Physique (DE LA TOUR, 1822a, 1822b, 1823), de la Tour apresentou resultados 

referentes à descoberta do ponto crítico para diversas substâncias, em que o menisco 

da interface líquido-gás desaparecia e paralelamente um fenômeno conhecido como 

opalescência crítica se manifestava, formando uma densa névoa no ponto crítico. 

Nestes trabalhos, o ponto crítico era identificado basicamente pela temperatura 

crítica das substâncias, sendo esta definida como a temperatura acima da qual o 

líquido se vaporizava independentemente da pressão aplicada. Foi observado também 

que este era um fenômeno geral, ou seja, acontecia para todas as substâncias que não 

se degradavam abaixo da temperatura crítica. 
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Em 1869, Thomas Andrews aprofundou algumas questões relativas ao ponto 

crítico estudando a curva pressão-volume da linha de equilíbrio líquido-gás do H2CO3, 

mostrando que um gás pode se liquefazer e um líquido se vaporizar apenas abaixo de 

certos valores de temperatura e pressão, o que fica definido pelo ponto crítico 

(ANDREWS, 1869). Acima deste ponto a distinção entre líquido e gás desaparece. 

Com raras exceções, é consenso na literatura dizer que uma substância está no 

estado fluido supercrítico caso seu estado termodinâmico esteja localizado acima de 

seu ponto crítico no diagrama de fases PVT – pressão, volume e temperatura – (ARAI, 

et al., 2002), porém com pressão inferior à necessária para torná-lo sólido (JESSOP, 

et al., 1999). O ponto crítico faz parte da linha de transição líquido-gás e exibe 

valores particulares para cada material. Mais precisamente, o ponto crítico é o último 

ponto desta linha (FIG. 1.1), já que acima dele não são observadas transições do tipo 

vaporização ou condensação e os dois estados – líquido e gasoso – são indistinguíveis.  

 

FIG. 1.1 Diagramas de fases PVT exibindo ponto crítico e região do estado fluido 

supercrítico, linhas de equilíbrio (líquido-gás, sólido-líquido e sólido-gás) e regiões dos 

estados sólido, líquido e gasoso. 
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As projeções PT e PV deste diagrama tornam a visualização mais clara como 

demonstrado na FIG 1.2. 

 

 

(a) (b) 

FIG. 1.2 Diagramas de fases PT (a) e PV (Diagrama de Andrews) (b) exibindo ponto 

crítico e região do estado supercrítico. No diagrama PV, o ponto crítico aparece como 

o ponto de derivada nula da curva de coexistência. 1/ é o volume específico da 

substância (WILLIAMS, et al., 2000; ATKINS, 1998). 

 

Para substâncias puras, a definição matemática do ponto crítico fica evidente a 

partir das isotermas do gráfico PV. Dentre elas, a isoterma crítica é aquela que 

contém o ponto crítico e exibe um ponto de inflexão como apresentado na FIG. 1.2.b 

e para o qual vale a seguinte relação 
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A FIG. 1.2.b também leva a conclusão de que acima do ponto crítico inclinação 

das isotermas é sempre negativa. Isto faz com que um fluido supercrítico seja sempre 
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compressível diante de aumentos de pressão e, especificamente no ponto crítico, o 

fluido seria teoricamente infinitamente compressível (CARLÈS, 2012). 

A posição dos fluidos supercríticos no diagrama de fases confere a eles 

características marcantes como comportamento ora semelhante, ora distinto, de gases 

e líquidos (KIRAN, et al., 1993). Por exemplo, um fluido supercrítico pode se difundir 

num sólido como um gás e dissolver materiais como um líquido. Por outro lado, 

propriedades de transporte, tais como viscosidade e condutividade térmica, 

apresentam valores muito diferentes do esperado pela extrapolação do 

comportamento observado para gases e líquidos. Cabe destacar que próximo ao ponto 

crítico há uma tendência de divergência nestas propriedades, seja para um valor 

muito alto ou para zero, conhecida como “anomalia crítica”. As divergências de cada 

propriedade serão apresentadas no capítulo 2. Esta anomalia é justificada por uma 

mudança do alcance das interações moleculares que passam a ser bem maiores que 

nos casos de fluidos comuns – líquidos e gases – chegando a dimensões macroscópicas.  

 

    

(a) (b) (c) (d) 
 

FIG. 1.3 Visualização do CO2 num sistema fechado em diversos estados 

termodinâmicos: (a) T  TC; (b) T < TC; (c) T ~ TC; (d) T > TC (University of 

Leeds, 2001). Destaque-se o desaparecimento progressivo da linha de separação dos 

estados líquido e gasoso. O item “d” evidencia a opalescência crítica. 
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A dificuldade de se superar o ponto crítico no diagrama de fases é apenas 

aparente. Fato é que o estado fluido supercrítico pode ser encontrado em diversos 

problemas reais, uma vez que a temperatura e pressão críticas de diversas substâncias 

estão abaixo das condições de trabalho em diversas aplicações. Desta forma, pode ser 

relevante considerar os fenômenos peculiares do estado fluido supercrítico no 

desenvolvimento de projetos de engenharia (BALDYGA, et al., 2004). A tabela 

abaixo apresenta alguns valores de pressão e temperaturas críticas para substâncias 

importantes em aplicação práticas. 

 

TAB. 1.1 Constantes críticas para algumas substâncias de interesse  

(MATHEWS, 1972; PERRY, et al., 1997). 

Substância TC (ºC) PC (atm)  Substância TC (ºC) PC (atm) 

N2 -146,9 33,54  NH3 -161,9 111,30 

O2 -118,3 50.14  H2O 374,0 216,53 

CO2 31,0 72,85  NO -93,0 64,35 

Ar -122,5 48,00  CO -140,2 34,44 

SO3 217,7 80,83  HC 51,5 81,50 

benzeno 289,0 48,16  etanol 240,8 60,40 

n-octano 295,5 24,38  iso-octano 270,8 25,27 

 

 

1.2 APLICAÇÕES DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 

 

Considerando os valores das constantes críticas para as substâncias apresentadas 

na TAB. 1.1, fica evidente a aplicação de fluidos supercríticos na área de defesa, uma 
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vez que em vários casos os produtos da combustão de explosivos e propelentes 

encontram-se no estado fluido supercrítico (KUBOTA, 2007). Infelizmente, mesmo 

nas abordagens mais recentes, insiste-se em considerar os produtos da combustão 

apenas como gases simples durante toda evolução do processo de deflagração ou 

detonação (CARLUCCI, et al., 2007). A verdadeira compreensão dos fenômenos 

envolvidos é desvalorizada frente ao amplo e conveniente emprego de parâmetros 

empíricos baseados em ajuste de dados experimentais. O problema se torna mais 

complexo nos estudos de balística interna, que envolve três problemas fundamentais 

integrados: cinética química, fluidodinâmica e geração de energia.  

Outro problema semelhante, mas de interesse dual, é o de motores-foguete 

movidos a propelente fluido. A reação entre o combustível e o oxidante pode ocorrer 

em condições supercríticas, o que leva a uma alteração do desenho do perfil do jato 

formado pela combustão. Esta alteração pode ser justificada pelo fato de o decréscimo 

da tensão superficial, característico da fase fluida supercrítica, impedir a formação de 

gotículas evidenciadas no regime subcrítico (ZONG, et al., 2006; KUBOTA, 2007). 

Em outra situação, a injeção do combustível e do comburente na câmara é feita em 

condições supercríticas visando promover maior grau de misturação entre as 

substâncias reagentes. 

As aplicações em balística interna e motores-foguete estão plenamente alinhadas 

às diretrizes estabelecidas na Estratégia Nacional de Defesa uma vez que estão 

diretamente relacionadas ao setor espacial, uma de suas prioridades na área científico-

tecnológica (Ministério da Defesa, 2008). O trabalho também se enquadra nos três 
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eixos que sintetizam as tecnologias de interesse da defesa nacional: defesa, ciência e 

tecnologia e indústria (Ministério da Defesa, 2012).  

Atualmente, vislumbra-se a aplicação de fluidos supercríticos na extração de 

petróleo, o que ressalta o caráter dual deste trabalho. O caso se torna mais evidente 

na extração no pré-sal no qual alguns dos constituintes do petróleo apresentam-se 

como fluidos supercríticos devido às altas pressões (COPPE/UFRJ, 2010). 

Considerando também as tecnologias de uso civil de alta relevância que aplicam 

fluidos supercríticos (especialmente CO2 e H2O), destacam-se extrações (TAYLOR, 

1996; McHUGH, et al., 1994; MUKHOPARDHYAY, 2000; MARTÍNEZ, 2008; 

McCABE, et al., 2001), meios reacionais para reações químicas (JESSOP, et al., 

1999), química verde (LANCASTER, 2010), limpeza de alta eficiência (McHARDY, 

et al., 1998), produção de nanopartículas (FANG, 2010) e cromatografia (CAUDE, et 

al., 1999; BARTLE, 1988; ANTON, et al., 1998). 

 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Apresentado o cenário, este trabalho visa apresentar um procedimento para a 

determinação teórica de propriedades físico-químicas de natureza térmica e reológica 

de fluidos supercríticos a partir de uma abordagem molecular considerando, em 

especial, a região termodinâmica onde a anomalia crítica fica mais evidente, ou seja, 

nas vizinhanças próximas do ponto crítico. 

As propriedades que foram alvo deste estudo são as capacidades térmicas molares 

a pressão e a volume constantes, PC  e VC , a viscosidade de cisalhamento e de 
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expansão, s e b, e a condutividade térmica, . Todas estas propriedades serão  

definidas no capítulo 2, considerando-se tanto uma abordagem macroscópica quanto 

microscópica sobre fluidos.  

Aplicando-se o método da dinâmica molecular tridimensional, detalhado no 

capítulo 3, foi possível adotar uma abordagem microscópica para o cálculo das 

referidas propriedades. As relações entre as propriedades macroscópicas e as 

propriedades moleculares foram obtidas por meio da mecânica estatística. Este 

trabalho se destaca no cenário da literatura disponível por ser o único encontrado a 

investigar a avaliação das propriedades citadas numa região bem próxima ao ponto 

crítico usando a dinâmica molecular e evidenciar como os efeitos da anomalia crítica 

decrescem ao se afastar do ponto crítico. 

O argônio foi a substância escolhida para o cálculo de propriedades. A opção por 

esta substância tem duas justificativas básicas. A primeira, de caráter 

fenomenológico, diz respeito à sua simplicidade em termos da estrutura molecular. 

Por ser um gás nobre, permanece estável na forma monoatômica sem reagir. Ou seja, 

não forma ligações químicas. Além disso, o valor das constantes críticas do argônio 

permitem a realização de trabalhos experimentais com argônio fluido supercrítico com 

relativa facilidade. Esta é a base da segunda justificativa. Uma consequência é o fato 

de vários trabalhos teóricos e experimentais que consideram a estrutura microscópica 

de fluidos apresentarem dados para o argônio.   

É importante considerar a existência de grandes dificuldades experimentais 

relacionadas à medição de propriedades físico-químicas na vizinhança próxima do 
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ponto crítico devido, principalmente, às altas flutuações de massa específica e energia 

dos SFC’s nesta região (FISHER, 1964; ARAI, et al., 2002; CARLÈS, 2012).  

 

1.4 ALGUNS RESULTADOS DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os primeiros trabalhos a empregar o método da dinâmica molecular para 

obtenção de propriedades de fluidos supercríticos puros datam do final dos anos 1960 

(EVSEEV, et al., 1969; EVSEEV, et al., 1969; EVSEEV, et al., 1970) e voltaram-se 

apenas para o cálculo de propriedades termodinâmicas simples, tais como energia, 

pressão, distribuição e autocorrelação de velocidades para um sistema constituído de 

átomos de argônio. 

Contudo, foi nos anos 1990 que o tema voltou a ser destaque, considerando o 

interesse da comunidade científica numa química menos poluente, principalmente no 

que tange ao emprego de solventes. Os principais fluidos supercríticos usados em 

solubilizações, H2O e CO2, são abundantes, baratos, não inflamáveis, atóxicos e 

ambientalmente seguros (NOYORI, 1999). Uma edição especial do periódico 

Chemical Reviews em 1999 (NOYORI, 1999) se concentrou especificamente em 

fluidos supercríticos considerando aspectos físico-químicos, solubilização com fluidos 

supercríticos, e aplicações como meio reacional e em catálise. No contexto dos artigos 

publicados desde aquela época, pode-se dar destaque aos trabalhos sobre a entalpia de 

mistura para a região supercrítica (NAKANISHI, 1998), a avaliação da estrutura de 

aglomerados em fluidos supercríticos (YOSHII, et al., 1998), heterogeneidades nas 

distribuições moleculares (NISHIKAWA, et al., 2000); heterogeneidades na massa 



 

34 

 

específica de solventes fluidos supercríticos (TUCKER, 1999) e avaliação do processo 

de aglomeração das moléculas do soluto pela rápida expansão do solvente 

(FURUKAWA, et al., 2004).   

Embora hoje os recursos computacionais sejam bastante acessíveis, não são 

encontrados na literatura muitos trabalhos aplicando dinâmica molecular ao estudo 

de fluidos supercríticos. Há cerca de cem trabalhos no total segundo pesquisa feita na 

rede Web of Science em novembro de 2012, sendo que muitos deles se concentram no 

poder de solvatação ou em propriedades estruturais, tais como a formação de 

aglomerados para diversas substâncias atuando como solventes devido à presença de 

um soluto. Praticamente nada se encontra voltado ao estudo de propriedades 

térmicas e fluidodinâmicas como viscosidade e condutividade térmica. Além disso, 

poucas referências mencionam problemas referentes à anomalia crítica. 

Adicionalmente, dadas as divergências das propriedades tais como viscosidade, 

condutividade térmica e capacidade térmica próximas ao ponto crítico e a natureza 

do longo alcance das interações moleculares, é possível que dificuldades numéricas 

relacionadas ao controle de T e P nas simulações de fluidos supercríticos via dinâmica 

molecular tenham desestimulado trabalhos dessa natureza.  

O contexto atual da pesquisa em fluidos supercríticos exibe lacunas relevantes de 

conhecimento a serem preenchidas no tema e a dinâmica molecular pode ser uma 

ferramenta bastante útil neste sentido. 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O corpo deste trabalho é organizado em cinco capítulos. O capítulo 2 descreve os 

fundamentos das abordagens macroscópica e microscópica de fluidos, fazendo 

referência às especificidades dos fluidos supercríticos. Esta descrição inclui, 

basicamente, aspectos referentes à estrutura de um fluido em equilíbrio e a definição 

de propriedades. O capítulo 3 descreve o método da dinâmica molecular utilizado 

para as simulações, os aplicativos computacionais empregados e os recursos 

computacionais físicos disponíveis para a realização da pesquisa. De maneira objetiva, 

foram tratados apenas os temas relevantes às aplicações neste trabalho. Os capítulos 

4, 5 e 6 apresentam detalhes dos experimentos computacionais e os respectivos 

resultados das simulações moleculares para o argônio. O capítulo 4 volta-se para a 

estrutura do fluido, o capítulo 5 para as propriedades termodinâmicas e o capítulo 6 

para as propriedades de transporte. Estes resultados são comparados com os dados 

disponíveis nas tabelas virtuais de acesso livre do National Institute of Standards and 

Technology (2011). A dissertação é concluída apresentando breves comentários acerca 

da validade dos procedimentos adotados e perspectivas futuras para a continuidade 

do trabalho.  
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2 FUNDAMENTOS 

 

De forma geral, as substâncias da natureza podem ser encontradas em dois 

estados físicos básicos: sólido ou fluido (KUNDU, et al., 2008). O primeiro estado é 

marcado por uma estrutura rígida, forma definida e por resistir, até certo ponto, a 

esforços mecânicos externos que tendem a causar deformações. O segundo apresenta 

estrutura que permite fluidez, não possui forma definida e deforma-se continuamente 

sob ação de forças de cisalhamento, não importando quão pequenas sejam (RICE, et 

al., 1965). Estas distinções ficam evidentes numa abordagem macroscópica e resultam 

no tratamento diferenciado de sólidos e fluidos do ponto de vista físico. 

 

 

FIG. 2.1 Representação esquemática dos estados físicos básicos observados para        

a matéria: (a) sólido e (b) fluido. O estado sólido é marcado por uma rigidez na 

movimentação de suas partículas constituintes, enquanto o estado fluido              

apresenta considerável liberdade para o movimento. 

 

Do ponto de vista microscópico, entretanto, sólidos e fluidos apresentam 

características comuns. Uma das mais importantes é o fato de ambos serem formados 

por um grande número de átomos e moléculas que se movimentam e interagem entre 

(a) sólido (b) fluido
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si aleatoriamente. As diferenças observadas macroscopicamente entre estes estados 

devem-se, basicamente, às peculiaridades destes movimentos e interações. 

Considerando apenas matéria fluida, interessam a este trabalho apenas três 

estados termodinâmicos: líquido, gás e fluido supercrítico. As definições básicas 

apresentadas no capítulo 1 permitem compreender a que se refere cada um deles. 

Agora, neste capítulo, discute-se a teoria básica relativa aos fluidos, com ênfase nos 

fluidos supercríticos, consideradas as abordagens microscópica, macroscópica e a 

relação entre elas. 

 

2.1 ABORDAGEM MACROSCÓPICA DOS FLUIDOS 

 

O tratamento teórico de fluidos em nível macroscópico adota a hipótese do 

contínuo como pressuposto inicial. Por esta hipótese, o fluido é tratado como uma 

substância infinitamente divisível em partes contínuas, de modo que a estrutura 

molecular do fluido pode ser ignorada. Além disso, como as escalas de comprimento 

moleculares são muito pequenas se comparadas às escalas das aplicações práticas mais 

comuns de fluidos na engenharia, é comum ignorar sua estrutura molecular. 

Outra hipótese também faz parte da abordagem macroscópica: a hipótese do 

equilíbrio termodinâmico local que assume uma variação suave e contínua de 

propriedades intensivas do sistema, tanto no espaço quanto no tempo, para qualquer 

ponto de modo que se pode considerar que na vizinhança de cada ponto o equilíbrio 

termodinâmico está estabelecido. Estas duas hipóteses formam a base da mecânica 

dos fluidos.  
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Nesta seção são definidas, sem apelo à compreensão molecular, as grandezas 

termodinâmicas básicas de um fluido, algumas propriedades termodinâmicas e as 

propriedades de transporte.  

 

2.1.1 GRANDEZAS FÍSICAS BÁSICAS 

 

O estado de um sistema termodinâmico pode ser definido em termos de variáveis 

de estado macroscópicas como o volume V, a pressão P, a temperatura T, e a 

quantidade de matéria expressa em número de mols para os diferentes constituintes 

químicos k, nk. Costuma-se relacionar tais grandezas por uma equação de estado. 

Uma das maiores dificuldades no estudo de fluidos quase-críticos é conhecer equações 

de estado precisas na vizinhança do ponto crítico. (CARLÈS, 2012) 

Embora seja comum a lide de equações de estados em termos de expressões 

algébricas como é o caso da Equação de Clapeyron para os gases ideais e da Equação 

de van der Waals, dentre outras, é possível escrever as relações entre as variáveis de 

estado macroscópicas de forma mais geral a partir de expressões diferenciais. Uma 

destas expressões, usada para sistemas monocomponentes de massa fixa, considera o 

volume V como função de P e T apenas, ou seja, V(P, T). Neste caso, é possível 

escrever a relação entre a variação de V e as variações de P e T como 

 

 
T P

V V
dV dP dT

P T
 (2.1) 

 

A partir desta relação, são definidos a compressibilidade isotérmica, KT, e o 

coeficiente de expansão térmica, P  
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1

T
T

V
K

V P
 (2.2) 

 

 
1

P
P

V
V T

 (2.3) 

 

que descrevem a variação relativa de volume com a variação isotérmica de pressão e 

com a variação isobárica de temperatura, respectivamente. Tais definições permitem 

reescrever a EQ 2.1 empregando estas grandezas 

 

 T PdV VK dP V dT  (2.4) 

 

gerando uma equação de estado mais geral para um componente na forma diferencial 

(NAKANO, 2012; ZHANG, 2009). 

Outra grandeza importante para caracterizar fluidos em nível macroscópico é sua 

massa específica dada por 

 k kn M
V

 (2.5) 

 

onde Mk é a massa molar da espécie k. À pressão ambiente, a razão entre a massa 

específica de gases e líquidos pode chegar a ser da ordem de 10³. Por outro lado, um 

fluido supercrítico é considerado um fluido compressível facilmente ajustável, pois 

com pequenas variações de temperatura e pressão, pode-se alterar sua massa 

específica a partir de valores baixos, como os observados em gases, até valores altos 

como os observados em líquidos (NOYORI, 1999).  

A massa específica também pode ser usada, no lugar do volume, para caracterizar 

um estado termodinâmico. Neste caso, a EQ 2.4 a pode ser reescrita como 

 

 T Pd K dP dT  (2.6) 
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e as EQ’s 2.2 e 2.3 assumem a forma 

 

 
1

T
T

K
P

 (2.7) 

 

 
1

P
PT

 (2.8) 

 

Um sistema fluido também pode ser caracterizado por grandezas com dimensão 

de energia que dependem das variáveis de estado, tais como a energia interna, E, e a 

entropia, S, que são chamadas funções de estado. No equilíbrio térmico, os valores de 

E e S são determinados pela temperatura, pelo volume e pelo número de mols dos 

constituintes químicos. A partir de E e S, é possível definir outras funções de estado 

como a entalpia, H, 

 H = E + PV (2.9) 

 

e a energia livre de Gibbs, G, que permite avaliar o estado de equilíbrio do sistema, 

dada por 

 G = H – TS (2.10) 

 

O segundo princípio da termodinâmica implica que G seja mínima quando o 

sistema está em equilíbrio termodinâmico. Isto faz com que a estabilidade de um 

estado de equilíbrio seja governada pelas seguintes desigualdades: 

 

 
2

2
0

P

G
T

 (2.11) 

 

 
2

2
0

T

G
P

 (2.12) 
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No ponto crítico, estas derivadas tornam-se nulas e o sistema passa a ter uma 

estabilidade mecânica neutra. Na região de fluido supercrítico, as desigualdades ainda 

são válidas, pois o fluido é estável (CARLÈS, 2012). 

Abaixo do ponto crítico, o fluido se torna bifásico e as respectivas isotérmicas 

contínuas nos gráficos PV passam a ter uma região com inclinação negativa e outra 

parte com inclinação positiva (FIG. 2.2). Os pontos (a) e (e) representam os estados 

termodinâmicos da fase líquida e gasosa em equilíbrio, respectivamente. O trecho com 

inclinação positiva, bd , que representa uma compressibilidade negativa, está 

relacionado à perda da estabilidade mecânica da substância. Os limites em que a 

inclinação é negativa são definidos pela curva spinodal. Nos trechos da isoterma entre 

a curva de coexistência e a curva spinodal, ab  e de , o fluido é localmente estável, 

mas G não é mínima para todos os estados possíveis à mesma pressão e temperatura. 

Esta região é um estado metaestável, ou seja, uma fase pode ser mantida na medida 

em que apenas pequenas perturbações ocorrem e será desestabilizada para 

perturbações suficientemente grandes (CARLÈS, 2012). 

 
FIG. 2.2 Curva spinodal, curva de coexistência e isotermas para uma substância 

genérica (CARLÈS, 2012; STANLEY, 1971). 
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2.1.2 CAPACIDADES TÉRMICAS 

 

A primeira e a segunda leis da termodinâmica permitem estabelecer as bases para 

a definição das capacidades térmicas molares tanto a volume constante como a 

pressão constante.  

Partindo-se da primeira lei da termodinâmica (CALLEN, 1985; PRIGOGINE, 

1978), para uma quantidade fixa de matéria 

 

 
V T

E EdE Q PdV dT dV
T V

đ  (2.13) 

e chega-se a  

 
TV

EE PQ dT dV
VT

đ  (2.14) 

 

Define-se a capacidade térmica a volume constante, CV, e sua expressão em 

termos da entropia, obtida a partir da segunda lei da termodinâmica, como 

 

 V
V V V

Q E SC T
T T T

 (2.15) 

 

Fisicamente, o CV de uma substância indica a relação entre o calor cedido a um 

elemento material e o respectivo aumento de temperatura mantendo-se o volume 

constante, ou, de outra forma, a relação entre o aumento da energia interna em 

função da temperatura para um processo que mantém o volume constante.  

Analogamente, e considerando a definição de entalpia, define-se a capacidade 

térmica molar a pressão constante, CP, como 

 

 P
TP V P P P

EQ E V H SPC T
VT T T T T

 (2.16) 
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Analogamente, CP indica a relação entre calor cedido e aumento de temperatura 

quando um elemento material é aquecido a pressão constante e também a relação 

entre o aumento da entalpia do sistema em função da temperatura para um processo 

que mantém a pressão constante.  

É possível obter relações entre CP e CV. Dentre elas, é bastante conhecida a 

relação de Mayer, válida para um gás ideal 

 

 P VC C R  (2.17) 

 

onde PC  e VC  são as capacidades térmicas molares (CP/n e CV/n, respectivamente) 

e R é a constante universal dos gases. Contudo, existe ainda uma forma generalizada 

desta relação, apresentada na EQ 2.15, cuja dedução está no APÊNDICE 1. 

 

 
2

2P V
P T

TM P
C C

T
 (2.18) 

 

Próximo ao ponto crítico, tanto CP quanto CV divergem em função da 

temperatura de acordo com as seguintes expressões (CARLÈS, 2012) 

 

 
1,24

0
C

P P
C

T T
C C

T
 (2.19) 

 

 
0,11

0
C

V V
C

T T
C C

T
 (2.20)  

 

onde CP0 e CV são constantes características para cada substância. Esta divergência 

teórica pôde ser observada em dados experimentais obtidos para o argônio (JONES, 

et al., 1956) e para a água (LEVELT-SENGERS, et al., 1983; AMIRKHANOV, et 
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al., 1974) e evidenciam a anomalia crítica característica da vizinhança do ponto 

crítico. Os valores 1,24 para CP e 0,11 para CV são seus expoentes críticos universais, 

que exibem o mesmo valor para todas as substâncias (SENGERS, et al., 1986). É 

importante perceber a partir destes expoentes que CP diverge com mais intensidade 

que CV. A FIG. 2.3 apresenta o comportamento destas divergências para água e 

argônio a partir de medições experimentais. 

 

  
(a) (b) 

FIG. 2.3 (a) CP/m para argônio (JONES, et al., 1956) e (b) CV/m para água 

(AMIRKHANOV, et al., 1974) nas regiões próximas aos respectivos pontos críticos. 

 

2.1.3 TRANSPORTE DE MOMENTO LINEAR – VISCOSIDADES 

 

Em termos macroscópicos, a viscosidade é uma propriedade de um fluido 

relacionada à sua capacidade de resistir a deformações provocadas por tensões 
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internas. De forma natural, um elemento de volume de fluido está sujeito a tensões 

normais e/ou cisalhantes. Estas tensões podem ser representadas por um tensor de 

segunda ordem , chamado tensor tensão, representado por 

 

 

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

 (2.21) 

 

cujas componentes são apresentadas na FIG. 2.3 (KUNDU, et al., 2008). 

 

 

FIG. 2.4 Representação das componentes do tensor tensão sobre um elemento de 

volume de fluido. Por questões de clareza, os nomes das componentes nas faces 

CDHG e BCGF foram omitidos. 

 

As tensões cisalhantes (componentes não diagonais) são responsáveis por impor 

gradientes de velocidade no fluido enquanto as tensões normais (componentes 

diagonais) tendem a comprimi-lo ou expandi-lo (FIG. 2.5).  
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A viscosidade é observada a partir destas tensões, normais e cisalhantes, e pode 

ser classificada como uma propriedade de transporte, pois representa a capacidade de 

o fluido transferir momento linear ou deformações ao longo de sua massa.  

 

 
 

(a) (b) 

 

FIG. 2.5 Deformações causadas num fluido diante de (a) tensões cisalhantes e  

(b) tensões normais. As tensões cisalhantes geram um gradiente de velocidades 

interno enquanto as tensões normais alteram a forma e volume do elemento de fluido. 

 

A mecânica dos fluidos estabelece algumas relações fundamentais entre as tensões 

internas e a estrutura do fluido, considerado seu estado de movimento. 

Para um fluido em repouso, todas as componentes fora da diagonal principal são 

nulas, pois não há esforços cisalhantes. Se o fluido for isotrópico, as propriedades em 

todas as direções, e em particular em x, y e z, devem ser idênticas, ou seja, 

invariantes sob qualquer rotação do sistema de eixos. Esta propriedade permite 

reescrever as componentes de  para um fluido isotrópico em repouso como 

 

 ij = –Pij  (2.22) 

 

onde P é a pressão termodinâmica de equilíbrio e ij a função delta de Kronecker, 

para a qual ij = 1 para i = j e ij = 0 para i  j, sendo i e j as direções dos eixos. 
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Quando o fluido é retirado do equilíbrio e colocado em movimento, as 

componentes da EQ 2.19 são acrescidas de mais um termo, ij o tensor tensão 

desviatórico (deviatoric stress tensor), que está relacionado aos gradientes de 

velocidade e compõe a parte anisotrópica do tensor tensões,  

 

 ij = –Pij + ij (2.23) 

 

Presume-se existir uma relação linear da forma 

 

 ij = Aijmnemn (2.24) 

 

onde Aijmn representa um dos 81 elementos de um tensor A de quarta ordem 

dependente do estado termodinâmico do meio e emn é o tensor taxa de deformação 

definido como 

 1
2

m n
mn

n m

u u
e

x x
 (2.25) 

 

em que um e un são componentes da velocidade do escoamento u nas direções xm e xn. 

O tensor A pode ser reduzido a apenas duas constantes se forem adotadas as 

hipóteses de isotropia do meio e simetria do tensor tensão. Se o fluido é isotrópico, o 

tensor A pode ser reduzido à forma 

 

 ijmn ij mn s im jn in jmA  (2.26) 

 

onde, , s e  são escalares (ARIS, 1989) que dependem do estado termodinâmico 

local (KUNDU, et al., 2008), ou seja, com a pressão e a temperatura (BIRD, et al., 

2002). Se  for um tensor simétrico, será necessário que  = s, o que resulta em  
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 2ij s ij mm ije e  



onde emm = ·u é a taxa de deformação volumétrica, quando u representa o vetor 

velocidade de escoamento do fluido. Desta forma, 

 

 2ij ij s ij mm ijP e e  (2.28) 

 

Esta equação, chamada de equação constitutiva, aplicada à equação de 

conservação de momento linear na forma diferencial, leva à equação de Navier-Stokes 

para um meio isotrópico, que é uma das equações básicas da mecânica dos fluidos. 

Nela destaca-se o parâmetro s chamado de coeficiente de viscosidade de cisalhamento 

(shear viscosity) que caracteriza as deformações causadas pelas tensões cisalhantes. 

A relação entre s e  pode ser determinada a partir de considerações sobre a 

pressão, descritas a seguir. A pressão termodinâmica pode ser escrita como 

 

 
1 2
3 3ii sP u  (2.29) 

 

enquanto define-se a pressão mecânica média como a média dos termos da diagonal 

de   

 1
3m iiP  (2.30) 

 

A pressão termodinâmica é uma medida da energia total das moléculas, que inclui 

modos translacionais, rotacionais e vibracionais, além da atração intermolecular.  Por 

outro lado, a pressão mecânica média é uma medida da energia translacional apenas 

(GAD-EL-HAK, 1995). Com as equações 2.29 e 2.30 é possível obter 

 

 2
3m sP P u  (2.31) 
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onde 23 s  é o coeficiente de viscosidade de expansão (bulk viscosity), b, cuja 

medida experimental depende de valores extremamente grandes  da derivada total da 

massa específica (D/Dt) a fim de gerar efeitos mensuráveis (GAD-EL-HAK, 1995). 

Este coeficiente, que é mais difícil de medir que a viscosidade de cisalhamento, é uma 

medida da resistência do fluido a variações de volume e tem papel importante na 

modelagem de fluidos que sofrem forte compressão (HOOVER, et al., 1980) e é 

fundamental para a determinação da estrutura de ondas de choque (HOOVER, 1979; 

HOOVER, et al., 1980). Um dos métodos mais comuns de mensurar este parâmetro é 

por absorção acústica de ondas sonoras, mas este método envolve considerável erro 

experimental (FERNÁNDEZ, et al., 2004).  

Na EQ 2.31, se o fluido é incompressível, o que é uma boa aproximação para 

líquidos, mP P , já que ·u = 0. Consequentemente, b perde sua relevância. Por 

outro lado, é praxe comum considerar a hipótese de Stokes (STOKES, 1845), 

expressa por 

 2
3 0s   (2.32) 

 

que estabelece a igualdade entre a pressão termodinâmica e a pressão mecânica média 

para um caso geral. Contudo, tal hipótese pode perder a validade em razão do 

aumento da massa específica e da presença de modos vibracionais e rotacionais, que 

são modos internos de energia, nas moléculas constituintes do fluido (GAD-EL-HAK, 

1995). Desta forma, b = 0 valeria apenas para gases monoatômicos diluídos, o que 

não representa, de forma alguma, a realidade de um fluido supercrítico.  
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O fenômeno da anomalia crítica também pode ser observado na viscosidade de 

cisalhamento s. No caso do argônio, como apresentado pela FIG. 2.6, s diverge ao 

longo da isocórica crítica com expoente crítico 0,031 e de acordo com a potência 

 

 
0,031

0
C

s s
C

T T

T
 (2.33) 

 

  
 

FIG 2.6 Viscosidade de cisalhamento do argônio em função da densidade molar a 

partir de correlações empíricas para isotermas próximas ao ponto crítico 

(YOUNGLOVE, et al., 1986).  

 

A divergência para a viscosidade de expansão b é prevista teoricamente 

(KADANOFF, et al., 1968; ONUKI, 1997; CARLÈS, 1998) e segue uma expressão 

baseada numa potência semelhante à EQ 2.33. O expoente crítico, entretanto, pode 

chegar até 1,94 indicando uma divergência muito mais intensa para b do que para s. 

Convém destacar que não foram encontrados valores experimentais para b na região 

próxima do ponto crítico.  
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2.1.4 TRANSPORTE DE ENERGIA – CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

Assim como a viscosidade, a condutividade térmica também faz parte do grupo 

das propriedades de transporte e está relacionada ao transporte de energia. Apesar do 

grande número de modelos para o cálculo desta propriedade, faltam modelos precisos 

para o comportamento de fluidos densos, dentre os quais se encaixam os fluidos 

supercríticos (BUGEL, et al., 2008).   

Se um elemento cúbico de um fluido é retirado de seu estado de equilíbrio pela 

exposição a temperaturas distintas em cada uma de suas faces, como representado na 

FIG. 2.7, é possível determinar o vetor fluxo de calor J a partir da lei de Fourier.  

 

   
FIG. 2.7 Representação de um elemento de volume de fluido sujeito a diferentes 

temperaturas (T1, T2, T3, T4, T5, T6) em cada uma das faces. 

 

Esta lei, obtida empiricamente, estabelece que o fluxo de calor é dado por 

 

 TJ  (2.34) 

 

onde  é um tensor de segunda ordem, sendo uma característica da natureza do 

fluido e de seu estado termodinâmico (BIRD, et al., 2002).  
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Para um fluido isotrópico, a EQ 2.27 pode ser simplificada para 

 

 

 TJ  (2.35) 

 

 

e  se torna um escalar denominado coeficiente de condutividade térmica, que 

também pode ser interpretado como a grandeza que caracteriza a capacidade de uma 

substância transportar energia através de gradientes de temperatura (LIANG, et al., 

2010; WELTY, et al., 1984). 

Considerando os estados fluidos, a condutividade térmica é, em geral, maior para 

um líquido do que para um gás, já que está diretamente relacionada à difusão 

molecular (INCROPERA, et al., 2002).  

Semelhantemente ao que foi apresentado para s e b, medidas experimentais 

revelam que  também diverge nas proximidades do ponto crítico. A divergência 

tende para infinito e segue uma expressão na forma da EQ 2.33 que é exemplificada 

na FIG. 2.8. O expoente crítico encontrado para  é 0,578 (CARLÈS, 2012; 

KADANOFF, et al., 1968).  

  

  

FIG. 2.8 Condutividade térmica do argônio em função da massa específica a partir de 

dados experimentais de isotermas próximas ao ponto crítico (BAILEY, et al., 1967). 
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2.1.5 VISCOSIDADES, CONDUTIVIDADE TÉRMICA E ENTROPIA 

 

É importante destacar que os coeficientes de transporte estão relacionados a 

processos dissipativos irreversíveis de conversão de energia mecânica em energia 

térmica pela ação da viscosidade e/ou pela ação da condução térmica. Enquanto a 

viscosidade suaviza diferenças nas velocidades entre partes distintas do fluido, a 

condução térmica tem a tendência de suavizar diferenças na temperatura.  

A entropia de um sistema necessariamente aumenta em condições adiabáticas 

caso ele não esteja em equilíbrio mecânico e térmico. Uma perturbação do equilíbrio 

mecânico gera um processo de aumento da entropia pela ação da viscosidade. Do 

mesmo modo, um distanciamento do equilíbrio térmico induz um processo de 

aumento da entropia pela ação da condução térmica.  

Pode-se dizer que a taxa de variação de entropia em uma região qualquer do 

fluido é dada por 

 

 
22 21 11 2 s b

T d d d
T TT

x x xu u
x x x

 (2.36) 

 

onde  é a taxa de transferência de entropia pela fronteira do sistema, T/x é o 

gradiente de temperatura e u/x é o tensor taxa de deformação não divergente 

(GREEN, 1969). A expressão permite concluir que deve sempre haver um aumento 

líquido na entropia, a não ser que o gradiente de temperatura e a taxa de deformação 

sejam ambos nulos. 

 



 

54 

 

2.2 ABORDAGEM MICROSCÓPICA DOS FLUIDOS 

 

A abordagem microscópica dos fluidos é objeto de estudo da mecânica estatística. 

Geralmente a abordagem microscópica se torna indispensável quando dois problemas 

típicos se apresentam: a abordagem macroscópica, que considera a hipótese do 

contínuo, falha porque as dimensões do sistema são comparáveis às dimensões 

moleculares ou quando se quer relacionar as propriedades macroscópicas à estrutura 

molecular e às propriedades das moléculas que compõem o sistema fluido (BIRD, 

1994; McQUARRIE, 2000).  

Seguindo o que foi feito na seção anterior, serão apresentados aspectos básicos da 

mecânica estatística com ênfase no tipo de sistema estudado neste trabalho, ou seja, 

um sistema fluido constituído de espécies monoatômicas. 

 

2.2.1 GRANDEZAS FÍSICAS BÁSICAS 

 

Microscopicamente, a matéria é constituída de átomos e moléculas em constante 

movimento e interação. Não apelando para uma descrição quântica da matéria, uma 

vez que não estamos interessados em efeitos que só podem ser compreendidos com 

uma descrição do movimento dos elétrons, podemos representar as N partículas do 

sistema, encerradas num volume V, por suas massas individuais, mA, posições no 

espaço, rA, e velocidades instantâneas, vA. De modo semelhante ao que foi feito na 

análise macroscópica, podemos derivar as definições microscópicas para diversas 

propriedades macroscópicas.  
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Um fato importante é que na escala molecular todas as propriedades do sistema 

que não são restringidas pelo ambiente termodinâmico flutuam. As propriedades 

macroscópicas do sistema medidas experimentalmente não são nada além de médias 

temporais das propriedades microscópicas flutuantes do sistema, como ilustrado na 

FIG. 2.9 para uma propriedade genérica . As propriedades microscópicas 

instantâneas são chamadas variáveis de fase.  

Uma breve análise destas flutuações sobre a massa específica permite 

compreender a questão. Definindo-se um elemento de volume de controle V1 que 

represente bem uma massa fluida formada por apenas um tipo de partícula de massa 

m, a massa específica instantânea 1 deste elemento de volume é dada por 

 

 1
1

1

( )
( )

N t m
t

V
 (2.37) 

 

onde N1(t) é o número de partículas no instante t. 

 

 
FIG. 2.9 Evolução temporal de uma variável de fase arbitrária , sua média temporal 

e flutuações (MEIER, 2002). 
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Devido ao movimento caótico e constante característico de um fluido, N1 não 

assume um valor constante ao longo do tempo. Porém, é possível definir uma média 

temporal para a grandeza N1 de modo que  

 

 1 1 1
01

( ) ( )
obst

obs

m
t N t dt

t V
 (2.38) 

 

onde tobs é um tempo de observação definido. 

Se o elemento V1 for representativo da massa fluida, pode-se dizer que para toda 

a massa fluida, a massa específica medida macroscopicamente será 

 

 1  (2.39) 

 

É possível também determinar as flutuações microscópicas da massa específica no 

elemento de volume especificado,  

 

 1 1 1( ) ( )t t  (2.40) 

 

O grau de movimentação das partículas constituintes do fluido acaba sendo 

fortemente definido pela massa específica, que por sua vez está diretamente 

relacionada ao número de partículas por unidade de volume. Para valores de  

pequenos, o que implica num maior volume disponível para cada partícula, o 

deslocamento das partículas é bastante livre e entre cada colisão o movimento é 

praticamente retilíneo uniforme. Entretanto, para valores de  altos, o movimento é 

bastante limitado e irregular, pois as partículas constituintes do fluido não possuem 

vasto espaço disponível para sua movimentação. São, basicamente, estas as duas 
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formas distintas de compactação e movimentação dos átomos e moléculas que 

distinguem microscopicamente os dois estados fluidos mais comuns: gases e líquidos. 

O estado fluido supercrítico encontra-se como um intermediário entre estes estados. 

Temperatura e pressão, grandezas básicas da termodinâmica, carecem que 

primeiramente sejam feitas considerações sobre a energia do sistema. 

Para um sistema monoatômico, como um fluido de argônio, cujas partículas não 

apresentam modos rotacionais ou vibracionais, a energia total E do sistema pode ser 

contabilizada em termos da energia cinética total EC e da energia de interação total 

entre os átomos EI, 

 E = EC + EI (2.41) 

 

A temperatura está relacionada à energia cinética. Esta, num instante t, para um 

sistema com N partículas, é dada por 

 

 21
2
1

( )
N

AC
A

E t m v  (2.42) 

 

A partir desta energia podemos construir uma temperatura configuracional 

instantânea do sistema dada por  

 

 
2 ( )

( )
3
C

i
B

E t
t

Nk
 (2.43) 

 

onde kB é a constante de Boltzmann. A temperatura termodinâmica será a média 

temporal das temperaturas configuracionais instantâneas 

 

 T  (2.44) 
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A pressão está relacionada às variações do momento linear das moléculas durante 

as colisões moleculares e devido às interações moleculares. Sua expressão contém, 

respectivamente, uma contribuição cinética, termo de gás ideal, e outra interacional 

 

 
0 1

1
( ) ( )

3
obs
NtB

A A
obs A

Nk T
P t t dt

V Vt
r F  (2.45) 

 

onde rA representa a posição da partícula A e FA o somatório das forças de interação 

que atuam sobre ela.   

 

2.2.2 ESTADOS MICROSCÓPICOS E ENSEMBLES  

 

O estado microscópico do sistema é definido pelo conjunto de coordenadas de 

posição e velocidade de todas as N partículas do sistema. Assim, a= {r1, ..., rN, v1, 

...., vN} representa um possível estado microscópico do sistema. O conjunto de estados 

microscópicos, ou microestados, acessíveis ao sistema, consideradas suas condições 

macroscópicas, constitui um conjunto (ensemble) estatístico (SALINAS, 2005). São 

comuns três ensembles estatísticos para descrever microscopicamente a matéria.  

O primeiro ensemble diz respeito a um sistema de tamanho fixo e isolado, isto é, 

impermeável e adiabático. Este é o ensemble microcanônico, muitas vezes 

representado pela sigla NVE, que indica número de partículas, volume e energia total 

fixos. A partir deste ensemble é possível definir a função de partição microcanônica 

 que indica o número de estados microscópicos acessíveis do sistema para um dado 

valor de energia. De acordo com o princípio fundamental da mecânica estatística, a 
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hipótese ergódica, válido para sistemas em equilíbrio, todos os estados microscópicos 

acessíveis do sistema são igualmente prováveis. Isto permite dizer que é equivalente 

fazer uma média temporal ou uma média no ensemble para se determinar uma 

propriedade macroscópica. De maneira equivalente pode-se dizer que a média no 

ensemble pode ser determinada a partir da média temporal.  

Segundo Boltzmann, a entropia do sistema se relaciona com o número de 

microestados  do sistema pela expressão 

 

 S = kB ln (2.46)  

 

O segundo ensemble prevê um sistema de tamanho fixo, fechado, isto é, 

impermeável, e mantido a temperatura constante. Trata-se do ensemble canônico, 

sendo representado por NVT, já que o número de partículas, o volume e a 

temperatura são mantidos constantes. Como agora a temperatura é fixada, o sistema 

pode assumir mais de um valor de energia total de modo que se estabelece uma nova 

função de partição , que determina a distribuição de probabilidades das energias do 

sistema considerando os microestados acessíveis nesta condição. A função de partição 

canônica é dada por 

 

 exp a

Ba

E
k T

 (2.47) 

 

onde a representa o número de possíveis estados energéticos. 

A partir das funções de partição é possível determinar todas as propriedades 

termodinâmicas macroscópicas do sistema. Por exemplo, para o ensemble canônico 
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T
 (2.48) 
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B
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V
 (2.49) 

 

 
,

lnlnB B
N V

S k k T
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 (2.50) 

 

Adicionalmente, é possível estabelecer uma relação entre o número de 

microestados acessíveis ao sistema, (E), para um dado valor de energia E e a função 

de partição do ensemble NVT, . Esta relação é dada por 

 

 ( )exp
BE

E
E

k T
 (2.51) 

 

O terceiro ensemble vislumbra um sistema impermeável, isotérmico e isobárico. 

Por isso, é chamado de ensemble isotérmico-isobárico ou ensemble das pressões, sendo 

representado pela sigla NPT que indica número de partículas fixo, pressão 

especificada e temperatura especificada. Uma das particularidades deste ensemble é 

que se admite a variação da energia e de seu volume a fim de manter P e T 

constantes. Há fenômenos de interesse que ocorrem à pressão constante e, por isso, 

este se torna a melhor opção para a descrição do sistema. Sua função de partição  é 

dada por 

 exp expa

B BV a

E PV
k T k T

 (2.52) 

 

ou, ainda, 

 ( , )exp exp
B BE V

E PV
V E

k T k T
 (2.53) 
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Neste ensemble, o volume, entalpia e entropia do sistema são dados por 

 

 
,

ln
B

N T
V k T

P
 (2.54) 

 

 
,

ln
B

N P
H k T

T
 (2.55) 

 

 
,

lnlnB B
N P

S k k T
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 (2.56) 

 

É possível construir vários outros ensembles fixando-se as propriedades 

termodinâmicas de interesse. Contudo, para este trabalho apenas os três apresentados 

serão utilizados. 

 

2.2.3 FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO RADIAL (RDF) – g(r) 

 

É possível conhecer alguns aspectos da estrutura microscópica média dos 

materiais pelo uso de funções de correlação de pares. Estas funções permitem 

estabelecer uma conexão entre propriedades termodinâmicas macroscópicas e as 

interações intermoleculares presentes no fluido (McQUARRIE, 2000). Uma das 

funções de correlação mais simples é a função de distribuição radial (RDF – radial 

distribution function), que descreve a distribuição média de átomos do tipo A ao 

redor de átomos do tipo B. Formalmente, ela indica a probabilidade de se encontrar 

um par de átomos, A e B, separados por uma distância r em relação à probabilidade 

esperada para uma distribuição completamente aleatória na mesma massa específica. 

Esta função é comumente representada por gAB(r), embora seja bastante comum 

representá-la apenas por g(r) para sistemas formados por apenas um tipo de 

partícula.  
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Em sistemas fluidos, cujos átomos e moléculas se movimentam aleatória e 

continuamente, uma imagem estática do sistema mostraria apenas a desordem 

instantânea. Porém, mesmo nestes casos, a RDF é extremamente útil para descrever 

a estrutura média do fluido. Por meio dela é possível determinar o número de 

coordenação do fluido, que representa o número de partículas vizinhas mais próximas 

de uma partícula do fluido, e também estudar alguns aspectos sobre as flutuações de 

densidade. Uma vantagem importante de se obter a função de distribuição radial é 

que ela pode ser associada ao cálculo de propriedades (ALLEN, et al., 1987), uma vez 

que está relacionada à estrutura interna do fluido. 

A função de distribuição radial pode ser determinada experimentalmente por 

difração de raios-X ou difração de nêutrons. Contudo, é igualmente possível 

determiná-la teoricamente a partir de uma sequência de passos simples. Inicialmente, 

escolhe-se um átomo no sistema e estabelece-se ao redor dele uma série de cascas 

esféricas concêntricas, separadas por uma pequena distância fixa (r).  

Teoricamente, em intervalos de tempo regulares, são obtidas imagens estáticas do 

sistema e o número de átomos encontrados em cada casca esférica de raio médio r, 

N(r), é contado. Ao final, o número médio de átomos ( )N r  em cada casca é 

calculado. Divide-se ( )N r  pelo volume da casca esférica para se obter a densidade 

numérica radial N(r),  
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( )

4
N

N r
r

r r
 (2.57) 

 

Para um sistema monofásico, a RDF será obtida pela normalização de N(r) com 

densidade numérica média de átomos (bulk number density), No, do sistema 

(HIRSCHFELDER, et al., 1967), 

 

 
o

( )
( ) N

N

r
g r  (2.58) 



 

63 

 

Neste caso, No faz referência ao estado de completa aleatoriedade das partículas 

quando estas estão totalmente descorrelacionadas. A FIG. 2.11 apresenta o 

comportamento qualitativo da função g(r) para os estados sólido, líquido e gasoso. 

 

 
 

FIG. 2.10 Esquema básico para a determinação da função N(r). 

 

   

   

(a) sólido (b) líquido (c) gasoso 

FIG. 2.11 Aspecto qualitativo da função g(r) para os estados (a) sólido,  

(b) líquido e (c) gasoso. (National Science Foundation, 2008) 

 

De certa forma, a função g(r) indica como as posições das partículas estão 
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demais. Naturalmente, conforme r aumenta, as posições das partículas se tornam 

descorrelacionadas e g(r)1, como apresentado na FIG. 2.11. Por isso, a função de 

correlação líquida G(r) = g(r) – 1 tem sua queda envelopada exponencialmente 

 

 1
( ) ( ) 1 ~ exp( / )G r g r r

r
 (2.59) 

 

onde a constante de decaimento  está relacionada ao alcance das correlações (ou das 

interações) entre as partículas e  é chamada de comprimento de correlação.  

Uma das características mais importantes das funções de distribuição radial é 

que, assim como as funções de partição, elas podem ser usadas para calcular 

propriedades termodinâmicas macroscópicas caso seja adotada a hipótese de 

aditividade dos potenciais de pares. Nesta situação, as propriedades são determinadas 

em função de distribuição espacial das partículas e não sobre a distribuição de energia 

dos possíveis microestados e suas expressões contêm uma parcela identificada como 

característica de gases ideais e outra relativa ao gás real. Por exemplo, pode-se 

escrever a energia e a pressão do sistema, respectivamente, como 

 

 2

0

3 1
( ) ( )4

2 2BE Nk T N U r g r r dr  (2.60) 
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( )4

6
B

B

Nk T N dU r
P r g r r dr

V Vk T dr
 (2.61) 

 

Contudo, ao se aproximar do ponto crítico, esta teoria clássica não corresponde 

aos fenômenos observados e a potência de r se torna 1 + E onde E é um expoente 

crítico universal. Isso significa que a função de correlação líquida se torna de longo 

alcance no sentido de que ela decai a zero mais lentamente que 1/r³. Por isso, é 
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importante conhecer a natureza deste decaimento crítico e entender a taxa com G(r) 

se aproxima do seu comportamento de longo alcance quando TTC.  

Quando  = C e T  TC, o comprimento de correlação  pode ser calculado 

usando uma série de potências da forma  

 

 
1

0 1( ) [1 ( ) ]T T  (2.62) 

 

onde 0 e 1 são parâmetros que dependem da natureza do sistema,  e 1 são 

parâmetros que não dependem do sistema – os expoentes críticos – e 1 /cT T T  

(SENGERS, et al., 1986; WEGNER, 1972).  A FIG. 2.12 mostra como o 

comprimento de correlação diverge como uma função da temperatura ao longo da 

isocórica crítica do argônio.  

 

 

 
 

FIG. 2.12 Comprimento de correlação versus temperatura reduzida para o argônio na 

vizinhança próxima do seu pronto crítico ao longo da isocórica crítica calculado pela 

EQ 2.59. Expoentes críticos:  = 0,630, 1 = 0,51. Para o argônio, 0 = 1,4 Å,         

1 = 2,015. (SENGERS, et al., 1986; CHANDRASEKHAR, et al., 1982). 
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O comportamento apresentado para  é que justifica a anomalia crítica, 

responsável pelas divergências em várias propriedades. Uma vez que próximo ao 

ponto crítico o comprimento de correlação diverge, o fluido passa a se comportar 

como uma estrutura única fazendo com que suas propriedades dependam mais desta 

estrutura geral do que das partículas constituintes (STANLEY, 1971; PRIGOGINE, 

1978). Há resultados experimentais que evidenciam a formação de aglomerados 

moleculares ao se aproximar do ponto crítico (CATALDI, et al., 1950). A formação 

destes aglomerados relaciona-se diretamente à divergência no comprimento de 

correlação (REE, et al., 1972). 

Uma possível interpretação para a falha dos modelos macroscópicos no caso dos 

fluidos supercríticos está relacionada à divergência no comprimento de correlação. 

Teoricamente, haveria um impedimento para a passagem das equações de 

conservação na forma integral para a forma diferencial, uma vez que a integração 

passa a depender de toda a massa do fluido.  

 

2.2.4 CAPACIDADES TÉRMICAS 

 

As capacidades térmicas a volume e a pressão constante, CV e CP, podem ser 

obtidas para uma abordagem molecular a partir das funções de partição dos 

ensembles NVT e NPT, respectivamente, e das relações termodinâmicas fundamentais 

que as definem. 

É, portanto, possível obter expressões para CV e CP em termos de flutuações de 

energia e entalpia respectivamente (McQUARRIE, 2000), onde 
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 (2.64) 

 

e áñ representa a média de conjunto (ensemble average) da propriedade, no caso, 

energia ou entalpia. 

Teoricamente espera-se que estas expressões para CV e CP apresentem graves 

problemas na vizinhança do ponto crítico porque as flutuações se tornam muito 

grandes. Isto restringe o uso de teorias do campo médio que são a base da 

termodinâmica estatística (CARLÈS, 1998) tornando necessário, a princípio, o uso de 

um sistema com dimensões sensivelmente superiores às adotadas tradicionalmente 

para calcular propriedades. 

 

2.2.5 TEOREMA DA FLUTUAÇÃO-DISSIPAÇÃO E FUNÇÕES DE  

AUTOCORRELAÇÃO TEMPORAL 

 

A base para a determinação de propriedades de transporte, como as viscosidades 

e a condutividade térmica, é o teorema da flutuação-dissipação (FDT – fluctuation-

dissipation theorem). A princípio, tais propriedades são características de sistemas 

fora do equilíbrio conduzidos a este estado a partir de perturbações externas. Como já 

apresentado, a viscosidade de cisalhamento se evidencia macroscopicamente com a 

aplicação de tensões cisalhantes sobre o fluido, a viscosidade de expansão com a 

aplicação de tensões normais ao fluido, e a condutividade térmica a partir de 

gradientes de temperatura.  



 

68 

 

Sistemas fora do equilíbrio dissipam energia irreversivelmente na forma de energia 

térmica, suavizando as perturbações aplicadas, a partir de flutuações internas 

reversíveis características dos processos de relaxação internos, até alcançarem 

novamente o equilíbrio termodinâmico pelo aumento da entropia do sistema. 

Contudo, na ausência de perturbações externas, flutuações microscópicas e 

espontâneas ocorrem naturalmente num sistema em equilíbrio. Pela observação destas 

flutuações é possível determinar as propriedades de transporte do sistema. 

O teorema da flutuação-dissipação, formulado em 1928 (NYQUIST, 1928) e 

demonstrado em 1951 (CALLEN, et al., 1951), fundamenta-se na premissa de que a 

resposta de um sistema retirado do seu estado de equilíbrio termodinâmico a uma 

pequena perturbação externa aplicada é idêntica à resposta gerada por suas 

flutuações internas espontâneas. Por isso, o teorema relaciona a resposta linear de 

relaxação de um sistema a partir de um estado de não equilíbrio às suas flutuações 

estatísticas no equilíbrio. Pode-se dizer de outra forma que a ideia do teorema é 

entender qualquer processo irreversível como o resultado da tendência que um sistema 

perturbado possui de retornar ao equilíbrio a partir de suas flutuações microscópicas 

reversíveis (BRUSH, 1962).  

Uma consequência deste teorema é que, para sistemas em equilíbrio, os vários 

coeficientes de transporte podem ser escritos em termos de funções de autocorrelação 

temporal de variáveis dinâmicas integradas ao longo de um período de tempo 

suficiente para que as flutuações locais sejam reduzidas, porém curto se comparado ao 

tempo de relaxação de todo o sistema  (BRUSH, 1962; ZWANZIG, 1965; GREEN, 
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1954; KUBO, 1957; MORI, 1958; KIRKWOOD, 1946). Desta forma, uma função de 

correlação temporal, C para uma variável dinâmica genérica, (t), tem a forma 

 

 
0

lim (0) ( )
corr

corr

t

t
C K t dt  (2.65) 

 

onde K é uma expressão característica de cada propriedade (MEIER, 2002) e áñ 

representa a média instantânea sobre o ensemble do produto (0)(t). 

 

2.2.6 TRANSPORTE DE MOMENTO LINEAR – VISCOSIDADES 

 

A viscosidade, assim como outras propriedades dos fluidos, tem por origem duas 

causas distintas do ponto de vista molecular: o movimento das moléculas e a ação das 

forças intermoleculares. A primeira é mais relevante em gases, estado em que as 

moléculas estão livres para se moverem ao longo de percursos relativamente longos 

entre as colisões de umas com as outras – chega-se à ordem de 10–5 m em pressões 

ordinárias. Nesta situação, se no fluido gasoso houver regiões em que velocidade 

macroscópica média for maior do que em outras regiões, o movimento e as colisões 

moleculares homogeneízam as velocidades macroscópicas eliminando aos poucos as 

diferenças entre elas. Este efeito permite observar a viscosidade em sistemas diluídos 

como gases. Isto significa que, mesmo na ausência de tensões cisalhantes externas, o 

fluido chegaria ao estado de movimento uniforme ou repouso (GREEN, 1969).  

Nos líquidos, entretanto, nos quais pesam mais as interações moleculares, o 

mecanismo para dissipar o movimento relativo interno ao fluido é essencialmente 

diferente. Cercadas por outras moléculas, cada molécula individual não é capaz de se 
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deslocar livremente entre as distintas regiões do líquido como num gás. O movimento 

errático e limitado das moléculas não é bem adequado à transferência de momento. 

Na fase líquida as forças de van der Waals, que atuam por atração e repulsão, fazem 

com que, em duas camadas de líquido adjacentes e com velocidades distintas, as 

moléculas arrastem umas às outras dissipando o estado de movimento relativo entre 

elas. Como consequência, a estrutura molecular do líquido é deformada, gerando-se 

um gradiente de velocidades em todo sistema fluido (GREEN, 1969).  

Naturalmente, como no estado fluido supercrítico tem-se um fluido com massa 

específica que varia entre valores típicos de gases e valores típicos de líquidos, os dois 

processos (colisões e atração-repulsão) são importantes para a descrição do processo 

de dissipação do momento por viscosidade. 

Adicionalmente, é possível determinar as tensões internas ao fluido em função das 

velocidades das partículas. Esta grandeza é fundamental, pois a viscosidade está 

relacionada a estas tensões, como apresentado na seção 2.1.3 ao discutir a equação 

constitutiva de fluidos isotrópicos. 

Num sistema isotrópico com apenas uma espécie de átomos, como é o caso do 

argônio, os elementos da diagonal principal do tensor tensão , ii, e os elementos 

fora da diagonal principal, ij, podem ser definidos em nível molecular como 
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onde A e B indicam partículas diferentes e vAi as componentes da velocidade 

translacional da A-ésima partícula nas direções i e j. Uma consequência da isotropia 

do sistema é a simetria deste tensor tensão. 

A viscosidade de cisalhamento de um fluido (shear viscosity), s, pode ser 

calculada pela abordagem microscópica a partir das expressões de Green-Kubo 

(GREEN, 1954; MORI, 1958), como uma função de autocorrelação temporal dos 

elementos do tensor tensão  fora da diagonal principal (FERNÁNDEZ, et al., 

2004). Disto resulta que  

 

 0

1
(0) ( )s ij ij

B
t dt

Vk T


 (2.68) 

 

onde kB é a constante de Boltzmann, i e j são as direções x, y ou z com i  j e t o 

instante de tempo. É também encontrada na literatura uma versão alternativa para a 

EQ 2.61 baseada no tensor pressão P que possui a seguinte forma (ALLEN, et al., 

1987) 

 0
(0) ( )s ij ij

B

V
P P t dt

k T


 (2.69) 

 

Já a viscosidade de expansão (bulk viscosity), b, refere-se à resistência à dilatação 

de um elemento de volume infinitesimal constante. A relação de Green-Kubo para b 

considera uma diferença entre as tensões normais e o produto da pressão P com o 

volume V. Para um sistema isolado, melhor representado pelo ensemble NVE, a 

viscosidade de expansão será dada por (FERNÁNDEZ, et al., 2004) 
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A forma alternativa encontrada (EQ 2.68) é expressa em termos de flutuações de 

pressão no interior do fluido (HOOVER, et al., 1980; ALLEN, et al., 1987). Esta 

forma acaba sendo uma maneira mais simples de se compreender esta função de 

correlação para b,  

 
0

(0) ( )b
B

V
P t dt

k T
P


. (2.71) 

 

Se, então, podemos definir a velocidade macroscópica do escoamento em termos 

da distribuição de velocidades moleculares, a pressão, em termos das velocidades e 

interações moleculares e, da mesma forma, os coeficientes de viscosidade por uma 

função das tensões internas descritas por grandezas moleculares, a conexão entre o 

movimento das moléculas individuais e o movimento do fluido como um todo é 

revelado. As equações da fluidodinâmica são consequências estatísticas das leis de 

movimento das moléculas (GREEN, 1969; IRVING, et al., 1950). 

 

2.2.7 TRANSPORTE DE ENERGIA – CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

A abordagem microscópica da condutividade térmica é, de certa forma, 

semelhante à apresentada para a viscosidade. Novamente, há dois processos que 

devem ser analisados. 

Nos gases, o processo essencial é a distribuição de energia pelo movimento das 

moléculas. Havendo duas regiões adjacentes do gás em temperaturas diferentes, as 

moléculas da região de maior temperatura possuem em média maior energia cinética 

do que as da região de menor temperatura. A redistribuição de energia causada pelos 

choques entre as moléculas estabelece, assim, uma tendência de se reduzir a diferença 
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das temperaturas. Na falta de uma diferença de temperatura aplicada externamente, 

a redistribuição de energia levaria o gás a um estado de temperatura uniforme 

comparando-se diferentes regiões. 

Para os líquidos, a interpretação cinética não é suficiente para justificar a 

transferência de energia uma vez que as energias cinéticas das moléculas são pequenas 

se comparadas com as interações intermoleculares (ZWANZIG, et al., 1954). Estas 

interações são as principais responsáveis pela transferência de energia nos líquidos 

(GREEN, 1969).  

É possível estabelecer uma expressão para o vetor fluxo de energia J em função 

do movimento e interação das partículas presentes no sistema. Para um fluido puro, a 

componente da direção i do vetor J, Ji, é dada por 

 

 
1 N N N

AB
i Ai A ABi

A A B A

dE
J v E r

V dt
 (2.72) 

 

com EA sendo a energia da molécula A contabilizando as energias translacional, 

vibracional e potencial intermolecular e dEAB/dt a taxa temporal de variação de 

energia da molécula A devido às interações entre a partícula A e a partícula B 

(LIANG, et al., 2010). 

A expressão de Green-Kubo (GREEN, 1954; MORI, 1958) para a condutividade 

térmica, , será a integral da função de autocorrelação temporal das componentes do 

fluxo de calor microscópico Ji  
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V
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 (2.73) 



 

74 

 

Dentre os coeficientes de transporte, a condutividade térmica é o mais difícil de 

ser calculado (EVANS, et al., 2008). A abordagem de Green-Kubo sofre com as 

dificuldades de convergência do fluxo de calor J e sua respectiva função de 

autocorrelação (MÜLLER-PLATHE, 1997). 

 

2.3 OS LIMITES DAS ABORDAGENS MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA 

 

Eventualmente pode ser difícil definir quando se torna necessário apelar para uma 

descrição do fluido em nível molecular e estatístico ou quando apenas a descrição 

macroscópica é suficiente. Quando, por exemplo, pensamos em propriedades 

fundamentais como a massa específica, optar pela simples razão massa-volume 

constante ou por sua média considerando o movimento caótico molecular pode não 

ser óbvio, uma vez que as dimensões do sistema impactam na nos resultados obtidos 

para diversas propriedades, como representado pela FIG. 2.13. 

 

   

FIG 2.13 Efeito da dimensão do sistema sobre a medição de uma propriedade. No 

caso, a massa específica (BATCHELOR, 1967). 
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Um parâmetro geralmente utilizado para estabelecer o critério da abordagem a 

ser usada é o número de Knudsen, Kn, definido por 

 

 Kn
L

 (2.74) 

 

onde  e L são comprimentos característicos associados à descrição do movimento 

molecular – tradicionalmente o comprimento livre médio – e à descrição da dimensão 

macroscópica do sistema, respectivamente, e Kn é adimensional. A hipótese do 

contínuo vale para Kn < 0,1, ou seja, quando fenômenos moleculares têm ordem de 

grandeza do comprimento significativamente menor que a dimensão do sistema 

macroscópico (BIRD, 1994), o que é mais comum.  

Por outro lado, quando esta desigualdade falha, a hipótese do contínuo deve ser 

abandonada. Isto significa que a equação de Navier-Stokes não reproduzirá 

adequadamente o comportamento do fluido. Deste modo, uma abordagem 

microscópica, que é, por exemplo, dada pela mecânica estatística, deve ser adotada. 

Entretanto, não se pode perder de vista que a relação entre a mecânica dos fluidos e a 

mecânica estatística é que as grandezas da primeira correspondem a valores médios 

da segunda. A FIG. 2.14 resume estes limites de aplicação.  

Tradicionalmente  é definido como o caminho livre médio entre as moléculas em 

seus movimentos. Contudo, ao se aproximar do ponto crítico, a dimensão relevante 

associada ao movimento molecular passa a ser o comprimento de correlação. Nesta 

situação este comprimento passa a ter dimensões macroscópicas o que indica que 

predominam interações de longo alcance fazendo com que o conjunto de moléculas 
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tenha um comportamento coletivo. Isto faz com que na vizinhança próxima do ponto 

crítico, as flutuações nas propriedades e a extensão espacial destas flutuações sejam 

maiores (PRIGOGINE, 1978). Deste modo, como Kn aumenta significativamente, a 

abordagem macroscópica contínua passa a não modelar bem o estado fluido 

supercrítico. 

 

FIG. 2.14 Limites efetivos de aplicação das abordagens sobre fluidos para o ar a 0 ºC 

(BIRD, 1994), onde  é o espaçamento molecular médio, dm o diâmetro molecular,  e 

L as dimensões molecular e macroscópica, respectivamente, características do sistema. 
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Experimentos de difração de luz realizados com etano, etileno e éter metílico na 

vizinhança próxima de seus pontos críticos – 32,2 ºC e 48,200 atm, 9,5 ºC e 50,096, 

194,0 ºC e 35,529 atm, respectivamente – identificam aglomerados moleculares 

formados por 107 moléculas. Os diâmetros destes aglomerados são de 

aproximadamente 270 diâmetros moleculares (CATALDI, et al., 1950; BABB, et al., 

1950; HIRSCHFELDER, et al., 1967). Estes resultados reforçam a ideia de se adotar 

a abordagem microscópica para a compreensão dos fenômenos que envolvem fluidos 

supercríticos. 

 

2.4 BREVES ASPECTOS SOBRE INTERAÇÕES MOLECULARES EM FLUIDOS 

 

Tudo o que foi exposto até agora se relaciona com interações moleculares. As 

forças entre as moléculas resultam de interações eletromagnéticas de suas partículas 

elementares constituintes: os elétrons nas camadas dos átomos e os prótons no núcleo 

atômico. De forma geral, estas interações dependem da distância entre as moléculas e 

têm caráter repulsivo a curtas distâncias e atrativo em largas distâncias. 

A tendência de repulsão entre duas moléculas a pequenas distâncias pode ser 

entendida a partir da sobreposição de nuvens eletrônicas que ocorre quando elas se 

aproximam o suficiente. Nesta situação, alguns elétrons são impedidos de ocupar a 

região de sobreposição devido ao princípio da exclusão de Pauli e a densidade 

eletrônica fica reduzida naquela região. Este efeito reduz a blindagem das cargas 

positivas de maneira que elas passam a se repelir. (KARPLUS, et al., 1970) 
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Por outro lado, a tendência de atração a grandes distâncias tem sua origem em 

três diferentes mecanismos: atrações eletrostáticas entre dipolos permanentes, 

interações induzidas e interações de dispersão (STONE, 1996).  

Moléculas polares possuem um momento de dipolo permanente devido à sua 

distribuição de cargas eletrônicas, o que gera uma interação com caráter atrativo. 

Quando uma molécula polar interage com uma molécula apolar, aquela distorce a 

distribuição de cargas desta induzindo na molécula apolar um momento de dipolo. O 

dipolo induzido interage com o momento de dipolo permanente da molécula polar 

resultando em uma força atrativa entre as duas moléculas. Já as interações de 

dispersão, por sua vez, vêm de flutuações nas nuvens eletrônicas que circundam uma 

molécula. Devido ao movimento contínuo das cargas elétricas, toda molécula possui 

um momento de dipolo elétrico instantâneo que induz outro dipolo instantâneo numa 

molécula vizinha permitindo, assim, que as duas moléculas interajam. 

As forças de todos os tipos entre duas moléculas flutuam num escala de tempo 

semelhante à da redistribuição de cargas elétricas. Uma vez que o movimento das 

moléculas é consideravelmente mais lento que o movimento das cargas eletrônicas, o 

movimento das moléculas pode ser considerado dependente apenas do movimento dos 

núcleos. Isto seria uma consequência simplificada da aproximação de Born-

Oppenheimer (BORN, et al., 1927). Considerando a escala de tempo do movimento 

das moléculas, as forças intermoleculares instantâneas são médias temporais das 

forças entre as nuvens eletrônicas que oscilam rapidamente. 

Num sistema com mais de duas moléculas que interagem entre si, a energia 

potencial não é, em geral, igual à soma de todas as contribuições de pares. Efeitos de 
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mais de dois corpos podem contribuir significativamente para a energia total do 

sistema (GREEN, 1969). Contudo, para uma grande quantidade de sistemas, a 

adoção da hipótese simplificadora de que há apenas interações de pares já permite 

obter resultados satisfatórios.  

Estas breves considerações sobre as interações moleculares finalizam este capítulo 

sobre os fundamentos das principais abordagens de fluidos. O próximo capítulo 

tratará de como o método da Dinâmica Molecular traduz este vasto conjunto de 

informações, teorias, hipóteses e modelos em um conjunto de procedimentos 

computacionais para o cálculo de propriedades.  
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3 METODOLOGIA E SUAS BASES TEÓRICAS 

 

A Dinâmica Molecular, método desenvolvido inicialmente por Alder e Wainright 

durante a década de 1950 (ALDER, et al., 1957; ALDER, et al., 1959) e aprimorado 

por Rahman na década de 1960 (RAHMAN, 1964), consagrou-se em simulações de 

física estatística computacional. Desde então, o método tem sido aplicado à 

modelagem de sistemas físicos que vão desde um fluido simples, como um gás nobre 

diluído (AHARONY, 1972), até sistemas biológicos complexos como um vírus 

(FREDDOLINO, et al., 2006). Atualmente, considerando os recursos computacionais 

disponíveis, sistemas da ordem de 1012 partículas já podem ser estudados com MD 

(GERMANN, et al., 2008). 

O método presta-se a resolver numericamente as equações clássicas de movimento 

para um conjunto de partículas que interagem entre si, gerando a trajetória no espaço 

de fases do sistema ao longo do tempo. Em cada passo temporal, propriedades 

instantâneas do sistema são calculadas por meio de suas expressões moleculares 

correspondentes. As propriedades macroscópicas do sistema são calculadas pela 

análise destes dados coletados.  

Há outros métodos para simulação molecular conhecidos. Dentre eles, destacam-

se o método Monte Carlo - MC (METROPOLIS, et al., 1953), dinâmica browniana 

(ALLEN, et al., 1987), Lattice-Gas Cellular Automata - LGCA e Lattice Boltzmann - 

LB (WOLF-GLADROW, 2005), Smoothed Particle Hydrodynamics - SPH (LIU, et 

al., 2003), Dissipative Particle Dynamics - DPD (HOOGERBRUGGE, et al., 1992) e 

dinâmica molecular quântica - QMD (quantum molecular dynamics) (MARX, et al., 
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2009). A escolha pela dinâmica molecular justifica-se por ser ele o método mais 

fundamental sem a necessidade de apelar para a descrição quântica da matéria e que 

melhor consegue simular a evolução dinâmica das partículas. Os outros métodos, cada 

qual com suas peculiaridades, dependem de um conhecimento prévio da estrutura do 

fluido, usam uma abordagem mais grosseira e incluem uma forte artificialidade no 

movimento das partículas. Estas características podem ser problemáticas para estudos 

num campo ainda pouco explorado, que é o caso das simulações moleculares de 

fluidos supercríticos. 

É bom esclarecer que o método da Dinâmica Molecular é apresentado na 

literatura de duas formas: como dinâmica molecular de equilíbrio (EMD – equilibrium 

molecular dynamics) e dinâmica molecular de não equilíbrio (NEMD – non-

equilibrium molecular dynamics). Este trabalho empregará apenas a EMD, que 

permite o cálculo de propriedades a partir de flutuações do estado de equilíbrio, 

fazendo com que, por exemplo, a formulação de Green-Kubo possa ser aplicada 

diretamente para as propriedades de transporte. A NEMD (HOOVER, 1983; 

CUMMINGS, 1994) baseia-se na aplicação de uma perturbação externa claramente 

definida tal qual uma deformação geométrica ou pela imposição de um gradiente de 

temperaturas. Neste caso, as propriedades são calculadas a partir das leis definidas 

macroscopicamente como a Lei de Newton da viscosidade e a Lei de Fourier. Uma 

das grandes vantagens da EMD frente a NEMD é que a primeira permite o cálculo de 

várias propriedades com uma única simulação enquanto a segunda exige as 

propriedades sejam determinadas uma de cada vez. Por outro lado, a NEMD faz com 
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que a simulação molecular tenha maior semelhança com os procedimentos 

experimentais para o cálculo das propriedades (ALLEN, et al., 1987). 

Este capítulo visa descrever os fundamentos da Dinâmica Molecular 

tridimensional com ênfase em sistemas monoatômicos em equilíbrio, os softwares 

utilizados e os detalhes gerais das simulações realizadas. Além disso, a influência dos 

parâmetros de simulação usados é discutida em cada tópico, enfatizando 

oportunamente algumas particularidades relacionadas à experiência registrada na 

literatura sobre simulações moleculares com fluidos supercríticos (CUMMINGS, 

1994). Informações adicionais sobre o método podem ser encontradas em referências 

clássicas sobre o assunto (ALLEN, et al., 1987; FRENKEL, et al., 2002; 

RAPAPORT, 2004; HAILE, 1997; SADUS, 1999). 

 

3.1 ALGORITMO BÁSICO DE SIMULAÇÃO 

 

Em uma simulação de dinâmica molecular, as equações clássicas de Newton para 

o movimento são resolvidas por integração numérica para um conjunto de partículas 

que interagem entre si confinadas numa caixa de simulação virtual (ALLEN, et al., 

1987). As equações do movimento são 

 

 ( ) ( )A At tv r  (3.1) 

 

 ( ) ( )A At ta v  (3.2) 

 

 ( ) ( )A At m tF a  (3.3) 
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para cada partícula A do sistema, onde rA(t), vA(t), aA(t), FA(t) são, respectivamente, 

os vetores posição, velocidade, aceleração e força resultante sobre a partícula A, no 

instante t. O sinal sobrescrito “” indica a derivada temporal de cada uma destas 

grandezas. Estas equações formam um conjunto de equações diferenciais de primeira 

ordem.  

A força resultante que atua sobre cada partícula A está relacionada com o 

potencial de interação entre a partícula A e todas as demais partículas B do sistema. 

Considerando, por simplificação, apenas as interações entre pares de partículas FIG. 

3.1, cada par A-B define um potencial UAB, que através de seu gradiente é possível 

calcular a força fAB que cada partícula B imprime em A (ALONSO, et al., 1967). A 

força resultante, FA, será em cada instante de tempo a soma destas forças de 

interação conforme  

 

 ( ) ( ) ( )F fA AB AB
B A B A

t t U t  (3.4) 

 

  

(a) (b) 

FIG. 3.1 (a) Interações de pares existentes num conjunto de sete partículas.  

(b) Interações que envolvem apenas uma das sete partículas. Estas interações 

permitem calcular a força resultante sobre a partícula A. 
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O fato de a força resultante sobre cada partícula depender das posições de todas 

as outras partículas do sistema faz com que as equações do movimento individuais 

estejam acopladas. Isto implica na necessidade de acúmulo de informações de posições 

e velocidades sobre o instante t para calcular as mesmas grandezas em t + t.  

A FIG. 3.2 apresenta um esquema básico da dinâmica molecular. Partindo de 

uma distribuição inicial de partículas, que pode ser estruturada ou aleatória segundo 

o sistema a ser modelado, definem-se as velocidades das partículas. As posições 

permitem calcular os potenciais de interação, que por sua vez nos leva às forças das 

interações. Estas forças estabelecem o movimento das partículas. A repetição deste 

processo define a evolução dinâmica temporal do sistema modelado. 

 

 

FIG. 3.2 Esquema básico da dinâmica molecular. 

 

3.2 POTENCIAL DE INTERAÇÃO: LENNARD-JONES 12-6 

 

O potencial de interação ocupa papel central nas simulações de dinâmica 

molecular, já que, a partir dele, as propriedades do sistema podem ser calculadas. 

Desta forma, a escolha do modelo do potencial de interação está intimamente 

relacionada com a qualidade dos resultados obtidos nos cálculos computacionais 

(HUBER, et al., 1999; LIANG, et al., 2010). É recomendável que os modelos de 
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interação escolhidos sejam os mais simples possíveis capazes de representar 

acuradamente dados termodinâmicos de fluidos puros a fim de se garantir que o 

número de parâmetros envolvidos seja pequeno (VRABEC, et al., 2001). O excesso de 

parâmetros aumenta significativamente o custo computacional das simulações. 

Para que os dados termodinâmicos possam ser bem reproduzidos, é importante 

que o potencial escolhido represente bem as interações eletrônicas do sistema 

considerando, inclusive, a distribuição de cargas nas moléculas. Dentre os modelos 

conhecidos de potenciais para interação entre dois corpos, o mais simples para 

representar espécies moleculares apolares simétricas não ligadas é o potencial 

Lennard-Jones 12-6 (LJ 12-6 ou simplesmente LJ) (JONES, 1924). Este potencial, 

que considera apenas interações do tipo atração-repulsão, tem sua origem relacionada 

à tentativa de estabelecer uma equação de estado para um gás diluído considerando 

as interações moleculares. Para duas espécies A e B distantes rAB entre si, sua 

expressão matemática é conhecida por 

 

 
12 6

( ) 4AB AB
AB AB

U r
r r

 (3.5) 

  

 O potencial LJ contém apenas dois parâmetros,  e , onde  tem dimensão de 

comprimento, representa a distância finita para a qual o potencial é nulo nutrindo 

alguma relação com o diâmetro molecular, enquanto  tem dimensão de energia e 

representa a profundidade do poço de potencial associado à interação. Originalmente, 

tais parâmetros foram obtidos pelo ajuste de dados referentes ao segundo coeficiente 

do virial para equações de estado propostas anteriormente (HOLBORN, et al., 1924; 
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KAMERLINGH-ONNES, et al., 1910) citadas por Lennard-Jones (JONES, 1924). 

Graficamente, ambos os parâmetros podem ser indicados na curva que representa a 

função potencial de interação em função da distância (FIG. 3.3). 

Na EQ 3.5, o termo proporcional a r–12 domina em distâncias pequenas e modela 

a repulsão entre os dois átomos que interagem. De forma análoga, o termo 

proporcional a r–6 domina a distâncias maiores e modela a atração entre os átomos 

resultante das interações dipolo induzido–dipolo induzido que têm baixa intensidade, 

mas suficiente para manter o fluido coeso.  

 

 

FIG. 3.3 Representação de um potencial Lennard-Jones 12-6 indicando  

graficamente os parâmetros ,  e as regiões de repulsão e atração. 

 

Este potencial consegue representar com boa acurácia muitas características de 

fluidos reais simples, tais como a transição de fase líquido-vapor, o ponto triplo e o 

ponto crítico de uma substância, além do equilíbrio líquido-sólido. Além disso, é o 

modelo mais simples de potencial contínuo e com derivada contínua para a distância, 

rAB

UAB

ε

σ
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o que permite determinar as forças de interação sem grandes dificuldades numéricas. 

O LJ apresenta as características de um potencial real para moléculas apolares com 

simetria esférica: uma forte região repulsiva para distâncias pequenas, um valor 

mínimo numa zona intermediária e uma região atrativa com inclinação bastante 

suave para distâncias maiores. Por isso, o potencial LJ consegue representar muito 

bem a dinâmica de gases nobres, objeto desta dissertação. 

Ademais, interações entre moléculas que não são perfeitamente simétricas podem 

ser frequentemente tratadas com o modelo LJ para muitos propósitos. Nestes casos, 

assume-se que os efeitos referentes a pequenas assimetrias desaparecem considerando 

médias estatísticas sobre todas as orientações das moléculas. 

Aplicando o operador gradiente a este potencial, chega-se a seguinte expressão 

para a força que uma partícula B atua sobre outra A de acordo com o potencial LJ: 

 

 
14 8

2

1
( ) ( ) 48

2
f rAB AB AB AB

AB AB
t U r

r r
 (3.6) 

 

Sua forma faz com que as equações diferenciais a serem resolvidas sejam não 

lineares. Contudo, ainda assim ele pode ser considerado um modelo simples se 

comparado com modelos mais detalhados que aumentam consideravelmente a 

demanda de esforço computacional. Num cálculo de dinâmica molecular, o cálculo das 

interações é uma etapa custosa chegando a consumir entre 70 e 95% do tempo total 

de simulação. 

Quanto aos parâmetros  e  utilizados nas simulações, encontramos uma 

variedade de valores nos artigos da literatura. Esta constatação é natural uma vez 
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que estes parâmetros são comumente obtidos indiretamente por ajuste de dados 

experimentais. A TAB. 3.1 apresenta alguns destes valores para o argônio, objeto de 

estudo deste trabalho. 

 

TAB. 3.1 Diversos valores para os parâmetros do potencial LJ 12-6 para o argônio. 

 (Å) /kB (K) Ref. 

3,405 119,8 (MICHELS, et al., 1949) 

3,3952 116,79 (VRABEC, et al., 2001) 

3,43 119,3 (LEVELT, 1960) 

3,405 120 (HOOVER, 1979) 

3,405 125,2 (FENDER, et al., 1962) 

3,504 117,7 (SHERWOOD, et al., 1964) 

3,345 125,7 (WHITE, 1999) 

3,408 118,95 (GALLIÉRO, et al., 2006) 

3,4 120 (RAHMAN, 1964) 

 

Neste trabalho foram empregados os parâmetros de Vrabec, et al. (2001) uma vez 

que se baseiam em ajuste de dados experimentais de equilíbrio líquido-vapor 

utilizando um procedimento bastante eficiente. Outros estudos publicados  

empregaram estes parâmetros utilizando a dinâmica molecular em outras regiões 

termodinâmicas obtendo resultados plenamente satisfatórios para as propriedades 

calculadas neste trabalho (FERNÁNDEZ, et al., 2004; DAVOODI, et al., 2009).  

 

3.3 ALGORITMO DE INTEGRAÇÃO: VELOCITY-VERLET 

 

Após a compreensão do esquema básico da dinâmica molecular e do modelo de 

potencial escolhido, é preciso tecer alguns comentários sobre o algoritmo de 
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integração das equações do movimento das partículas. Há na literatura uma grande 

variedade de métodos consagrados para a integração das equações de movimento 

utilizadas em Dinâmica Molecular (RAPAPORT, 2004). O software utilizado neste 

trabalho possui dois métodos de marcha no tempo implementados para a integração: 

o Velocity-Verlet (SWOPE, et al., 1982) e o r-RESPA (reversible REference System 

Propagator Algorithms) (TUCKERMAN, et al., 1992) . O primeiro admite apenas 

uma escala de tempo para os fenômenos modelados, enquanto o segundo permite 

hierarquizar diferentes escalas de tempo a fim de acelerar o processo de cálculo, o que 

pode ser feito atribuindo-se passos temporais maiores para fenômenos mais lentos, 

como a translação molecular, e passos temporais menores para fenômenos mais 

rápidos como a vibração molecular. Tendo em vista que os sistemas estudados neste 

trabalho não apresentam grande complexidade, que o número de partículas utilizadas 

na simulação não é tão grande diante dos recursos computacionais disponíveis e que 

não haveria vantagem sensível no tempo de simulação que justificasse o uso de um 

método com hierarquização temporal, foi empregado aqui o método Velocity-Verlet. 

O método Velocity-Verlet é uma variação do algoritmo tradicional desenvolvido 

por Loup Verlet (VERLET, 1967). É classificado como um método simplético 

(symplectic) por sua propriedade de conservar a energia total e a quantidade de 

movimento do sistema não acumulando erros positiva ou negativamente. Sua 

formulação pode ser obtida por uma sequência simples de manipulações algébricas.  

Como a trajetória clássica da partícula é contínua, a posição da partícula A, rA, 

num instante de tempo futuro, pode ser aproximada por uma expansão em série de 

Taylor truncada no termo de segunda ordem 
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 2 31
2( ) ( ) ( ) ( ) ( )A n A n A n A nt t t t t t t tr r v a  (3.7) 

 

onde tn é um instante presente de referência qualquer, t, o passo temporal e vA e aA, 

a velocidade e a aceleração da partícula A, respectivamente. Isto significa que a 

posição de uma partícula A no instante tn+t pode ser obtida a partir de rA, vA e aA 

obtidos no instante tn. 

Para obter a velocidade num instante futuro, é necessário usar um artifício 

matemático baseado em duas expansões em série de Taylor para a velocidade. 

Calcula-se 1
2( )A nt tv  de duas formas 

 

 21 1
2 2( ) ( ) ( ) ( )A n A n A nt t t t t tv v a  (3.8) 

 

 21 1
2 2( ) ( ) ( ) ( )A n A n A nt t t t t t t tv v a  (3.9) 

 

que permite a subtração da segunda (EQ 3.9) na primeira (EQ 3.8) 

 

 21 1
2 20 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A n A n A n A nt t t t t t t t tv v a a  (3.10) 

 

que leva a 

 

 21
2( ) ( ) [ ( ) ( )] ( )A n A n A n A nt t t t t t t tv v a a  (3.11) 

 

Tanto na EQ 3.7 como na EQ 3.11, os valores de aA(tn) e aA(tn+t) podem ser 

obtidos pela Segunda Lei de Newton considerando-se as interações entre a partícula 

desejada e as partículas vizinhas por meio da expressão 

 

 1
( ) ( )A AB AB n

A B A

t r t
m

a f  (3.12) 
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Isto torna possível a determinação de vA(tn+t) na EQ 3.11 já que nesta etapa do 

algoritmo rA(tn) e rA(tn+t) já são conhecidos. Uma ilustração simples que 

exemplifica a sequência do método é apresentada na figura a seguir: 

 

 

FIG. 3.4 Representação esquemática do algoritmo Velocity-Verlet em cada passo 

temporal. Na primeira etapa, rA, vA e aA, calculados em tn, geram rA (tn+t). Na 

segunda etapa, rA(tn+t) permite avaliar aA(tn+t). Na terceira etapa, vA(tn), aA(tn) 

e aA(tn+t) são usados para calcular vA(tn+t). 

 

Como mencionado, nas simulações de dinâmica molecular o cálculo das forças de 

interação entre pares de partículas é a etapa responsável pelo maior consumo de 

tempo – 70 a 95% do tempo total de simulação em média. Como o cálculo das 

acelerações está diretamente relacionado ao cálculo destes potenciais, métodos do tipo 

preditor-corretor são evitados, uma vez que por meio deles a aceleração de cada 

partícula teria de ser calculada mais de uma vez para cada passo temporal. 

A formulação do método Velocity-Verlet permite identificar que o erro para a 

posição é de terceira ordem, enquanto para a velocidade é de segunda ordem. Mesmo 

reconhecendo que outros métodos possuem ordens de erro superiores para a posição, 

tn tn + Δt tn tn + Δt tn tn + Δt

ri

vi

ai
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como é o caso do método Verlet tradicional, o método Velocity-Verlet é mais aplicado 

por sua característica de minimizar erros de arredondamento, se comparado aos 

outros, e por exigir apenas o armazenamento de seis informações para cada partícula 

(rA(tn), vA(tn), aA(tn), rA(tn+t), vA(tn+t) e aA(tn+t)), enquanto outros métodos 

exigem nove informações, sendo três delas referentes ao instante tn–t. Desta forma, 

o método Velocity-Verlet é considerado econômico em termos de memória 

computacional e, por isso, é bastante empregado.  

Além disso, o método é considerado estável e preciso pela avaliação dos erros de 

truncamento local e global quando aplicado a um modelo simples como um potencial 

de interação do tipo oscilador harmônico (GEAR, 1971). 

 

3.4 ECONOMIA COMPUTACIONAL: RAIO DE CORTE E LISTA DE VIZINHOS 

 

A FIG. 3.3 permite perceber de maneira qualitativa que para longas distâncias o 

potencial passa a assumir valores muito próximos de zero. Como a etapa de cálculo 

dos potenciais de interação entre pares não ligados é a etapa que mais consome 

recursos computacionais, uma das estratégias mais comuns para reduzir o custo 

computacional é a definição de um raio de corte, rc, para o potencial. Acima deste 

raio, o potencial é truncado, passando a ser considerado nulo. É comum especificar o 

raio de corte em termos do parâmetro . Um valor empregado em grande parte das 

simulações de dinâmica molecular é 2,5 (SMIT, 1992), porém nada impede que 

valores maiores sejam usados (RAPAPORT, 2004; ALLEN, et al., 1987). Desta 
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forma, o potencial que efetivamente foi empregado nas simulações, bem como sua 

representação gráfica, passam a ser, respectivamente, 

 

 

12 6
( ) 4 ,

0,

AB AB c
AB AB

c

U r r r
r r

r r
 (3.13) 

 

 

FIG. 3.5 Representação gráfica da aplicação do raio de corte para o potencial LJ. 

 

Esta estratégia, assim como outras semelhantes, inclui um erro no cálculo da 

energia total de pares. É importante perceber que, considerando o grande número de 

partículas utilizadas na simulação, o valor deste erro pode afetar significativamente os 

resultados. Para raios de corte pequenos, da ordem de 2,5, costuma-se empregar 

correções de longo alcance para o potencial (ALLEN, et al., 1987). Tais correções se 

baseiam no cálculo de um valor médio destas energias a partir do raio de corte até 

infinito e são somadas à energia total de pares calculado. Visando descrever com mais 

detalhamento as interações de longo alcance existentes em fluidos supercríticos 

consequentes do aumento do comprimento de correlação e, concomitantemente, 

rAB

UAB

ε

σ

UAB = 0

rc
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contornar o problema do erro na avaliação da energia total de pares, este trabalho 

adotou raio de corte com o valor de 7,5 tomando por base informações registradas 

na literatura (MANDEL, 1973; NWOBI, et al., 1999).  

Outra estratégia usada para aumentar a eficiência computacional diz respeito à 

definição das partículas “vizinhas” com as quais o potencial de interação será 

calculado. Para manter a coerência com o que foi exposto até aqui, via de regra, em 

cada passo temporal dever-se-ia realizar um procedimento de busca das partículas 

vizinhas, cujas distâncias à partícula de referência seriam menores que o raio de corte. 

Essa busca realizada em cada passo permitiria estabelecer uma lista de partículas 

vizinhas. Considerando que procedimentos de busca ou verificação podem demandar 

relevante esforço computacional, seria conveniente evitá-los. Neste sentido, a lista de 

vizinhos pode não ser atualizada em cada passo temporal, fazendo com que as 

interações sejam calculadas apenas entre as partículas enumeradas em cada lista de 

vizinhos em intervalos de tempo definidos múltiplos do passo temporal.  

 

 

FIG. 3.6 Representação gráfica do limite espacial para o cálculo do potencial, rc, e do 

limite espacial para a definição da lista das partículas vizinhas, rs. 

rc rs
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A cada passo temporal faz-se o cálculo das interações entre partículas vizinhas 

até uma distância rc. São consideradas partículas vizinhas as que ficam 

compreendidas numa distância rc + rs, onde rs é geralmente chamado largura da 

casca (skin distance). 

Diminuindo-se a rs, a lista de vizinhos deve ser atualizada com maior frequência. 

Aumentando-se a largura da casca demasiado, a lista de vizinhos demora a ser 

atualizada e calcula-se a distância entre átomos sem necessidade. Neste trabalho 

foram empregados valores típicos para rs, a saber, 0,5 (RAPAPORT, 2004). 

 

3.5 CONTORNO PERIÓDICO E CONVENÇÃO DE IMAGEM MÍNIMA 

 

Considerando que as propriedades calculadas neste trabalho não se relacionam 

com transições de fase, presença de interfaces e interação com superfícies, é 

importante que o sistema modelo não inclua efeitos de borda. Deste modo, é comum 

empregar condições de contorno periódicas nas simulações de dinâmica molecular. 

Estas condições de contorno implicam na repetição indefinida da caixa de simulação 

básica nas três direções espaciais a fim de formar um sistema infinito artificial 

permitindo, com isso, o cálculo de propriedades volumares (bulk) para um fluido 

extenso (ALLEN, et al., 1987). 

Nas réplicas da caixa de simulação básica, as partículas se movem identicamente 

às da caixa original de modo que, ao cruzar o limite da caixa, a partícula ingressa 

num sistema idêntico ao anterior. A entrada e a saída de partículas criam um fluxo 

constante de modo que a densidade de partículas (N/V) na caixa permanece fixa.  
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FIG. 3.7 Visualização esquemática bidimensional das condições de contorno 

periódicas a partir das réplicas de uma caixa de simulação cúbica original.  

 

Convém perceber que a repetição das caixas de simulação impõe uma 

artificialidade que não é característica de sistemas fluidos, como gases, líquidos e 

fluidos supercríticos. Para se reduzir tal artificialidade, duas abordagens são usadas. 

 A primeira é estabelecer uma regra que limite as interações com as cópias do 

sistema original. A convenção de imagem mínima (minimum-image convention) 

estabelece que cada átomo do sistema só pode interagir com uma única réplica, a 

mais próxima, de cada outro átomo da caixa central. Tal restrição implica numa 

restrição do tamanho da caixa de simulação em função do raio de corte dada por 

 

 Lbox  2rc (3.14) 

 

A segunda é descobrir o tamanho mínimo da caixa de simulação para o qual a 

propriedade calculada se torna insensível a tal variável. Um teste simples pode ser 

realizado para isso. Hoje em dia, dados os recursos computacionais disponíveis, não 

há tanta preocupação com este critério já que é comum o trabalho ser feito com um 
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número grande de partículas. Nas décadas de 1960 e 1970, quando os recursos eram 

limitados, sistemas pequenos eram utilizados e este tipo de teste se tornava 

fundamental. No caso deste trabalho, a escolha pelas condições de contorno periódicas 

também está relacionada à melhor descrição da divergência do comprimento de 

correlação na vizinhança do ponto crítico. 

 

3.6 TERMOSTATIZAÇÃO E BAROSTATIZAÇÃO 

 

A aplicação direta da formulação desenvolvida na seção 3.3 simula um sistema 

isolado, ou seja, um ensemble NVE. Como é necessário aplicar outros ensembles para 

o cálculo das propriedades, o algoritmo de integração deve ser modificado de alguma 

forma para incluir os efeitos de controle de temperatura e de pressão sem subverter as 

leis básicas da física. Este controle é geralmente chamado de termostatização e 

barostatização. Os esquemas para integração das equações de movimento nos 

ensembles NVT e NPT utilizados neste trabalho são apresentados a seguir. 

 

3.6.1 EQUAÇÕES DO MOVIMENTO PARA O ENSEMBLE NVT 

 

Na literatura de dinâmica molecular, um dos esquemas mais divulgados e 

conhecidos para gerar uma distribuição canônica (NVT) é o de Nosé-Hoover. Este 

esquema adiciona às equações do movimento algumas variáveis dinâmicas artificiais 

de posição e velocidade acopladas às velocidades das partículas, que permitem o 

controle da temperatura (HOOVER, 1991). Embora possa ser demonstrado que este 

método gera um ensemble canônico adequado em algumas circunstâncias muito 
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especiais, ele falha em situações correntes de emprego da dinâmica molecular 

(TUCKERMAN, et al., 2001).  

Para superar estas deficiências, é possível adotar uma forma generalizada da 

abordagem de Nosé-Hoover na forma de equações acopladas (MARTYNA, et al., 

1992). Por este esquema, é adicionada ao espaço de fases uma série de variáveis 

associadas ao banho térmico, que se destinam a orientar as flutuações da energia 

cinética de modo que na média se alcance o valor esperado. 

As equações de movimento são reescritas como 
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onde ps é o momento associado aos  termostatos e Qs uma espécie de inércia de 

cada termostato s com dimensão de massa, eventualmente chamado de massa de 

Nosé. As EQ 3.16 e 3.18 acoplam a evolução dinâmica dos termostatos ao movimento 

das partículas. Quanto maior o número de termostatos, maior o custo computacional. 

O software de dinâmica molecular utilizado neste trabalho emprega este esquema de 
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integração para o ensemble NVT e a FIG. 3.8 apresenta as flutuações de T e P para 

uma simulação neste ensemble. 

 
 

FIG. 3.8 Flutuações de temperatura e pressão em uma simulação de dinâmica 

molecular para o argônio, utilizando o ensemble NVT.  

 

3.6.2 EQUAÇÕES DO MOVIMENTO PARA O ENSEMBLE NPT 

 

Para uma simulação de dinâmica molecular que busca reproduzir o 

comportamento de um ensemble NPT, as equações integradas devem permitir o 

controle da temperatura e da pressão do sistema. Este controle da pressão está ligado 

à possibilidade de o volume da caixa de simulação evoluir dinamicamente associando 

a este volume um momento e um parâmetro inercial nos moldes do que foi 

apresentado para o ensemble NVT (TUCKERMAN, et al., 2006). Dentre os 

ensembles tipicamente usados, o ensemble NPT é geralmente reconhecido como o 

mais difícil para ser gerado uma vez que há dois controladores acoplados: o da 
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temperatura e o da pressão. As equações acopladas para a evolução do sistema são 

(MARTYNA, et al., 1994): 

 A
A A

A

p
m W
p

r r  (3.21) 
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onde o barostato é introduzido por meio das variáveis , p e , em que  

 ln
(0)
V
V

 (3.23) 

p é uma espécie de momento linear associado ao volume V, V(0) é o volume inicial e 

 é um tipo de inércia do sistema. As EQ 3.21 e 3.22 são complementadas  
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onde Pext é a pressão externa imposta e Pint, a pressão interna calculada durante a 

simulação dada por 
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As equações dos termostatos encadeados são escritas como 

   

 
1, ,s

s
s

p
s

Q
 (3.27) 

 

 
1 1

2 2

2
1

(3 1)
N

A
B

AA

p
p N k T p

m
p

 (3.28) 

 

 
2
1

1
1

2,..., 1
s B k
p

p k T p s
Q

 (3.29) 



  

101 

 

 1

2

1
B

p
p k T

Q
  (3.30) 

 

A EQ 3.28 acopla os momentos dos termostatos, do volume e das partículas 

permitindo o controle conjunto da temperatura e da pressão. A FIG. 3.9 quando 

comparada à FIG. 3.8 permite visualizar como a integração das equações do 

movimento no ensemble NPT impõem um maior controle das flutuações da pressão. 

 

 

FIG. 3.9 Flutuações de temperatura e pressão em uma simulação de dinâmica 

molecular para o argônio, utilizando o ensemble NPT.  

 

3.7 CONFIGURAÇÃO INICIAL, MINIMIZAÇÃO E EQUILIBRAÇÃO 

 

Uma vez que o objetivo do trabalho é simular um sistema fluido e sistemas 

fluidos não possuem arranjo atômico/molecular definido como num sólido, pode-se 

estabelecer a configuração inicial para as simulações distribuindo aleatoriamente as 

partículas na caixa de simulação.  
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Além das posições, as velocidades iniciais também precisam ser definidas. Isto 

também é feito aleatoriamente definindo-se uma temperatura de referência. Ao final 

da geração dos valores aleatórios, os valores das velocidades são escalonados para que 

o sistema seja ajustado à temperatura especificada. 

Um problema que geralmente ocorre numa geração aleatória de partículas é a 

sobreposição atômica. Esta sobreposição ou superproximidade entre alguns pares de 

átomos faz com que o valor da energia potencial do sistema no início da simulação 

seja muito alta, devido à alta energia de interação para curtas distâncias num sistema 

do tipo Lennard-Jones e que resulta em forte repulsão. Esta intensa repulsão faz com 

que algumas partículas da caixa de simulação sejam projetadas para uma distância 

além dos limites das condições de contorno periódica de modo que são eliminadas 

definitivamente. Se o ensemble utilizado na simulação prevê o número de partículas N 

constante, isto já invalidaria a simulação.  

Para contornar este problema, é comum que os problemas de dinâmica molecular 

realizem no início da simulação uma etapa de minimização. Nesta etapa, é 

minimizada a energia pelo rearranjo iterativo dos átomos. O procedimento pode ser 

finalizado obedecendo algum critério de parada baseado, por exemplo, nas diferenças 

de energias ou nos módulos das forças das interações.  

Como se deseja simular sistemas em equilíbrio neste trabalho, é conveniente 

empregar algumas etapas iniciais após a minimização para ajustar a temperatura do 

sistema levando o sistema ao equilíbrio térmico. Isto pode ser feito deixando-se a 

simulação evoluir no ensemble NVT até que a temperatura desejada seja alcançada. 

Caso a propriedade em estudo deva ser avaliada no ensemble NPT, a equilibração no 
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ensemble NVT reduz o tempo computacional pela maior simplicidade do 

procedimento numérico de evolução temporal, como visto nas seções 3.6.1 e 3.6.2. Nas 

simulações deste trabalho o número de passos no tempo para a termalização foi da 

ordem de 106 seguindo proposta recente (BRAZHKIN, et al., 2011).  

A partir das interações seguintes, com o sistema já equilibrado, as propriedades 

podem ser calculadas. Nesta nova fase do processo, é possível mudar o ensemble para 

um controle mais rígido do estado termodinâmico.  

 

3.8 O SOFTWARE DE SIMULAÇÃO 

 

O software livre de código aberto LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular 

Massively Parallel Simulator) (PLIMPTON, 1995) foi utilizado neste trabalho para 

realizar os cálculos de dinâmica molecular clássica (MD). O programa é distribuído 

pelo Sandia National Laboratories, um laboratório financiado pelo Departamento de 

Energia do governo estadunidense, através da página http://lammps.sandia.gov/. As 

últimas versões são construídas em linguagem C++ e permitem desenvolver cálculos 

com processamento paralelo, pois empregam sistema MPI (Message Passing 

Interface). A última versão do software foi disponibilizada em 1º de julho de 2012. O 

LAMMPS suporta muitos tipos de potenciais interatômicos, podendo ser aplicado a 

átomos e a aglomerados de partículas, metais, polímeros, proteínas, DNA, sistemas 

mesoscópicos, sistemas granulares e combinações diversas entre eles.  

Considerando as múltiplas capacidades do software, cuja construção foi otimizada 

para o trabalho com um grande número de partículas, e a pequena complexidade do 

sistema estudado, não foi necessário utilizar o LAMMPS em sua capacidade total. 
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Embora o LAMMPS funcione de modo eficiente em apenas um processador, ele 

foi projetado especialmente para realizar cálculos utilizando-se a paralelização. 

Contudo, tais paralelizações incluem um tempo extra de cálculo para a comunição 

entre os processadores. Neste trabalho, o procedimento adotado não considerou 

paralelização.  

 

3.8.1 OPERAÇÃO DO LAMMPS 

 

O LAMMPS funciona nos sistemas operacionais LINUX, Windows e Mac OS, 

porém não possui interface gráfica para sua utilização. O software requer um arquivo 

de entrada (input file) que pode ser elaborado num editor de textos convencional 

como gEdit ou o Microsoft Bloco de Notas. 

A estrutura de um arquivo de entrada típico do LAMMPS é constituída por 

quatro partes: (1) inicialização; (2) definição dos átomos; (3) configurações gerais; e 

(4) simulação. As duas últimas partes podem ser repetidas indefinidamente criando 

assim uma sequência de simulações a partir de mudanças de configurações. 

Na primeira parte, definem-se os parâmetros gerais anteriores à criação dos 

átomos tais como o sistema de unidades, as dimensões da simulação (2D ou 3D), 

condições de contorno, modelo de átomos e os estilos relacionados aos campos de 

força como os modelos de potencial de pares não ligados, de ligação, de ângulo plano, 

de ângulo de diedro e de ângulo impróprio. Podem também ser definidas variáveis 

genéricas que serão usadas ao longo da simulação. 

Na segunda parte, são criados a caixa de simulação e os átomos do sistema. Para 

sistemas monoatômicos, o software contém comandos de criação de átomos em 
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retículos (lattice) ou aleatoriamente na caixa de simulação, o que se aplica 

satisfatoriamente a sistemas sólidos e fluidos, respectivamente. A caixa de simulação 

pode ser construída em diversas geometrias. Para sistemas de moléculas poliatômicas, 

o LAMMPS permite a leitura de um arquivo contendo as posições iniciais para a 

simulação. Este arquivo pode ser gerado por aplicativo externo como o Packmol 

(MARTÍNEZ, et al., 2009). 

Na terceira parte, deve ser pormenorizado um conjunto de parâmetros referentes 

ao campo de força escolhido e outras configurações da simulação, tais como passo 

temporal, detalhes da montagem da lista de vizinhos, ensembles e outras restrições do 

sistema e comandos de cálculos, sendo alguns deles baseados em médias e integrações 

temporais. Nesta seção são também definidas algumas opções para o arquivo de saída, 

como o intervalo de tempo para o registro de resultados específicos. Os parâmetros do 

campo de força também podem ser informados a partir de arquivo externo. 

Na quarta parte do arquivo de entrada, são escritos os comandos para realizar a 

simulação. Podem ser definidas aqui etapas de minimização de energia que visam 

ajustar a configuração inicial diminuindo as superposições atômicas oriundas da 

disposição aleatória de átomos.  

A FIG. 3.10 apresenta um típico arquivo de entrada utilizado neste trabalho para 

o cálculo de CP. Em cada parte do arquivo há configurações padrão que devem ser 

identificadas no manual de operações e ajustadas conforme o caso. Eventualmente, 

um comando não precisa ser definido por isso. Por exemplo, é padrão a simulação 

com condições de contorno periódicas e o sistema ser tridimensional. Se outras 

condições forem usadas, há comandos específicos para realizar a alteração.  
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units            real  

variable   NA equal 6.0221418e23               # Avogadro constant 

variable        kB equal 1.3806504e-23              # Boltzmann constant 

 

variable   N equal 1000                        # number of atoms 

variable         T equal 145.00                        # [K] 

variable   Arq string Ar-1k-1.10Pc-$T          # nome arquivo de saída 

log    ${Arq}.log 

 

variable   rho equal 945.031                          # [kg/m³] 

variable        P equal 59.9925                            # [atm] 

variable      dt equal 1.0                               # [10^-15 s] 

variable   M equal 39.948                             # [g/mol] 

variable   J2kcal equal 4184.0                        # [J/kcal] 

variable   epsilon equal 116.79*${kB}*${NA}/${J2kcal} # [kcal/mol]  

variable   sigma equal 3.3952                         # [10^-10 m] 

variable   rc equal 7.5*${sigma}                      # [10^-10 m] 

 

variable    L equal ($N*$M*1.0e4/(${NA}*${rho}/1.0e23))^(1.0/3.0) 

 

region           box block 0 $L 0 $L 0 $L units box  

create_box       1 box  

create_atoms     1 random $N 261086 box units box  

mass             1 $M  

velocity         all create $T 141283  

 

pair_style       lj/cut ${rc}  

pair_coeff       1 1 ${epsilon} ${sigma} 

 

neighbor   0.5*${sigma} bin 

minimize         1.0e-6 1.0e-8 1000 10000 

 

timestep      ${dt} 

reset_timestep   0 

fix              NVT all nvt temp $T $T 100*${dt} 

thermo    125000 

run              1250000 

 

unfix    NVT 

fix     NPT all npt temp $T $T 100*${dt} aniso $P $P 1000*${dt} 

reset_timestep 0  

 

variable   temp equal temp 

variable   press equal press 

variable   enthalpy equal enthalpy 

variable   enthquad equal enthalpy*enthalpy 

variable   vol equal vol 

 

fix    ST all ave/time 1 750000 750000 v_temp v_press v_vol v_enthalpy 

v_enthquad file ${Arq}.stt 

 

thermo_style    custom step temp press pe 

thermo           150000 

run              750000 

 
 

FIG. 3.10 Arquivo de entrada do LAMMPS ilustrativo referente à simulação de 1000 

átomos de argônio, 3D, com condições de contorno periódicas, interações baseadas no 

modelo Lennard-Jones, configuração inicial aleatoriamente definida, contendo etapa 

de minimização, equilibração e termalização utilizando o ensemble NVT e simulação 

no ensemble NPT. São calculados ao longo da simulação valores médios para a 

temperatura, pressão, volume da caixa de simulação, entalpia e entalpia quadrática. 
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3.8.2 PÓS-PROCESSAMENTO 

 

O LAMMPS não possui operações de pós-processamento disponíveis. A maior 

parte dos cálculos para ajuste de funções, criação de gráficos e cálculo de derivadas 

foi realizada com outros softwares tais como o Microsoft Excel, o Mathematica ou 

pequenos aplicativos construídos em C pelo autor. 

 

3.9 VMD - VISUAL MOLECULAR DYNAMICS 

 

Os resultados que dependiam de análise visual das simulações foram obtidos com 

o uso do software Visual Molecular Dynamics (VMD) (HUMPHREY, et al., 1996). 

Este software foi projetado especificamente para a visualização de sistemas biológicos 

e moleculares e, da mesma forma que o LAMMPS, é mais do que adequado para a 

visualização dos sistemas estudados neste trabalho. O programa foi desenvolvido pelo 

grupo de biofísica teórica da University of Illinois em Urbana-Champaign para uso 

gratuito e irrestrito sendo distribuído em código aberto. O LAMMPS fornece as 

coordenadas de todos os átomos da simulação para o VMD ao longo de uma série de 

passos temporais pré-determinados na forma de um arquivo texto com formatação 

específica. Devido ao fato de os átomos serem representados apenas por um conjunto 

de coordenadas, uma visualização aproximada comum para um átomo considera um 

raio a partir da coordenada e o preenchimento do volume dentro deste raio com uma 

cor sólida. 

O VMD possui grande variedade de cores e estilos de visualização. Pode-se 

escolher trabalhar pela interface gráfica (FIG. 3.11) ou por linha de comando. 
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FIG. 3.11 Interface gráfica do VMD. 

 

3.10 RECURSOS COMPUTACIONAIS 

 

Quanto aos recursos computacionais, foram disponibilizados dois clusters 

pertencentes ao IME para a realização dos cálculos. O primeiro, institucional, é 

administrado pela Seção de Ensino de Engenharia da Computação (SE/8) e dispõe de 

oito nós. O segundo, do Laboratório de Química Teórica e Computacional (LQTC) 

da Seção de Ensino de Engenharia Química (SE/5), possui dezesseis nós. As 

especificações dos clusters são estão condensadas na TAB. 3.2. Considerando as 

informações disponíveis na bibliografia consultada, pode-se dizer os recursos 

computacionais disponíveis foram suficientes para a realização de cálculos com 

sistemas de 1000 a 10000 partículas. De forma geral os cálculos demoravam cerca de 
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24 horas para 1000 partículas, e 1 semana para 10000 partículas nos piores casos, 

considerando o número de passos de tempo especificados. 

 

TAB. 3.2 Especificações dos clusters do IME utilizados no trabalho. 

Cluster IME (SE/8)  Cluster LQTC (SE/5) 

Nós(CPU) Vel.(GHz) RAM(GB)  Nós(CPU) Vel.(GHz) RAM(GB) 

5 (2) 2×2,40 4  2 (16) 4×1,60 32 

3 (8) 2×1,86 16  1 (8) 4×2,66 16 

    1 (8) 4×2,00 8 

    3 (4) 4×1,60 8 

    3 (4) 2×1,00 8 

    1 (16) 4×1,60 48 

    1 (4) 4×1,60 8 

    4 (8) 4×3,40 16 

 

3.11 AS INFORMAÇÕES DO NIST 

 

Neste trabalho, os resultados obtidos com as simulações de MD foram 

comparados com dados do NIST que são disponibilizados em sua página virtual de 

propriedades termofísicas de sistemas fluidos (http://webbook.nist.gov/chemistry/ 

fluid/). Segundo informações da própria página, as incertezas relativas à viscosidade 

de cisalhamento são de 2% e da condutividade térmica de 2,2%. Quanto às equações 

de estado para a descrição da condição termodinâmica do sistema, a massa específica 

contém incerteza de 0,2% para as faixas de temperatura e pressão empregadas neste 

trabalho. 
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4 SIMULAÇÕES DA ESTRUTURA DO FLUIDO SUPERCRÍTICO 

 

São apresentados neste capítulo os resultados das simulações referentes à 

estrutura microscópica do fluido supercrítico a partir da visualização do sistema em 

equilíbrio, pela apresentação das funções de distribuição radial e avaliação da 

isotropia do sistema. Detalhes das simulações são apresentados no APÊNDICE 3. 

 

4.1 VISUALIZAÇÃO DO SISTEMA 

 

A visualização do sistema no VMD permitiu comparar em termos qualitativos a 

distribuição dos átomos do argônio no estado fluido supercrítico. Três condições 

supercríticas foram escolhidas: quase crítico, supercrítico de baixa densidade (caráter 

gasoso) e supercrítico de alta densidade (caráter líquido). Estes resultados foram 

confrontados com o estado líquido, estado gasoso e o caso bifásico.  

 

 

FIG 4.1 Estratégia de Visualização da distribuição das moléculas  

ao longo da caixa de simulação. 
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A apresentação de toda a caixa cúbica dificulta a visualização da distribuição das 

moléculas. Para contornar este fato, foi destacada uma região central da caixa de 

simulação contendo 30% de sua profundidade. O esquema da FIG. 4.1 apresenta a 

estratégia de visualização empregada. 

 

    
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

       
(d) (e) 

 

(f) 

FIG 4.2 Visualização caixa de simulação empregando-se a estratégia da FIG 4.1.  

(a) Estado líquido, 0,70TC, 1,40PC; (b) bifásico, 0,86TC, 0,40PC; (c) estado gasoso, 

1,50TC, 0,10 PC; (d) fluido supercrítico de alto , 1,15TC, 1,89PC; (e) quase crítico, 

1,00TC, 1,09 PC; e (f) fluido supercrítico de baixo , 1,80TC, 1,16PC. 

 

Nos painéis (a), (b) e (c) da FIG 4.2 são apresentados os casos tradicionais. No 

painel (a), referente ao estado líquido, é possível perceber o alto grau de coesão das 

partículas constituintes do fluido de modo que praticamente não se pode perceber 

espaços vazios. Paralelamente, no painel (c), que apresenta o estado gasoso, destaca-

se o alto grau de rarefação do sistema o que implica na existência de grandes regiões 
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vazias ao longo do fluido. No painel (b), que trata do estado bifásico, fica evidente a 

coexistência dos estados líquido e gasoso. A região demarcada neste painel indica uma 

fase rarefeita coabitando com uma fase densa. 

Os painéis (d), (e) e (f) da FIG. 4.2, em que são apresentadas imagens do estado 

fluido supercrítico, permitem estabelecer comparações com os painéis (a), (b) e (c) 

que representam os casos tradicionais. A comparação de (a) com (d) mostra que um 

fluido supercrítico de alta massa específica não é tão denso quanto um líquido, mas 

localmente possui regiões de alta massa específica que caracterizam a formação de 

pequenos aglomerados de partículas, o que seria uma evidência do aumento do 

comprimento de correlação na vizinhança do ponto crítico.  De modo semelhante, a 

comparação de (c) com (f) mostra que um fluido supercrítico de baixa massa 

específica não é tão rarefeito quanto um gás, onde os átomos estão, em média, 

igualmente distantes uns dos outros. No painel (f) observa-se, assim como em (d), a 

formação de pequenos aglomerados. Além disso, a comparação de (b) com (e) mostra 

que um fluido supercrítico não é um sistema bifásico, já que para os primeiros, seus 

aglomerados possuem maior frequência se comparados com a região líquida e gasosa 

do estado bifásico. 

Teoricamente, a existência de regiões com maior densidade de partículas estaria 

associada ao aumento do comprimento de correlação na região próxima do ponto 

crítico. Isto, sem dúvida, colabora para a alta compressibilidade de um fluido 

supercrítico. No painel (b), em que um líquido é apresentado, não são encontradas 

regiões semelhantes. 
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4.2 FUNÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO RADIAL 

 

A determinação das funções de distribuição radial permitiu analisar a estrutura 

de um fluido supercrítico ou quase crítico. A teoria prevê um comportamento ora 

semelhante, ora distinto, de líquidos e gases. As simulações realizadas indicaram uma 

estrutura intermediária entre líquidos e gases conforme apresentado na FIG. 4.3., ou 

seja, há oscilações em g(r) como num líquido, mas estas são rapidamente diminuídas 

como num gás.   

 

  

FIG 4.3 Função g(r) obtida por MD para diversos estados (gasoso, líquido, bifásico e 

quase crítico) do argônio. N = 10000. 

 

Por outro lado, considerando a formação de aglomerados de átomos de Ar, a 

comparação de um fluido supercrítico a um sistema bifásico não seria adequada 

segundo os resultados alcançados. A FIG. 4.3 evidencia que a amplitude do primeiro 
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pico de g(r) de um fluido supercrítico fica numa região intermediária à dos estados 

gasoso e líquido sem superar o mesmo pico de um fluido bifásico. Além disso, g(r) 

tende ao valor unitário de maneira semelhante aos gases e líquidos, não apenas a 

grandes distâncias como no caso bifásico.  

Nota-se na FIG. 4.4 que um fluido supercrítico de alta massa específica possui, 

assim como um líquido, regiões com maior probabilidade de encontrar moléculas. Já 

um fluido supercrítico de baixa massa específica, possui um comportamento estrutural 

bastante semelhante a um gás. Contudo, as oscilações de g(r), que representam níveis 

superiores de aglomeração, como o segundo e terceiro picos, são muito mais suaves 

nos fluidos supercríticos do que no caso do líquido.  Embora fiquem evidentes no 

gráfico, seus valores suas amplitudes são muito próximas do valor unitário, 

semelhantemente ao que ocorre no estado gasoso. 

 

 

FIG 4.4 Função g(r) para três estados fluidos supercríticos do argônio. N = 10000. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA ISOTROPIA DO SISTEMA 

 

Poderia ser questionado, a priori, se um fluido supercrítico é um meio isotrópico 

ou não. Intuitivamente pode-se desconfiar que não há direções preferenciais para um 

fluido supercrítico em equilíbrio apesar da formação dos aglomerados moleculares. 

Contudo, cabe verificar esta propriedade já que caso não seja isotrópico, a própria 

ideia de um coeficiente de viscosidade derivado da equação constitutiva do fluido 

passa a ser questionada. A MD também nos permite avaliar esta questão. 

A isotropia do sistema pode ser examinada a partir das componentes do tensor 

pressão P. Se o sistema for isotrópico, haverá igualdade ou grande proximidade entre 

os valores médios dos termos diagonais áPxxñ, áPyyñ e áPzzñ obtidos com a MD. Além 

disso, para o fluido em repouso os termos áPxyñ, áPxzñ e áPyzñ tendem a zero. 

Foram realizadas simulações com 1000 partículas utilizando os ensembles NVT e 

NPT para fins de comparação. A temperatura e pressão especificados foram 1,05TC 

(= 158,221 K) e 1,05 PC (= 50,3937 atm), com TC e PC obtidos pelas tabelas do 

NIST. A massa específica imposta ao sistema de 268,722 kg/m³ foi igualmente obtida 

pelas tabelas do NIST a partir dos valores de temperatura e pressão escolhidos. Os 

resultados são apresentados nas FIG. 4.5 a 4.8.  

As pequenas diferenças apresentadas entre as componentes diagonais de P não 

são suficientes para caracterizar anisotropia se comparadas aos resultados dos casos 

clássicos anisotrópicos, os estados gasoso e líquido. A TAB. 4.1 resume os desvios em 

relação à pressão termodinâmica obtidos considerando simulações realizadas nos 

ensembles NVT e NPT. Os estados líquido e gasoso considerados são os mesmos 

utilizados nas FIG. 4.2 e 4.3 – líquido, 0,70TC e 1,40PC, e gasoso, 1,50TC e 0,10PC.  



  

116 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 4.5 Comparação das componentes diagonais de P para o Ar fluido supercrítico 

(1,05TC; 1,05PC) empregando o ensemble NVT. N = 1000, tsim = 106 t, t = 1 fs. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 4.6 Componentes não diagonais de P para o Ar fluido supercrítico (1,05TC; 

1,05PC) empregando o ensemble NVT. N = 1000, tsim = 106 t, t = 1 fs. 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Pxy(atm)

tsim

áPxyñ= -5,0·10-3 PC

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Pxz (atm)

tsim

áPxzñ= 3,8·10-3 PC

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Pyz (atm)

tsim

áPyzñ= -1,9·10-3 PC



  

118 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 4.7 Comparação das componentes diagonais de P para o Ar fluido supercrítico 

(1,05TC; 1,05PC) empregando o ensemble NPT. N = 1000, tsim = 106 t, t = 1 fs. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 4.8 Componentes não diagonais de P para o Ar fluido supercrítico (1,05TC; 

1,05PC) empregando o ensemble NPT. N = 1000, tsim = 106 t, t = 1 fs. 
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TAB. 4.1 Resultados da avaliação de anisotropia para os estados líquido         

(0,70TC; 1,40PC), gasoso (1,50TC; 0,10PC) e supercrítico (1,05TC; 1,05PC) nos 

ensembles NVT e NPT. N = 1000, tsim = 106 t, t = 1 fs. 

Estado Ensemble  P (atm) Pxx (atm) Pyy (atm) Pzz (atm) 

Líquido 

NVT 
valor 81,189 81,580 82,506 76,482 

|desvio| – 1,73 % 2,89 % 4,62% 

NPT 
valor 66,869 64,212 65,892 70,503 

|desvio| – 3,97% 1,46% 5,43% 

Gás 

NVT 
valor 4,792 4,753 4,817 4,806 

|desvio| – 0,82% 0,52% 0,30% 

NPT 
valor 4,806 4,807 4,802 4,808 

|desvio| – 0,03% 0,07% 0,04% 

SCF 

NVT 
valor 51,819 51,817 52,176 51,465 

|desvio| – 0,004% 0,69% 0,68% 

NPT 
valor 50,733 50,309 50,968 50,921 

|desvio| – 0,84% 0,46% 0,37% 
 

 

Se, então, o argônio supercrítico é isotrópico nas condições investigadas neste 

trabalho, as derivações apresentadas nas seções 2.1.3 e 2.1.4 são válidas. Portanto, é 

correto usar a terminologia comum da mecânica dos fluidos, ou seja, podem ser 

definidos coeficientes de viscosidade e de condutividade térmica escalares. Além disso, 

a condição de isotropia observada permite dizer que a equação de Navier-Stokes na 

sua forma completa, que inclui a viscosidade de expansão b, representará bem o 

comportamento dinâmico macroscópico do argônio supercrítico. Contudo, diante dos 

dados apresentados no capítulo 6, atenção deve ser dada à descontinuidade dos 

valores destes coeficientes na região próxima ao ponto crítico. 
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5 SIMULAÇÃO DAS PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS 

 

Nesta seção apresentam-se e discutem-se os resultados para as capacidades 

térmicas molares, PC  e VC , do argônio na vizinhança do ponto crítico. Os cálculos 

foram realizados com N = 1000 partículas, rc = 7,5, teq = 1,25 ns e tcalc = 0,75 ns. 

Detalhes adicionais das simulações são apresentados no APÊNDICE 3. Testes 

preliminares foram realizados com 10000 partículas para avaliar a influência do 

aumento de N sobre os resultados. As peculiaridades do cálculo de cada propriedade 

são apresentadas nas suas respectivas seções abaixo. Opta-se aqui por apresentar 

inicialmente PC , pois a obtenção desta grandeza é mais direta.  

 

5.1 ENTALPIA (H) E CAPACIDADE TÉRMICA A PRESSÃO CONSTANTE ( PC ) 

 

Inicialmente, calculou-se PC  por meio da formulação baseada na diferença entre 

áH²ñ e áHñ² segundo a EQ 2.64. Os resultados não concordavam com o esperado seja 

em comportamento como em valores absolutos. A possível justificativa teórica para 

este fato seria a do aumento da amplitude das oscilações na vizinhança próxima do 

ponto crítico. Para tratar esta questão, a definição clássica da termodinâmica foi 

adotada, isto é, foi calculada a derivada de H em relação a T ao longo de seis isóbaras 

a partir da pressão crítica, a saber: 1,00PC, 1,05PC, 1,10PC, 1,15PC, 1,20PC e 1,25PC. A 

faixa de temperatura empregada foi de 146 a 161 K usando malha com T=0,25 K.  

Foi, então, necessário determinar as curvas HT para os seis valores de pressão. 

Nestas simulações, foi usado o ensemble NPT e os resultados são apresentados na 

FIG. 5.1 que compara os valores obtidos com dados do NIST (National Institute of 

Standards and Technology, 2011). 
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FIG. 5.1 Entalpia em função da temperatura para seis isobáricas do argônio. 

Dados da dinâmica: N = 1000, rc = 7,5, tcalc = 0,75 ns, t = 1 fs.  
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 Como esperado, o perfil das curvas HT encontra uma região com forte 

inclinação crescente sinalizando a proximidade do ponto crítico. Para 1,00PC, 1,05PC 

e 1,10PC, esta região apresentou dificuldades de convergência para ser acompanhada 

ponto a ponto. Em cálculos preliminares a malha da temperatura foi refinada para 

0,01K nesta região, mas o sistema simulado tendia a convergir para a região anterior 

ou posterior a esta inclinação. Ao se aumentar P sistematicamente, a determinação de 

pontos na região de alta inclinação se tornou mais natural, pela melhor convergência 

às condições pré-estabelecidas.  

Comparando-se as curvas HT, é possível afirmar que os valores da temperatura 

crítica da simulação praticamente coincidiram com os valores do NIST. O valor 

obtido para a temperatura crítica nas referidas curvas foi de 150,65 K, ou seja, um 

erro de apenas 0,02%, quando comparado ao valor experimental. 

Os valores da entalpia abaixo da temperatura crítica encontraram forte 

similaridade com os dados do NIST o que fica evidenciado pela sobreposição dos 

dados da dinâmica frente aos da tabela de referência. Todavia, acima da temperatura 

crítica, os valores da entalpia calculados pela MD ficaram superestimados 

apresentando erro médio absoluto de 45 cal/mol no intervalo de temperaturas 

considerado para o caso da isobárica crítica, quando comparados aos dados do NIST. 

Este erro decresceu para pressões maiores. 

A derivada de H em função de T foi calculada a partir de uma única função que 

ajustasse os dados de HT em todo o intervalo de temperaturas considerado. A 

função possuidora de um perfil semelhante aos dados do NIST e aos dados da MD 
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para HT na vizinhança do ponto crítico foi encontrada num manual de fórmulas 

matemáticas (OLVER, et al., 2010) sendo apresentada na EQ 5.1 a seguir. 

 

 arcsenh( )y a bx c d  (5.1) 

 

Nesta expressão, a, b, c e d são parâmetros ajustáveis da função cuja derivada é  

 

 
21 ( )

dy ab
dx bx c

 (5.2) 

 

Uma vantagem associada ao uso da EQ 5.1 é que sua derivada (EQ 5.2) possui 

um pico que pode representar bem a divergência de PC  na vizinhança do ponto 

crítico. A FIG. 5.2 apresenta graficamente a função de ajuste e sua primeira derivada.   

Além dos dados obtidos nas simulações, os dados do NIST também foram 

ajustados com a EQ 5.1 para fins de comparação dos resultados de PC . A TAB. 5.1 

apresenta os valores dos parâmetros de ajuste para os seis valores de pressão. Tais 

valores foram obtidos por meio do software Mathematica e seu comando FindFit[] 

que usa para o ajuste o método de mínimos quadrados com regressão não linear. 

 

  
(a) (b) 

 

FIG. 5.2 Representação gráfica para curva genérica da EQ. 5.1 (a) e EQ. 5.2 (b). 
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Naturalmente, há erros associados a este procedimento. A FIG 5.3 apresenta os 

dados do NIST e da MD confrontados aos resultados de suas respectivas funções de 

ajuste. Os desvios se tornam mais pronunciados na região de mudança de inclinação, 

tanto abaixo como acima do ponto crítico, destacadas na FIG. 5.3. 

 

TAB. 5.1 Parâmetros de ajuste da EQ 5.1 para dos dados de HT. 

 MD NIST  MD NIST  MD NIST 

 P = 1,00PC  P = 1,05PC  P = 1,10PC 
         

a 83,088 83,6062  89,442 99,5979  102,982 115,123 

b 8,97407 6,94213  5,20935 2,86695  2,57626 1,53839 

c –1351,4 –1046,16  –791,429 –435,877  –393,964 –235,793 

d 17,4395 –8,84297  20,8287 –6,4186  16,4672 –5,09869 
         

 P = 1,15PC  P = 1,20PC  P = 1,25PC 
         

a 117,991 130,863  132,15 147,78  151,051 167,271 

b 1,47157 0,954127  0,955604 0,645105  0,64651 0,460972 

c –227,042 –147,374  –148,478 –100,396  –101,312 –72,2951 

d 21,7287 –3,03911  22,0107 0,969658  34,8151 9,36699 
         

 

 

FIG. 5.3 Resultados do ajuste da EQ 5.1 para os resultados da MD e dados do NIST. 

Destacam-se os desvios no topo e na base da região de maior inclinação. 
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FIG. 5.4 Capacidade térmica molar em função da temperatura para seis isobáricas do 

argônio. N = 1000, rc = 7,5, tcalc = 0,75 ns, t = 1 fs. Os valores da linha tracejada 

foram obtidos diretamente das tabelas do NIST, enquanto as linhas vermelhas foram 

obtidas pelo ajuste com a EQ 5.1 e derivada e em relação a T. As linhas pretas cheias 

referem-se aos dados da MD. 
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A FIG. 5.4 apresenta as curvas para PC T utilizando a EQ 5.2 e os parâmetros 

apresentados na TAB. 5.1. Interessante perceber que para o caso de P = PC, esta 

abordagem permitiu interpolar os dados do NIST uma vez que suas tabelas não 

apresentam pontos de PC  em todo o pico, embora haja valores de H. Para os outros 

valores de pressão, os resultados da simulação acompanharam muito bem o 

comportamento dos dados tabelados. Pequeno desvio no ponto máximo foi 

encontrado (cerca de 20% na pressão crítica, o pior caso).  

É bom destacar que o uso de um valor alto para o raio de corte rc do potencial LJ 

foi importante. O valor típico de 2,5 não permitiu observar a descontinuidade em H. 

Consequentemente, o pico de PC  não poderia vir a ser determinado. 

 

5.2 ENERGIA INTERNA (E) E CAPACIDADE TÉRMICA A VOLUME 

CONSTANTE ( VC ) 

 

Das propriedades calculadas neste trabalho, a capacidade térmica molar a volume 

constante se tornou, indubitavelmente, o maior desafio. Sabe-se que VC  é menos 

sensível à mudança do estado termodinâmico, pois varia pouco com a temperatura 

(National Institute of Standards and Technology, 2011). As simulações levaram a 

flutuações da energia interna maiores que a sua variação de E em função de T. Isto 

dificultou sobremaneira o cálculo de VC . 

Inicialmente, buscou-se a solução baseada na diferença entre as médias da energia 

interna áE²ñ e áEñ² segundo a EQ 2.63 seguindo-se uma isocórica e usando o ensemble 

NVT. Tanto para N igual a 103 ou 104 partículas, nenhum comportamento esperado 

foi observado na vizinhança do ponto crítico. Os resultados não seguiam nenhum 

padrão e em termos absolutos não mostravam relação com os dados do NIST. 
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Em seguida, tentou-se usar a definição clássica da termodinâmica baseada na 

derivada da energia interna em relação à temperatura a volume constante, segundo a 

EQ 2.63. Para tal empregou-se o ensemble NVT. Como se pode perceber na FIG. 5.5, 

as oscilações de E  da MD não permitem ajustar adequadamente um polinômio que 

descreva a suave curvatura apresentada pelos dados do NIST. O máximo que 

conseguiríamos ajustar razoavelmente seria uma reta, o que resultaria num valor de 

VC constante. Todavia, este não é o objetivo do trabalho, uma vez que se quer 

descrever as descontinuidades e divergências na região vizinha próxima do ponto 

crítico. A mesma situação foi encontrada também para os seguintes valores de massa 

específica: 1,01C, 1,02C, 1,03C, 1,04C, 1,05C, 1,10C, 1,15C, 1,20C e 1,25C.  

 

  

FIG. 5.5 Valores de E  calculados para o argônio supercrítico com MD para 104 

partículas,  = 1,00C, no ensemble NVT. 
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Uma vez que as primeiras estratégias falharam, tentou-se usar a Equação 

Generalizada de Mayer (EQ 2.18) que requer o cálculo de duas derivadas, (/T)P e 

(P/)T, para a determinação de um valor de VC , além do conhecimento de PC . 

Por esta razão, seu uso torna a determinação do VC  significativamente mais 

trabalhosa do que das outras propriedades.  

 

 
2

2P V
P T

TM P
C C

T
 (2.18) 

 

Uma dificuldade apresentada no cálculo da derivada (P/)T diz respeito à 

localização do ponto crítico nas isotermas do gráfico P × . Em simulações realizadas 

nas proximidades da temperatura crítica tabelada (150,687 K), o comportamento da 

curva P() assemelhou-se ao esperado para o bifásico (CARLÈS, 2012) que alterna ao 

longo de  o sinal da derivada de sua isoterma. Neste caso, como apresentado na FIG. 

5.6 para T = 150,7 K, ficaram evidentes as regiões com inclinação positiva e negativa 

na isoterma. Um conjunto de isotermas para valores de temperatura menores que este 

na região bifásica permitiria, a princípio, determinar a curva spinodal, semelhante à 

apresentada na FIG. 2.2. O aumento da temperatura suavizou este comportamento 

de modo que a isoterma passou a ter apenas um sinal para sua derivada, ou seja, 

superou o ponto crítico, a partir da faixa de temperaturas entre 153 e 155 K como 

apresentado na FIG. 5.6. Esta imprecisão de 2 K na determinação do ponto crítico é 

justificada pelas pequenas flutuações que ocorrem nos pontos do gráfico. Diante disto, 

os cálculos que seguem consideraram para os resultados de P() obtidos com a MD a 

seguinte equivalência: TC = (153,0 K)MD = (150,687 K)NIST. 
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FIG. 5.6 Gráficos P   para o argônio determinado pela MD e comparado com 

dados do NIST para dois valores de temperatura: 150,7 K; 153,0 K; 155,0 K;  

160,0 K; 165,0 K; e 175,0 K. 
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Foram, então, calculados (P/)153K-MD e (P/)150,7K-NIST. Ambas as derivadas 

foram obtidas a partir do ajuste de P() com um polinômio do 5º grau. Os resultados 

são apresentados na FIG. 5.7 e os coeficientes dos polinômios de ajuste, na TAB. 5.2. 

 

   

FIG. 5.7 Gráfico (P/)T   para o argônio determinado por MD (T = 153,0 K)  

comparado com dados do NIST (T = 150,687 K). 

 

TAB. 5.2 Coeficientes do ajuste polinomial de P   para os dados da MD  

(T = 153,0 K) e do NIST (T = 150,687 K). 

 P = a5 + b4 + c3 + d2 + e + f 

MD 

(153,0 K) 

a = 2,029·10–12 b = –4,806·10–9 c = 4,754·10–6 

d = –2,500·10–3 e = 7,010·10–1 f = –30,200 

NIST 

(150,687 K) 

a = 1,650·10–12 b = –3,854·10–9 c = 3,736·10–6 

d = –1,928·10–3 e = 5,362·10–1 f = –15,400 

 

Por outro lado, a derivada (/T)P carece de um tratamento bastante 

semelhante ao realizado com a entalpia H  para o cálculo de PC . A função (T) no 
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gráfico   T possui uma descontinuidade na região próxima do ponto crítico como 

apresentado pela FIG. 5.8. Por este motivo, os valores de   T podem ser ajustados 

e a função de ajuste resultante, derivada em relação a T. 

O ajuste dos dados de (T) foi feito com uma expressão idêntica à EQ 5.1. Neste 

caso a TAB. 5.3 sintetiza os parâmetros de ajuste encontrados para os resultados da 

MD. A derivada (/T)P, apresentada na FIG. 5.9, gera um pico negativo devido à 

região com grande inclinação negativa em (T) na vizinhança de TC (FIG. 5.8). 

 

 

FIG. 5.8 Gráfico   T para quatro isobáricas do argônio determinado por MD e  

comparado com dados do NIST. Isobáricas: 1,00PC, 1,02PC, 1,05PC e 1,10PC. 
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TAB. 5.3 Parâmetros de ajuste da EQ 5.1 para dos dados de (  T)P via MD. 

 P = 1,00PC  P = 1,02PC  P = 1,05PC  P = 1,10PC 
        

a 57,2643  61,8696  68,2533  79,1277 

b –25,6001  –15,9107  –8,87515  –4,05988 

c 3853,81  2402,40  1346,44  620,529 

d 566,173  569,895  572,537  578,105 
        

 

 

FIG. 5.9 Gráfico (/)PT para o argônio determinado por MD 

para quatro isobáricas (1,00PC, 1,02PC, 1,05PC e 1,10PC). 
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O detalhe adicional e fundamental para que obtivéssemos bons resultados nos 

ajustes de (T) foi a aplicação de um filtro baseado na média móvel de cinco pontos 

sequenciados (OPPENHEIM, 2010) em cada conjunto de resultados para suavização 

dos desvios de alta frequência. Sem a aplicação do filtro a magnitude dos picos não 

atendia às expectativas teóricas pela má qualidade do ajuste na região de grande 

inclinação. O referido filtro é estruturado sobre a média de cinco pontos no gráfico – 

dois anteriores, dois subsequentes e o ponto atual. Nas extremidades, aumenta-se o 

peso dos pontos para que se mantenha a média com cinco pontos. Para um conjunto 

de k pontos, o filtro para uma função Y(x) pode ser estruturado de acordo com o 

quadro da FIG. 5.10: 

 

INÍCIO 

│ Y[1] = (3*Y[1] + Y[2] + Y[3])/5 

│ Y[2] = (Y[1] + 2*Y[2] + Y[3] + Y[4])/5 

│ Para i de 3 até k-2: 

│ │ Y[i] = (Y[i-2] + Y[i-1] + Y[i] + Y[i+1] + Y[i+2])/5 

│ Y[k-1] = (Y[k-3] + Y[k-2] + 2*Y[k-1] + Y[k])/5 

│ Y[k] = (Y[k-2] + Y[k-1] + 3*Y[k])/5 

FIM 

FIG. 5.10 Estrutura do filtro de alta frequência empregado para melhorar  

o ajuste das curvas (T) obtidas por MD. 

 

É importante perceber com a EQ 2.18 que a determinação de apenas um valor de 

VC  com a Eq. Generalizada de Mayer exige que sejam conhecidas três curvas, sendo 

duas delas isobáricas, (/T)P e PC , e a outra uma isoterma, (P/)T. Sem 

dúvida, as curvas que trazem mais problemas para o cálculo são as isobáricas, uma 
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vez que pequenos desvios na posição dos picos podem levar a resultados com erro 

muito grande. Em especial, (/T)P, na EQ 2.18, é um termo elevado ao quadrado, 

o que potencializa o erro final devido a pequenos desvios em seus valores. 

Um teste preliminar desta abordagem é apresentado na FIG 5.11. Neste caso 

avaliou-se a diferença P VC C  ao longo da isobárica 1,10PC. A comparação é feita 

entre a diferença ( ) ( )P MD V NISTC C , ( )P V NISTC C  e a expressão do lado direito 

da igualdade na EQ 2.11, sendo esta obtida puramente a partir da MD. Os valores de 

PC  são obtidos com os resultados da Seção 5.1.  

 

 

FIG. 5.11 Resultado preliminar do gráfico ( )P VC C T  para o argônio ao longo da 

isobárica 1,10PC usando dados da MD e do NIST. 

 

A figura indica que o estudo de VC  carece de maiores investigações, pois ainda 

há um desvio muito grande quando comparamos com os dados do NIST. Uma 

possível estratégia para prosseguir na investigação deste cálculo estaria relacionada à 

busca de uma variante da Eq. de Mayer cujos termos possuam a mesma ordem. 
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6 SIMULAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 

 

A viscosidade de cisalhamento, viscosidade de expansão e condutividade térmica 

foram avaliadas em seis valores de pressão a partir da pressão crítica: 1,00PC, 1,05PC, 

1,10PC, 1,15PC, 1,20PC e 1,25PC. Para cada um destes valores, as três propriedades de 

transporte foram avaliadas entre 145 e 161 K sendo as temperaturas tomadas em 

intervalos de 0,25 K (entre 0,962TC e 1,068TC com T = 1,659×10–3TC) utilizando o 

ensemble NVT. Simulações preliminares com 103 e 104 partículas foram realizadas e 

resultados equivalentes foram alcançados. Desta forma, para fins de economia 

computacional, as simulações apresentadas neste capítulo baseiam-se em N = 103. 

Detalhes adicionais das simulações são apresentados no APÊNDICE 3. 

As correlações a serem integradas segundo as EQ 2.69, 2.71 e 2.73 foram 

avaliadas a cada 5000 interações sendo cada um destes pontos a média de 500 

interações anteriores distanciadas de 10 iterações. O LAMMPS denomina estes 

parâmetros de Nfreq, Nrepeat e Nevery respectivamente. A FIG. 6.1 apresenta 

graficamente seus significados.  

 

 

FIG. 6.1 Representação gráfica dos parâmetros Nfreq, Nrepeat e Nevery do 

LAMMPS utilizados para o cálculo das integrais de correlação. 
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6.1 VISCOSIDADE DE CISALHAMENTO 

 

A viscosidade de cisalhamento foi calculada a partir do tensor pressão pelo uso da 

EQ 2.69. Os resultados são apresentados na FIG 6.2. 

 

 

FIG. 6.2 Viscosidade de cisalhamento, s, do argônio em seis valores de pressão. Os 

pontos representam os resultados da MD. As linhas cheias, os valores disponibilizados 

nas tabelas do NIST (National Institute of Standards and Technology, 2011). 
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6.2 VISCOSIDADE DE EXPANSÃO 

 

A viscosidade de expansão, b, foi calculada a partir a partir da EQ 2.71 que 

considera as flutuações de pressão. O uso do ensemble NPT não é correto uma vez 

que o barostato virtual mascara as oscilações da pressão.  

 

FIG. 6.3 Resultados da MD para a viscosidade de expansão, b, do argônio em seis 

valores de pressão. 
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6.3 CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

A condutividade térmica foi calculada a partir da EQ 2.73. Os resultados são 

apresentados na FIG 6.4. 

 

FIG. 6.4 Resultados da MD para a condutividade térmica, , do argônio em seis 

valores de pressão. Os pontos representam os resultados da simulação e as linhas 

cheias, os valores disponibilizados nas tabelas do NIST (National Institute of 

Standards and Technology, 2011). 



  

140 

 

6.4 DISCUSSÃO 

 

As simulações para a determinação da viscosidade de cisalhamento permitiram 

observar a descontinuidade ao se cruzar o ponto crítico partindo-se de uma 

temperatura menor que o ponto crítico (FIG. 6.2). Considerando os resultados 

apresentados e outros testes realizados com 10000 partículas, a divergência esperada 

segundo a FIG. 2.6 não foi observada. Em parte, isto pode ser justificado pela 

dificuldade de controle do estado termodinâmico. As flutuações naturais entre os 

microestados acabam tornando difícil fazer com que a simulação resulte precisamente 

na temperatura especificada. Como a divergência é bastante sensível à temperatura, 

ou seja, pequenas variações de T podem praticamente anular a divergência, ela não 

foi observada nas simulações. Contudo, os resultados foram bastante satisfatórios 

uma vez que foi possível verificar que o método continua sendo aplicável numa região 

muito próxima ao ponto crítico. Abaixo de TC, apesar das flutuações, os valores de s 

ficaram em média muito próximos aos das tabelas-padrão. Acima de TC, os valores 

tabelados ficam em torno de 18 e 21 Pa·s enquanto os resultados das simulações 

ficaram cerca de 3 a 4 Pa·s abaixo dos valores tabelados no pior caso. Isto faz com 

que encontremos nesta região um erro médio de 15% no caso de P = PC. Este erro 

torna-se menor com o aumento da pressão. 

Quanto à viscosidade de expansão (FIG. 6.3), os resultados podem ser 

considerados animadores. Considerando as poucas informações disponibilizadas na 

literatura (FERNÁNDEZ, et al., 2004), o que torna difícil, se não impossível, a 

comparação, pode-se ver que os valores obtidos nas simulações seguem a mesma 



  

141 

 

ordem de grandeza dos dados registrados e que também ocorre a descontinuidade 

semelhante ao que foi apresentado para a viscosidade de cisalhamento. A mesma 

suavização da descontinuidade observada para s é observável para b com o aumento 

da pressão. Fato importante é que, de forma geral b, apresenta valores maiores do 

que s, que são sempre positivos. Chega-se a encontrar uma razão b/s da ordem de 

aproximadamente 1,5 nas regiões investigadas. Além disto, em nenhum caso foi 

encontrado b = 0. Isto faz com que a hipótese de Stokes não seja válida para um 

fluido supercrítico próximo ao ponto crítico. Como o erro experimental para a 

determinação da viscosidade de expansão é grande (FERNÁNDEZ, et al., 2004) e o 

método apresentou resultados consistentes, talvez seja mais recomendável adotar os 

valores calculados pela dinâmica do que valores experimentais. 

A condutividade térmica (FIG. 6.4) apresentou um comportamento diferente do 

que foi observado para a viscosidade. Todos os valores obtidos pelas simulações 

ficaram ligeiramente abaixo dos valores das tabelas do NIST ao longo de toda a faixa 

de temperaturas estudada, o que inclui estados termodinâmicos abaixo e acima do 

ponto crítico. Este padrão ocorreu em todos os valores de pressão. A diferença entre 

os valores calculados e os valores tabelados aparentou ser aproximadamente 

constante em torno de 0,5 W/m·K. Isto faz com que na avaliação de  em P = PC 

seja encontrado um erro de cerca de 20%, embora o comportamento qualitativo seja 

muito semelhante ao apresentado pelos dados experimentais. De forma semelhante ao 

que foi observado para a viscosidade de cisalhamento, o erro fica menor para valores 

maiores da pressão. Os picos no valor de , conforme a FIG. 2.8, não foram 
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observados pelo mesmo motivo explicado para a viscosidade de cisalhamento. 

Contudo, a descontinuidade em torno do ponto crítico e sua suavização com o 

aumento de pressão foram evidentes. 

Convém destacar que, de forma geral, todas as propriedades de transporte 

apresentam valores maiores para líquidos do que para gases (REID, et al., 1987). O 

mesmo comportamento é observado quando comparamos os SCF de alta massa 

específica com os de baixa massa específica e é justamente no ponto crítico que ocorre 

a distinção. Além disso, pode-se perceber com os resultados que as referidas 

propriedades são essencialmente constantes à direita da região da anomalia crítica, 

que se refere ao fluido pouco denso, e aumentam de forma aproximadamente linear à 

esquerda da mesma região, no caso de o fluido possuir alta massa específica. 

Logicamente, estas considerações valem a partir de uma determinada distância do 

ponto crítico. 

Além destas considerações, os resultados obtidos e apresentados na FIG. 6.2 e 6.3 

permitem estabelecer uma correlação empírica entre s e b para o argônio na 

vizinhança do ponto crítico como uma alternativa à adoção da hipótese de Stokes que 

verificamos não ser válida nas condições investigadas neste trabalho. Tal correlação é 

uma expressão linear da forma 

 b = ·s (6.1) 

onde  é uma constante de proporcionalidade que depende do estado termodinâmico. 

A FIG. 6.5 apresenta como a constante  varia em função do aumento da pressão 

para o argônio. É possível verificar que, à medida que o sistema se distancia do ponto 

crítico, a referida constante diminui fazendo com que, consequentemente, b diminua.  
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FIG. 6.5 Correlação empírica entre s e b obtidos por MD para o argônio na 

vizinhança do ponto crítico para várias pressões. A constante  diminui com o 

distanciamento do ponto crítico. Os valores de s e b são os mesmos apresentados na 

FIG. 6.2 e 6.3. Os valores de  foram obtidos por um ajuste do tipo eye-fit. 
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

A determinação teórica de propriedades físico-químicas de substâncias, além da 

importância intrínseca como pesquisa básica, é uma ferramenta importante para 

ajudar na realização de projetos de engenharia nos quais, muitas vezes, dados 

experimentais são escassos ou difíceis de obter, seja pela magnitude, seja pela técnica 

empregada, ou pelo manuseio do material, que é o caso dos fluidos supercríticos, em 

especial na vizinhança próxima do ponto crítico. Diante deste cenário, verificou-se 

nesta dissertação que a dinâmica molecular de equilíbrio se destaca como um método 

capaz de determinar tais propriedades a partir de estatísticas relacionadas ao 

movimento dos átomos e partículas que compõem o sistema em equilíbrio 

termodinâmico. Sabe-se que próximo ao ponto crítico, os modelos macroscópicos 

contínuos clássicos falham e que devido às mudanças estruturais do fluido nesta 

região termodinâmica, somente a descrição molecular permite descrever 

adequadamente o comportamento do fluido em estudo. 

Este trabalho constituiu em um esforço para ajustar os procedimentos típicos da 

dinâmica molecular para o cálculo de propriedades físico-químicas de fluidos 

supercríticos dando ênfase à vizinhança próxima do ponto crítico. Este ajuste se faz 

necessário devido ao aumento significativo do comprimento de correlação na 

vizinhança próxima do ponto crítico. Além disso, não foi encontrado na literatura 

nenhum trabalho que sistematizasse procedimentos nesta região. 
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O sistema estudado era formado apenas por átomos de argônio que, por ser um 

gás nobre, não estabelece ligações químicas em seu estado fundamental. Foram 

realizadas simulações com 103 e 104 partículas, enquanto boa parte dos trabalhos 

realiza cálculos com 512 ou menos partículas. Este aumento do número de partículas 

visou uma melhor descrição do sistema em termos estatísticos, bem como, permitir 

uma melhor representatividade do aumento do comprimento de correlação, que ocorre 

com a aproximação do ponto crítico. O potencial de interação usado foi o Lennard-

Jones 12-6 e raio de corte escolhido foi 7,5 para descrever melhor a correlação das 

partículas. Isto representa um valor três vezes maior do que o usado normalmente. 

Detalhes adicionais das simulações estão reunidos no APÊNDICE 3. 

Foram estudadas cinco propriedades físico-químicas: capacidade térmica a pressão 

constante, capacidade térmica a volume constante, viscosidade de cisalhamento, 

viscosidade de expansão e condutividade térmica. Para todas elas foi avaliado o 

comportamento da propriedade na vizinhança próxima do ponto crítico e sua 

alteração com o afastamento do ponto crítico. Os resultados foram comparados com 

os valores disponíveis nas tabelas virtuais do NIST.  

A capacidade térmica a pressão constante, PC , foi calculada a partir da derivada 

da entalpia em relação à temperatura a pressão constante. O pico característico da 

divergência da propriedade foi observado na vizinhança do ponto crítico. Ao se 

aumentar a pressão o pico se deslocou e diminuiu sua intensidade. Foram obtidos 

valores para a propriedade numa região onde não há dados tabelados disponíveis. 

Uma correlação apresentada neste trabalho para diversos valores de pressão pode ser 

usada neste sentido. 
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A capacidade térmica a volume constante, VC , tornou-se e ainda é o maior 

desafio para o trabalho. Várias abordagens tradicionais foram testadas, porém todas 

falharam. Tentativas preliminares baseadas na Equação Generalizada de Mayer 

mostraram grandes desvios. O atual estágio do trabalho apresenta curvas referentes 

às derivadas que compõem a referida equação. Imagina-se a busca de uma variante da 

referida equação com termos de mesma ordem possa ajudar na solução do problema 

em futuras investigações. 

Os coeficientes de transporte (s, b e ) foram calculados a partir das relações de 

Green-Kubo que relacionam funções de autocorrelação temporal às propriedades. A 

base teórica desta abordagem é o teorema da flutuação-dissipação. Os resultados 

obtidos apresentaram consistência com os valores experimentais e outros dados da 

literatura. As descontinuidades previstas teórica e experimentalmente foram 

observadas nos resultados, porém os picos de divergência não foram observados, pois 

são muito sensíveis a pequenos desvios de temperatura e estes são intrínsecos às 

simulações de MD. Destaca-se especialmente a viscosidade de expansão cujos dados 

são raros na literatura. A determinação de b como sendo não nulo para o estado 

fluido supercrítico do argônio faz com que nesta região termodinâmica a hipótese de 

Stokes não seja aplicável, ainda mais quando valores de b superam os de s. Os 

valores de  ficaram aproximadamente 0,5 W/m·K abaixo dos valores experimentais 

disponíveis em toda a faixa de temperatura. 

A dinâmica molecular também permitiu investigar a estrutura molecular dos 

fluidos supercríticos pela análise da função de distribuição radial g(r) que apresentou 

o comportamento esperado intermediário entre gás e líquido. Também foi possível 
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avaliar a aplicabilidade das equações de Navier-Stokes e da Lei de Fourier. Ambas as 

formulações exigem para a definição de coeficientes de transporte escalares que o 

fluido seja isotrópico. Tal isotropia foi confirmada a partir dos valores médios das 

componentes diagonais do tensor pressão. Contudo, especificamente no caso das 

equações de Navier-Stokes, é importante ressaltar que ela deverá ser usada em sua 

forma completa, que inclui a viscosidade de expansão, uma vez que a hipótese de 

Stokes não é válida. 

De forma geral, pode-se dizer que a dinâmica molecular é um método bastante 

útil para a determinação das propriedades físico-químicas destacadas neste trabalho 

mesmo na região próxima do ponto crítico, que é reconhecidamente de difícil trato 

teórico – pela quebra dos modelos contínuos – e principalmente experimental. 

Logicamente, ainda é possível um maior refinamento, especialmente quanto às 

funções de ajuste utilizadas para os resultados das simulações. Entretanto, ficou 

evidente que a técnica empregada reproduz bem dos dados experimentais, no caso do 

argônio, quanto tais dados existem e são capazes de fornecer resultados confiáveis em 

regiões cujos dados experimentais inexistem. 

 

7.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Visando a continuidade do trabalho, é preciso reconhecer que o argônio não é o 

principal sistema de interesse identificadas as aplicações industriais, tecnológicas e de 

defesa mais importantes. Todavia, estudos com argônio são importantes por se tratar 

do modelo mais simples para a validação da metodologia. Interessam ainda o cálculo 

das mesmas propriedades de outras moléculas como, por exemplo, N2, O2, CO2, H2O, 
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os componentes do petróleo e suas inúmeras composições mistas possíveis como o ar 

atmosférico e o petróleo em si. A aplicação do método a estes sistemas exigirá a 

aplicação de modelos mais complexos para a função energia potencial, que descreve a 

interação entre os componentes do sistema como potenciais com dois centros, dipolos 

elétricos e quadrupolos para descrever com maior precisão as distribuições não 

homogêneas de carga. Como as vibrações das ligações moleculares são importantes 

para todas as propriedades, não convém, a princípio, a abordagem de átomos unidos. 

A segunda perspectiva importante volta-se para um estudo mais detalhado sobre 

a formação dos aglomerados de partículas na vizinhança do ponto crítico, devido à 

divergência do comprimento de correlação. 

Além destas perspectivas, os resultados obtidos com este trabalho permitiram 

verificar que é possível obter, com relativa facilidade, dados de massa específica, 

pressão e temperatura inclusive na região próxima do ponto crítico. Isto abre a 

possibilidade de aprofundamento no tema das equações de estado que ainda carece de 

desenvolvimento, principalmente em torno do ponto crítico. 

Como neste trabalho adotou-se apenas a dinâmica molecular de equilíbrio e, por 

isso, as propriedades foram calculadas com as relações de Green-Kubo, seria 

interessante desenvolver um estudo sobre o cálculo das propriedades apresentadas 

neste trabalho na vizinhança próxima do ponto crítico a partir da dinâmica molecular 

de não equilíbrio como uma alternativa metodológica. Uma vez que foi verificado que 

o argônio supercrítico pode ser considerado isotrópico para as condições investigadas, 

suspeita-se que a aplicação das leis macroscópicas aos problemas moleculares não 

apresentaria dificuldades neste caso. 
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9 APÊNDICES 
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9.1 APÊNDICE 1: DERIVAÇÃO DA EQUAÇÃO GENERALIZADA DE MAYER 

 

A equação generalizada de Mayer mencionada na seção 2.1.2, não é trivialmente 

obtida. Um dos trabalhos citados nesta dissertação apresenta um equívoco na 

apresentação da mesma (CARLÈS, 2012). Para sanar eventuais dúvidas e permitir ao 

leitor encontrar aqui uma referência para o assunto, é apresentada agora uma 

dedução da expressão da EQ 2.11. 

Partindo-se da relação matemática fundamental 

 

 
yx z x

f f f z
y y z y

 (A1.1) 

 

e aplicando-a à diferencial da entropia, chega-se a 

 

 
P V T P

S S S V
T T V T

 (A1.2) 

 

É importante lembrar as definições apresentadas pelas EQ 2.8 e 2.9 
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As relações de Maxwell 
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permitem escrever 
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 (A1.7) 

 

Aplicando as EQ A1.3, A1.4 e A1.7 na EQ A1.2, obtemos 
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São também importantes as definições da compressibilidade isotérmica, KT, e do 

coeficiente de expansão térmica, P  
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pois permitem escrever a EQ A1.8 como 
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que simplificada se torna 
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Porém, a definição  = m/V leva a 
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V m
 (A1.11) 
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o que faz com que P e KT possam ser reescritos como 
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 (A1.12) 
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Substituindo as duas expressões anteriores na EQ A1.12, temos 
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que reescrita em unidades molares 

 

 
2
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É fácil verificar que para um gás ideal, modelado pela equação de Clapeyron, a 

expressão anterior se reduz à  

 

 P VC C R  (A1.17) 

 

Esta dedução baseia-se nos conteúdos apresentados em Callen (1985) e Stanley 

(1971). 
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9.2 APÊNDICE 2: ARQUIVO DE ENTRADA DO LAMMPS PARA O CÁLCULO 

DAS PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 

 

Apresenta-se a seguir um modelo de arquivo de entrada para o cálculo das três 

propriedades de transporte para o argônio utilizando EMD tridimensional: 

 

# ARGONIO 3D - NVT – PROPRIEDADES DE TRANSPORTE  

# Jakler Nichele, IME, 2012  

 

# --- Inicializacao da Simulacao --------------------------------------- 

units           real  

variable        kB equal 1.3806504e-23            # Boltzmann constant 

variable        NA equal 6.0221418e23             # Avogadro constant 

 

# --- Informacoes Principais ------------------------------------------- 

variable        T equal 148.25                    # [K] 

variable        N equal 1000                      # number of atoms 

variable        Arq string Ar-1k-V-C-B-1.00Pc-$T  # nome do arquivo 

log             ${Arq}.log 

 

variable        P equal 47.994                    # pressure (NIST) 

variable        rho equal 823.335                 # density from NIST tables 

variable        dt equal 1.0                      # time step 

variable        M equal 39.948                    # molar mass 

variable        J2kcal equal 4184.0               # [J/kcal] 

 

variable        epsilon equal 116.79*${kB}*${NA}/${J2kcal} # [kcal/mol] from Vrabec 

variable        sigma equal 3.3952                         # [10^-10 m] 

variable        rc equal 7.5*${sigma}                      # [10^-10 m] 

 

variable        L equal ($N*$M*1.0e4/(${NA}*${rho}/1.0e23))^(1.0/3.0)    # Lbox 

 

variable        Nevery equal 10                   # Nevery  (sample interval) 

variable        Nrepeat equal 500                 # Nrepeat (correlation interval) 

variable        Nfreq equal 5000                  # Nfreq   (dump interval)  

 

# --- Conversao de Unidades ------------------------------------------- 

variable        atm2Pa equal 101325.0 

variable        kCal2J equal 4186.0/6.0221418e23   

variable        A2m equal 1.0e-10 

variable        fs2s equal 1.0e-15 

variable        convert1 equal ${atm2Pa}*${atm2Pa}*${fs2s}*${A2m}*${A2m}*${A2m} 

variable        convert2 equal ${kCal2J}*${kCal2J}/(${fs2s}*${A2m}) 

 

# --- Criacao dos Atomos ---------------------------------------------- 

region          box block 0 $L 0 $L 0 $L units box  

create_box      1 box  

create_atoms    1 random $N 261086 box units box  

mass            1 $M  

velocity        all create $T 141283  

 

pair_style      lj/cut ${rc}  

pair_coeff      1 1 ${epsilon} ${sigma} 

 

neighbor        0.5*{sigma} bin 

minimize        1.0e-6 1.0e-8 1000 10000 
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# --- Processar Equilibracao e Termalizacao --------------------------- 

timestep        ${dt} 

reset_timestep  0 

fix             NVT all nvt temp $T $T 100*${dt} 

thermo_style    custom step temp press 

thermo          125000  

run             1250000 

 

# --- Propriedades de Transporte (Correlacoes Temporais) -------------- 

reset_timestep 0 

 

compute        KinEn all ke/atom 

compute        PotEn all pe/atom 

compute        Stres all stress/atom virial 

compute        flux all heat/flux KinEn PotEn Stres 

 

variable       temp equal temp 

variable       press equal press 

 

variable       pxy equal pxy 

variable       pxz equal pxz 

variable       pyz equal pyz 

variable       pxx equal pxx-press 

variable       pyy equal pyy-press 

variable       pzz equal pzz-press 

variable       Jx equal c_flux[1]/vol 

variable       Jy equal c_flux[2]/vol 

variable       Jz equal c_flux[3]/vol 

 

fix            SS all ave/correlate ${Nevery} ${Nrepeat} ${Nfreq} &  

               v_pxy v_pxz v_pyz type auto file S0St$T.dat ave running 

 

fix            BB all ave/correlate ${Nevery} ${Nrepeat} ${Nfreq} &  

               v_pxx v_pyy v_pzz type auto file B0Bt$T.dat ave running 

 

fix            JJ all ave/correlate ${Nevery} ${Nrepeat} ${Nfreq} &  

               c_flux[1] c_flux[2] c_flux[3] type auto file J0Jt$T.dat ave running 

 

variable   scale1 equal ${convert1}*vol*${Nevery}*${dt}/(${kB}*$T) 

 

variable       v11 equal trap(f_SS[3])*${scale1}     # componente x da visc cisalh. 

variable       v22 equal trap(f_SS[4])*${scale1}     # componente y da visc cisalh. 

variable       v33 equal trap(f_SS[5])*${scale1}     # componente z da visc cisalh. 

variable       b11 equal trap(f_BB[3])*${scale1}     # componente x da visc expans. 

variable       b22 equal trap(f_BB[4])*${scale1}     # componente y da visc expans.  

variable       b33 equal trap(f_BB[5])*${scale1}     # componente z da visc expans.   

 

variable     scale2 equal ${convert2}*${Nevery}*${dt}/(${kB}*$T*$T*vol) 

 

variable       k11 equal trap(f_JJ[3])*${scale2}     # componente x da cond term. 

variable       k22 equal trap(f_JJ[4])*${scale2}     # componente y da cond term. 

variable       k33 equal trap(f_JJ[5])*${scale2}     # componente z da cond term. 

 

fix            ST all ave/time 1 750000 750000 v_temp v_press file ${Arq}.stt 

 

thermo_style   custom step temp press 

thermo         150000 

run            750000  

 

# --- Resultados ------------------------------------------------------- 

variable       v equal (v_v11+v_v22+v_v33)/3.0       # media de vx, vy, vz 

variable       b equal (v_b11+v_b22+v_b33)/3.0       # media de bx, by, bz 

variable       k equal (v_k11+v_k22+v_k33)/3.0       # media de kx, ky, kz 

print          ""  

print          "Viscosidade de Cisalhamento Media: $v Pa.s" 

print          "Viscosidade de Expansao Media:     $b Pa.s" 

print          "Condutividade Termica Media:       $k W/m.K"
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9.3 APÊNDICE 3: PARÂMETROS E CONDIÇÕES DAS SIMULAÇÕES 

 

TAB. A3.1 Parâmetros e condições empregadas nas simulações MD. 

Parâmetro Valor 

N 
número de átomos da caixa de simulação .............................. 

* para determinação das funções de distribuição radial ......... 

103 

104 

TC temperatura crítica do argônio ............................................... 150,687 K 

PC pressão crítica do argônio ....................................................... 47,9941 atm 

C massa específica crítica do argônio ......................................... 535,599 kg/m³ 

 distância para energia zero no potencial LJ do argônio ......... 3.3952 Å 

/kB magnitude da energia mais baixa no potencial LJ do argônio  116,79 K 

rc raio de corte do potencial LJ ................................................. 7,5 

rs skin distance ........................................................................... 0,5 

t tamanho do passo temporal ................................................... 1,0 fs 

teq tempo de equilibração ............................................................ 1,25  106 t 

tcalc tempo para avaliação de médias de ensemble ........................ 0,75  106 t 

tcorr tempo para o cálculo de correlações de variáveis dinâmicas .. 0,75  106 t 

tsim tempo de simulação para avaliação da isotropicidade ............ 106 t 

tupd intervalo para atualização das listas de vizinhos 10 t 

Nfreq 
número de interações usadas para o cálculo de cada 

correlação temporal ................................................................ 

 

500 

Nrepeat 
intervalo entre as interações para o cálculo de correlações 

temporais ................................................................................ 

 

5000 

Nevery 
intervalo de amostragem para o cálculo de cada correlação 

temporal ................................................................................. 

 

10 

Condições de contorno periódicas  

Caixa de simulação paralepipedal  

 


