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Resumo 

O trabalho consistiu em realizar simulações de dinâmica 
molecular clássica para três diferentes modelos 
computacionais da água em temperatura ambiente. Para 
cada modelo, foi construído um sistema contendo mil 
moléculas de água e variou-se a pressão do sistema a 
fim de analisar o comportamento da densidade em cada 
valor de pressão simulado. Cada simulação percorreu 
sete milhões de passos de 0,5 fs o que resultou em 3,5 
ns de simulação para cada pressão. Cada modelo 
apresentou uma curva de comportamento diferente que 
é justificado pelo potencial de interação diferente de 
cada modelo e pelo curto intervalo de tempo de 
simulação, entretanto os valores simulados não 
ultrapassaram 0,06 g/cm³ dos valores experimentais, o 
que configura uma boa descrição do comportamento. 
Dentre os modelos simulados, o CPE/E foi o que mais se 
aproximou dos dados experimentais para a mesma 
situação. 

Introdução  

Neste trabalho pretendemos explorar aspectos de 
ciência básica em física e química no estudo de 
propriedades moleculares da água, destacando a 
utilização de técnicas teórica-computacionais de 
dinâmica molecular clássica. Sabe-se que a água tem 
sido um objeto de diversos estudos devido as suas 
propriedades anômalas de modo que parte da 
explicação para tais propriedades deve-se a capacidade 
de cada molécula de água poder formar quatro ligações 
de hidrogênio [1]. A utilização de modelos físicos para a 
molécula de água é então utilizada com o objetivo de 
estudar as diferentes características da água onde, 
técnicas como as de dinâmica molecular clássica, 
acabam apresentando informações de origem molecular, 
em nano escala. 

Material e Métodos 

Os sistemas foram modelados computacionalmente 
utilizando softwares livres. Foram efetuados cálculos de 
dinâmica molecular para os modelos CPE/E, CPE/HW e 
DICA3P [1], utilizando o software LAMMPS e os 
resultados obtidos foram comparados com os dados 
experimentais nas mesmas condições [2]. As 
visualizações das simulações foram proporcionadas pelo 
software VMD [3]. Para cada modelo computacional 
escolhido a simulação percorreu sete milhões de passos 
de 0,5 fs o que resultou em 3,5 ns de simulação para 

cada pressão. Os valores de pressão utilizados foram 1, 
2, 5, 10, 50, 100, 250 e 500 atm, todas em temperatura 
ambiente (300 K) 

Resultados e Discussão 

O gráfico a seguir apresenta a comparação dos dados 
simulados com os dados experimentais do 
comportamento da densidade da em função da pressão 
à 300 K. 

 
Figura 1. Gráfico do comportamento da densidade da água em 
diferentes pressões e diferentes modelos computacionais. 
 
Embora haja divergências entre os valores simulados de 
cada modelo, nenhum dado ultrapassou 0,06 g/cm³ dos 
valores experimentais, o que caracteriza uma pequena 
divergência dos valores dentro do regime simulado. O 
modelo que melhor se aproximou dos dados 
experimentais foi o CPE/E. 

Conclusão  

Apesar das limitações do curto intervalo de tempo 
simulado, os três modelos utilizados descrevem o 
comportamento da densidade da água, nas condições 
simuladas, de forma eficaz. Sendo o modelo CPE/E o 
que mais se aproximou dos valores experimentais. 

Agradecimentos 

À Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
____________________ 
[1] CHAPLIN, Martin. Water Structure and Science. Disponível em: 
http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_structure_science.html. Acesso em: 
19 out. 2020. 
[2] KELL, G. S.. Reanalysis of the density of liquid water in the range 0–
150 °C and 0–1 kbar. The Journal Of Chemical Physics, [S.L.], v. 62, n. 
9, p. 3496-3505, maio 1975. AIP Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1063/1.430986. 
[3] VMD - Visual Molecular Dynamics. 
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd, Jan 2015. 


