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RESUMO 

 

Utilizando a simulação molecular com método Monte Carlo estudou-se neste trabalho as 

características estruturais e termodinâmicas dos líquidos puros N–Metilformamida (NMF) e 

Tetrahidrofurano (THF), bem como de suas misturas em diferentes concentrações. Realizou-

se também um estudo das características estruturais e termodinâmicas de misturas N–

Metilformamida–Água, em diferentes concentrações, para fins de comparação. Os resultados 

estruturais obtidos para os líquidos puros foram comparados com resultados experimentais de 

difratometria de nêutrons com posterior refinamento estrutural por potencial empírico 

(EPSR). Na simulação computacional foi utilizado o programa DIADORIM. As simulações 

foram realizadas no ensemble estatístico NpT, ou seja, com número de moléculas, pressão e 

temperatura constantes. O número total de moléculas na caixa de simulação foi de 400, à 

pressão de 1 atm e à temperatura de 298,15K. A concordância entre os resultados 

experimentais e teóricos dos líquidos puros foi boa, o que permitiu prosseguir sabendo que os 

resultados obtidos para as misturas seriam confiáveis. Em relação aos líquidos puros foi 

mostrada a presença de ligações de hidrogênio na estrutura da NMF e da água, sendo que 

estes líquidos apresentam-se bem estruturados. Conclui-se que o THF apresenta estrutura 

“desorganizada”.Os resultados obtidos para a mistura NMF–THF sugerem a existência de 

ligações de hidrogênio entre estas moléculas de NMF e THF no líquido, e os valores de suas 

energias de ligação de hidrogênio, segundo os resultados obtidos, apresentam valores 

semelhantes à interação NMF–NMF, o que juntamente com a observação das propriedades 

termodinâmicas estudadas neste trabalho indicam um comportamento ideal da solução. 

Também pode ser observado através dos resultados obtidos que este líquido apresenta-se bem 

estruturado.  A mistura NMF–água, assim como a mistura NMF–THF, apresenta-se bem 

estruturada, porém o fato de tanto o NMF como a água serem aceptores e doadores de prótons 

leva a presença de duas ligações de hidrogênio diferentes entre as moléculas de NMF e água. 

O estudo das propriedades estruturais e termodinâmicas da mistura NMF–água indicam para 

um comportamento ideal da solução, como na caso NMF–THF, porém ao comparar-se o 

comportamento da interação NMF–NMF nos dois casos, a água mostrou interferir mais no 

comportamento das interações entre as moléculas de NMF do que o THF. 

 

Palavras–chaves: Simulação computacional Método Monte 

Carlo,Tetrahidrofurno, N-metilformamida. 

 



ABSTRACT 

 

The  structural and  thermodynamic properties of pure liquids N-methylformamide (NMF) 

and  Tetrahydrofuran (THF), as well as their mixture in different concentrations were studied 

through Monte Carlo simulation. The structural and thermodynamic properties of N–

Methylformamide–water in different concentrations was also investigated, aiming 

comparisons. The structural results obtained to pure liquids were compared to experimental 

results of neutron diffratometry with empirical potential structure refinement (EPSR). For the 

computational simulation, was used the DIADORIM program. The simulations were carried 

out on the NpT statistical ensemble. The total number of molecules in the simulation box was 

400, over a 1 atm pressure and 298,15K temperature. The accordance between the 

experimental and theoretical structure of pure liquids was good, what permits to infer on the 

reliability of the results obtained for the mixtures. Regarding to pure liquids it was shown the 

presence of hydrogen bonds in NMF and water structures, being that those liquids are well 

structured. It was not observed the presence of hyrogen bonds among the molecules of THF 

presenting this liquid a disorganized structure. The obtained results of the NMF–THF 

mixture, suggest the presence of hydrogen bonds between those molecules in the liquid. It 

was also observed by the obtained results that this liquid is well structured. The mixture 

NMF–water, as well as the mixture NMF-THF, are well structured, but either NMF and water 

are proton acceptors and donors and leads to the presence of two hydrogen connections 

between NMF and water molecules. The study of structural and thermodynamic properties of 

the mixture NMF–water, show a proper behavior for the solution, as in the case THF-NMF, 

but when comparing  NMF-NMF in both cases, the water appeared to interfere more on the 

interaction between NMF molecules than THF ones.  

 

Keywords: Computational simulation Monte Carlo method Tetrahydrofuran N–

methylformamide. 
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 

O desenvolvimento da vida depende de duas condições fundamentais: auto-replicação 

e catálise eficiente1. As enzimas desempenham um papel primordial nesse contexto devido a 

sua extraordinária capacidade catalítica, em geral muito maior que a dos catalisadores 

sintéticos e inorgânicos, além de seu caráter modulador. Em função disto estudo das enzimas 

tem grande importância tanto em pesquisa básica quanto em aplicações práticas como 

diagnósticos clínicos e processos industriais2–5. As enzimas apresentam elevada 

especificidade, sendo capazes de interagir com substratos estereoisomeros específicos e/ou 

levar a formação de produtos estereisomeros específicos, aceleram a velocidade de uma 

reação em fator até 1020 6 e apresentam alta sensibilidade. As reações catalisadas por enzimas 

são caracterizadas pela formação de um complexo Enzima–Substrato (ES). A interação ES 

ocorre em uma região da enzima denominada de sítio ativo, do qual a água é excluída quando 

o substrato é ligado. A especificidade da interação no complexo ES surgem principalmente 

das ligações de hidrogênio, que são direcionais, e do formato do sítio ativo7. As enzimas, com 

exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNAs catalíticos, são proteínas1. Que por sua 

vez são polímeros naturais constituídos por aminoácidos, especificamente apenas α–

aminoácidosa e L–aminoácidos, com exceção da glicina que não apresenta isomeria óptica. 

Estes aminoácidos são ligados entre si por ligações peptídicas. 

As proteínas apresentam funções complexas e isto se deve à sua complexa estrutura 

molecular, apresentando 3 a 4 níveis estruturais dispostos resumidamente da seguinte 

maneira1: 

Estrutura primária: se caracteriza pela seqüência de aminoácidos ligados entre si 

através de ligações peptídicas, onde o N do grupo amino do aminoácido posterior se liga ao C 

do grupo carboxila do aminoácido anterior, com a saída de uma molécula de água (Fig.1)1. 

Estrutura secundária: é o arranjo espacial dos átomos do esqueleto peptídico, 

apresentando ligações de hidrogênio fortes entre o H do grupo amina do aminoácido A e o 

oxigênio do grupo carbonila do aminoácido B, que dão origem a disposições em α–hélice ou 

β–pregueada (Fig.2)1.       
a –  α–aminoácidos: apresentam a função amino e carboxila ligadas ao mesmo carbono.  
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Figura 1 –  Seqüência dos aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fonte: Silva (2008) 

 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura secundária α–hélice, predominante nas enzimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Luz (2009) 

 

Estrutura terciária: inclui os arranjos tridimensionais de todos os átomos na 

proteína, inclusive nas cadeias laterais ou em qualquer grupo prostético. Sua estrutura é 

estabilizada pela presença de interações internas iônicas, hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, 

pontes de dissulfeto e interações hidrofílicas externas (Fig.3). A partir desta estrutura a 

proteína já pode apresentar atividade catalítica, devido as interações citadas acima1. 
 

 

 

 

Ligações Peptídicas 

 

A 

B 
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Figura 3 – Estrutura terciária, estas podem ser globulares ou fibrosas 

 

              
 

Fonte: Fossile (2010) 

 

Estrutura quaternária: consiste na interação de várias subunidades (duas ou 

mais), estas interações são mediadas por atrações eletrostáticas, ligações de hidrogênio e 

interações hidrofóbicas1. 
 

 

Figura 4 – Estrutura quaternária, neste caso com quatro subunidades 

                     

 

 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Phillips (2008) 

 

As proteínas diferem entre si quanto ao número, tipo e ordem dos resíduos 

aminoácidos formadores, e portanto, a forma com que a cadeia primária está disposta irá 

implicar em uma configuração funcional catalítica muito específica para cada enzima, o que 

lhe atribuirá maior ou menor afinidade com determinado substrato1.  
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Proteínas funcionais parecem ser tão singularmente ajustadas ao meio aquoso, que a 

disponibilidade de água líquida é amplamente considerada um pré-requisito crítico para 

atividade enzimática8. Uma conclusão natural é que a adequada compreensão da química 

protéica não pode ser alcançada sem uma precisa compreensão do papel da água na 

atividade8, assim como a sua relação com a camada de hidratação da proteína8–12. Porém não 

só o conhecimento do comportamento das enzimas em meio aquoso é importante. É sabido 

que o meio não-aquoso permite ter à mão as vantagens dos solventes orgânicos, tais como 

maior solubilidade de substratos apolares, deslocamento de equilíbrio termodinâmico a favor 

da síntese, supressão de reações aquo-dependentes paralelas13. Por outro lado enzimas tendem 

a apresentar baixa estabilidade e, consequentemente menor ou nenhuma atividade catalítica 

em solventes orgânicos14. Métodos computacionais são ferramentas muito úteis para 

investigar interações intermoleculares em sistemas líquidos, como se pode notar em algumas 

publicações recentes10–12. Porém no caso de moléculas protéicas, como as enzimas, a 

simulação é mais difícil devido à grande complexidade destas moléculas, o que exige um 

esforço computacional muito elevado11,12. Em função disto é usual o estudo de sistemas 

computacionalmente menos exigentes e a “transferência” do conhecimento adquirido para 

sistemas de maior interesse. Seguindo este raciocínio, neste trabalho investiga-se o 

comportamento da NMF em solução aquosa e não-aquosa, assim como suas interações por 

ligações de hidrogênio e dipolares, investigando assim a relação do meio não–aquoso e 

comparando esse comportamento em meio aquoso. 

 

1.2 N–Metilformamida (NMF) 

Amidas são frequentemente usadas como modelo de ligações peptídicas e 

compreender suas interações com a água e solventes orgânicos é de capital importância para 

compreender a solvatação de peptídeos e proteínas. Amidas simples são genericamente 

representadas por R1OCNR2R3 com Ri sendo os grupos orgânicos, dos quais os mais comuns 

são grupos metil, e/ou átomos de hidrogênio15. No presente trabalho utiliza-se N–

metilformamida (HOCNHCH3) (Fig.5). Estas moléculas atuam como doadoras e aceptoras de 

prótons através de seus grupos C=O e N–H e consequentemente formam ligações de 

hidrogênio entre si, o mesmo tipo de ligação que é conhecida por ter um papel importante na 

estrutura intramolecular de peptídeos e proteínas16,17 e com água, com o que formam fortes 

ligações de hidrogênio através do grupo carbonila18
. Além disso, estas moléculas também 

formam as chamadas ligações de hidrogênio fracas entre si, do tipo C que são de 
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grande importância na estabilização de muitos sistemas, conforme tem sido extensivamente 

divulgado19–22. A existência destas interações na molécula de NMF leva à presença de 

estruturas tridimensionais de molécula ligadas por ligações de hidrogênio e resulta em 

propriedades físico-químicas do líquido com valores acentuados, como constante dielétrica (

= 182 a 25oC23, momento dipolo (μ) = 3,86D23 ou 3,78D24, ponto de ebulição 199,5oC, calor 

de vaporização 13,77kcal.mol-1
 e densidade 1,01g.cm-3 23. A estrutura do líquido tem sido 

bastante estudada, tanto teoricamente11,12,25–29
 quanto experimentalmente17,30–35. A NMF 

líquida consiste dos confôrmeros cis e trans, ilustrados na Fig.5, com o grupo C=O···H–N 

adotando a configuração essencialmente planar da ligação peptídica24,36. Em condições 

normais a população do confôrmero trans é de cerca de 94% do número total de 

moléculas24,37, o que, num primeiro momento, surpreende, ao se pensar em termos de efeitos 

estéricos (oxigênio e o grupo metil do mesmo lado da molécula, enquanto que o hidrogênio 

ligado ao nitrogênio, bem menor que o grupo metil, fica do lado oposto). Ohtaki e outros38 

encontraram através de difratometria de raios-X, que NMF liquida é principalmente 

constituída de cadeias muito flexíveis de moléculas trans ligadas por ligações de hidrogênio, 

o que tem sido corroborado por outros trabalhos 31,32. Hammami e cols concluíram, usando 

espalhamento de nêutrons e difratometria de raios-X, que cada confôrmero trans no líquido 

estabelece, em média, duas pontes de hidrogênio com moléculas vizinhas, o que confere ao 

líquido uma associação molecular que se assemelha à estrutura de curto alcance do sólido30,34. 

Schoester e outros obtiveram por dinâmica molecular, que o líquido NMF é composto por 

uma mistura de espécies lineares e cíclicas39. Conforme se discutiu previamente, dímeros 

cíclicos NMF–NMF são mais estáveis do que dímeros lineares, todavia, a estabilidade de 

cadeias lineares aumenta com o número de monômeros na cadeia e, por causa disto, cadeias 

lineares prevalecem sobre a formação de dímeros cíclicos no líquido40. A porcentagem de 

dímeros cíclicos no líquido deve ser muito pequena. Resultados recentes, utilizando 

espalhamento de nêutrons com substituição isotópica41 e simulação EPSR42, indicaram que 

dímeros e trímeros lineares ligados por ligações de hidrogênio são espécies bastante 

abundantes no líquido15. Cadeias moleculares vizinhas são interconectadas por ligações de 

hidrogênio fracas, o que proporciona ao líquido uma estrutura tridimensional bastante rígida, 

e explica suas propriedades elétrica e termodinâmica bastante particulares17.      
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Figura 5 – Conformeros cis e trans da NMF 

 

 

 

 

    

Fonte: Almeida (2011) 

 

1.3 Tetrahidrofurano (THF) 

O THF, cuja molécula esta representada na Fig.6, é um pequeno éter cíclico43, 

amplamente estudado, tanto teórica44–47, quanto experimentalmente43,47–50 devido à sua grande 

aplicabilidade como solvente orgânico, a notável combinação de propriedades físico-químicas 

como alta volatilidade, baixo ponto de congelamento e a habilidade para solvatar compostos 

polares e não polares43. É um dos principais membros da classe de solventes dipolares 

apróticos44, que serve como meio ideal para uma variedade de reações químicas 

importantes51, além de apresentar hidratação eletrofílica e hidrofóbica. Sendo um solvente 

doador de elétrons,51 encontra aplicações em diversas áreas, tal como a química farmacêutica. 

Estudos sobre os confôrmeros THF foram realizados por Rosas, Cooper e Laane52, que 

concluíram que métodos MM253,54 foram eficientes na previsão dos confôrmeros mais 

estáveis bem como o cálculo de suas barreiras de transição. Utilizando tais métodos 

encontraram que a conformação mais estável foi a C2(twisted)55. Estudos sobre a estrutura do 

líquido, realizados por Bowron e cols43, através de espalhamento de nêutrons, mostraram a 

presença de cavidades como um componente intrínseco no interior da estrutura do liquido 

puro, que aparecem devido à predominante presença de empacotamento T–like das moléculas. 

Esta mesma conformação T–like foi encontrada por Da Silva e cols45 através de simulação 

Monte Carlo. A molécula de THF apresenta características interessantes para estudos teóricos; 

como o fato de poder ser considerada rígida44, sem que tal aproximação cause diferenças 

significativas no resultado; apresentar solubilidade em solventes polares o que permite a 

simulação de misturas com solventes polares e água; e possuir grupos CH2 o que permite, 

também, a simulação de misturas com solventes orgânicos55. 
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Figura 6 – Molécula de THF 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva(2007) 

 

1.4. Água 

A água, Fig.7, está amplamente distribuída na natureza desempenhando importantes 

papéis em uma gama tão variada de áreas como bioquímica, ciências da terra e química 

atmosférica.  

O poder da água líquida como solvente decorre em parte de suas propriedades 

incomuns, frequentemente atribuídas à sua forte rede de ligações de hidrogênio. Sendo assim 

muita atenção é dedicada à compreensão dessa interação. Diferentes técnicas experimentais 

têm sido utilizadas para abordar esta questão56. Difração de raios–X é sensível a densidade 

eletrônica, que para a água é mais elevada em torno dos átomos de oxigênio. Esta técnica é 

então útil para obtenção da função de distribuição radial O–O. Difração de nêutrons é sensível 

às posições dos núcleos. Estudos com H2O, D2O e a mistura dos dois levaram a função de 

distribuição radial H–H, H–O bem como a O–O57. Estes resultados, juntamente com a análise 

teórica, levam a uma imagem da estrutura local da água, embora certamente desordenada, 

mais ou menos tetraédrica, com aproximadamente 3,5 ligações de hidrogênio por molécula. 

Isto significa que a molécula de água típica realiza duas ligações de hidrogênio através de 

seus átomos de hidrogênio e duas ligações de hidrogênio através de seu átomo de oxigênio57. 

Além de amidas e água serem eles próprios líquidos muito interessantes8,17,57, suas misturas 

constituem um excelente sistema para estudos de ligações de hidrogênio que podem ocorrer 

em cadeias de proteínas hidratadas. Neste trabalho relatam-se resultados estruturais e 

termodinâmicos da mistura NMF–água e NMF–THF em diferentes concentrações, obtidos 

através de simulação Monte Carlo. 
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Figura 7 –  Molécula de água 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Borges (2012) 

  

 

São apresentadas, a seguir, na Tabela 1 algumas propriedades físico–químicas 

relacionadas dos líquidos puros. 

 
 

Tabela 1 – Propriedades Físico–Químicas dos líquidos puros 

LÍQUIDO       ε      μ(D)   P.E.oC ∆Hvap(kcal/mol) ∆Svap(cal/mol.K) ρ(g/cm3) 
    NMF 182,00 3,86 199,5 13,77 29,13 1,00 

    THF 7,50 1,75 66,00 7,67 22,45 0,88 
Água 80,00 1,85 100,00 10,51 26,08 1,00 

 
ε = constante dielétrica, μ = momento dipolo, PE = ponto de ebulição, ∆Hvap = calor de vaporização, 
∆Svap = entropia de vaporização, ρ = densidade. Os valores podem ser encontrados em:  
Lide, D. R., Handbook of Chemistry and Physics, Wiley, New York, 2002. 
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CAPITULO 2 – OBJETIVOS 

 

 

 Investigar o processo de solvatação do NMF em THF e compará-lo com a água. 

 Contribuir, juntamente com outros trabalhos realizados no Laboratório de Química 

Computacional do Departamento de Física e Química da FEIS (UNESP), para esboçar 

uma teoria que permita prever o comportamento da ligação peptídica em função das 

propriedades do solvente em que se encontre.  

 Contribuir no estudo do comportamento da ligação peptídica em meio não aquoso. 

 Relacionar o comportamento da NMF em meio aquoso e em meio não aquoso. 
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CAPITULO 3 – METODOLOGIA 

 

O estudo da fase líquida assim como das reações que nela ocorrem são de grande 

interesse ao conhecimento humano, devido a importância do estado líquido para processos 

vitais e a diversidade de processos que se desenvolvem na fase líquida58.  

Os estudos iniciais envolviam modelos físicos, que por consumirem elevado tempo 

computacional evoluíram naturalmente para modelos matemáticos, e deste para a realização 

das análises por computador. A partir dos trabalhos realizados no laboratório de Los Alamos 

por Metropolis e cols (1953) demonstrou-se ser a simulação computacional uma ferramenta 

poderosa no estudo do comportamento da fase líquida58. No início, estes estudos eram raros, 

mas com a crescente facilidade dos pesquisadores ao acesso a sistemas de computação, o 

número de estudos nesta área aumentou muito. 

Em simulação computacional de líquidos o fator mais relevante é o emprego de um 

modelo matemático que descreva o sistema físico real de interesse da maneira mais íntegra 

possível. Os modelos usualmente empregados para a realização de simulações de líquidos são 

baseados em funções de energia potencial que dependem apenas das coordenadas das 

moléculas ou dos átomos, do sistema59. Neste estudo o método a ser utilizado será Monte 

Carlo. 

 

3.1 Método Monte Carlo 

Este método foi desenvolvido por Metropolis, Neumann e Ulam no final da segunda 

grande guerra com o objetivo de estudar a difusão de nêutrons em materiais fissionáveis60. A 

partir da década de 50 com a chegada a Los Alamos do computador MANIAC, nova 

contribuição foi realizada por Metropolis e cols60, em que determinados problemas 

matemáticos poderiam ser tratados pelo encontro de um análogo probabilístico, o qual é 

resolvido por um experimento estocástico de amostragem, sendo este experimento 

característico da simulação Monte Carlo, e que o diferencia de outras simulações como a 

Dinâmica Molecular. O método estocástico se caracteriza pelo fato de que a nova 

configuração a ser gerada depende apenas da configuração atual e não das anteriores, e por 

não depender de configurações anteriores suas configurações tornam-se independentes do 

tempo, eliminando-se assim a variável tempo e consequentemente eliminam-se todas as 

grandezas que a envolvem, tais como velocidade e aceleração de partículas. A geração das 

novas configurações se dá por seqüências numéricas aleatórias. O caráter aleatório é dado 

pelas configurações geométricas do sistema no caso da simulação de líquidos 
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3.1.1 Algoritmo de Metropolis (Importance Sampling) 

Como o próprio nome diz este método foi proposto por Metrópolis e cols60, e é 

muito eficiente em explorar o comportamento termodinâmico de sistemas em fase líquida61. 

Ao propor o método Metropolis e cols perceberam que alguns problemas deveriam ser 

solucionados, afim de que os cálculos se tornassem viáveis. No método é utilizado a função 

de distribuição de Boltzman, que descreve a probabilidade de ocorrência de um determinado 

estado microscópico m, em função da energia, Em e temperatura T, desse estado62,63. 
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           Eq.1 

 

onde kB é constante de Boltzman. O denominador da função acima é conhecido como função 

partição Z, sendo importante considerar a sua dependência a temperatura. Sendo a função 

partição uma indicação do número de estados. A temperaturas muito baixas apenas o estado 

de energia mais baixo é acessível. A temperatura muito altas o número torna-se infinito. 

Metropolis e cols propuseram um algoritmo onde configurações energeticamente 

desfavoráveis seriam eliminadas. Assim a partir de uma configuração inicial (atual), seriam 

atribuídos movimentos aleatórios as partículas, sendo gerada uma nova configuração. 

Calcula-se a variação de energia entre a nova configuração e a anterior. Se ΔE<0, a nova 

configuração é aceita. Se ΔE>0 a nova configuração não é imediatamente rejeitada, um novo 

número aleatório ξ entre 0 e 1 é gerado e se ξ < exp(-ΔEm/kBT) a nova configuração é aceita, 

caso ξ > exp(-ΔEm/kBT) a configuração não é aceita e retorna-se a configuração anterior. Esta 

amostragem é denominada de amostragem preferencial (importance sampling) onde, como 

vimos se atribuem pesos às configurações geradas por meio de números aleatórios.  

 

3.1.2 Condições de Contorno Periódicas 

Nas simulações Monte Carlo o número de moléculas utilizadas na simulação é 

pequeno, na ordem de centenas, o que leva à presença de uma fração significativa de 

moléculas na superfície da caixa utilizada, fazendo com que as moléculas da superficie da 

caixa possam se mover para fora da mesma, levando a redução do número de moléculas. A 

solução encontrada, para este problema, foi replicar a caixa cúbica ao longo de todas as 

direções da caixa considerada central. Assim quando uma molécula é movimentada para fora 
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da caixa central, outra idêntica entra pelo lado oposto da caixa, situação esta denominada de 

condições de contorno periódica. Pode-se visualizar esta situação na Fig.8, baseada na 

ilustração de Allen e Tildesley58. Não há paredes no contorno da caixa central, e nem 

moléculas na superfície. Esta caixa simplesmente forma um conveniente sistema de eixos para 

mensurar as coordenada das N moléculas.  
 

Figura 8 – Sistema periódico bidimensional 

 

Fonte: Allen e Tildesley(1987) 

 

 

O coração do programa Monte Carlo envolve o cálculo da energia potencial de uma 

configuração particular. Assim nas Condições de Contorno Periódicas considera-se as 

interações de cada molécula com as demais, o que inclui as moléculas de todas as suas 

réplicas tornando o cálculo inviável, pois o número de réplicas é infinito. Para solucionar este 

problema criou-se um raio de distância limite (raio de corte) em relação a uma molécula de 

interesse, sendo que as contribuições da interação de Lennard–Jones além do raio de corte é 

levado em conta segundo o formalismo de Allen e Tildesley58. É importante ressaltar que o 

raio de corte tenha magnitude de L/2, onde L é o valor da aresta, para que a molécula não 

venha interagir com sua própria imagem. Esta área ou volume tangenciado pelo raio de corte 

corresponde à chamada Convenção de Imagem Mínima. Observando a Fig. 9 pode-se 

entender melhor esta solução. Determina-se uma partícula no centro de uma região de 

tamanho e forma idênticos ao da caixa inicial (partícula em azul na Fig. 9), delimita-se a 
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região e apenas aquelas moléculas que estiverem com seu centro dentro desta região é que 

terão suas interações consideradas. 
 

Figura 9 – Representação bidimensional da convenção de imagem mínima 

                            

               

 
Fonte: Silva(2007) 

 

 

Desta forma computa-se apenas as interações com 5 moléculas vizinhas, o que reduz 

significativamente o tempo computacional. A maior contribuição ao potencial intermolecular 

é devido aos vizinhos mais próximos. Na prática, para efeito de cálculos, não há a necessidade 

de utilizar um número infinito de réplicas, considerando-se apenas uma caixa e garantindo 

que toda a vez que uma partícula saia da caixa de um lado outra entre pelo lado oposto. Por 

fim no caso da Fig. 9 calcular as interações da molécula azul com as duas que estão dentro do 

raio de corte é precisamente equivalente contabilizar as interações desta molécula com as duas 

moléculas verdes55.  

 

3.1.3 Cálculo da Energia Potencial do Sistema 

A contribuição intermolecular de energia é dada, em geral, pela soma das interações 

entre cada par de moléculas a e b do sistema: 

    abEU E        Eq.2 
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 Para calcular a energia Eab entre um único par de moléculas a e b, considera-se a 

contribuição eletrostática, descrita pelo potencial de Coulomb (Eq.3), e uma contribuição não 

eletrostática, descrita pela contribuição de Lennard–Jones (Eq.4).  
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Onde qi e qj são as cargas dos sítios i pertencentes às moléculas a e dos sítios j 

pertencentes às moléculas b; 00 é o coeficiente de permissividade do vácuo; rij é a distância 

entre os sítios em ângstrom. 

Sendo assim, a energia entre duas moléculas a e b é descrita pela soma das equações 

anteriores: 
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Os termos cruzados Aij e Bij são calculados através das regras de cruzamento: 

2
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 Onde é a profundidade do poço do potencial de Lennard–Jones e  a distância no 

qual o potencial interpartícula corresponde ao valor de epsilon. 

 

3.1.4 Ensemble Estatístico 

O ensemble utilizado neste trabalho é o NpT, onde N é o número de moléculas, p a 

pressão e T a temperatura. Entende-se por ensemble estatístico um conjunto composto por um 

número N muito grande de sistemas microscópicos semelhantes que descrevem 
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adequadamente o sistema macroscópico em estudo55,63. Constrói-se um ensemble replicando-

se muitas vezes o sistema em estudo, e aplicando cada uma destas réplicas ao mesmo 

experimento, assim as observações são feitas sobre esses vários sistemas semelhantes. 

Supondo um sistema constituídos por N moléculas de um gás torna-se difícil realizar 

previsões sobre uma única observação55. Desta maneira fazendo observações sobre N réplicas 

destes sistemas semelhantes em um dado instante t, pode-se determinar qual a ocorrência de 

determinado evento. Na Figura 10 há a ilustração de um conjunto de N sistemas que evoluem 

com o tempo. Cada uma das linhas horizontais representa um microsistema. Na simulação de 

Monte Carlo consideram-se um único instante t, observando apenas as linhas verticais D e E, 

ou seja, após o sistema já estar em equilíbrio. Estas configurações são independentes do 

tempo. No método de Monte Carlo gera-se configurações aleatórias para um sistema, e as 

propriedades que se deseja conhecer (energia interna, densidade, entalpia, etc) são obtidas a 

partir de cálculos da média sobre todas as configurações55. 

 

Figura 10 – Um conjunto de N sistemas submetidos ao mesmo experimento. Cada linha horizontal representa a 
evolução de um sistema ao longo do tempo. As linhas verticais representam ensembles. 

 

                     

           

 
  
 

Fonte: Silva(2007) 
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3.2 Função de Distribuição Radial de Pares 

A partir da função de distribuição radial de pares g(r) é possível obter 

informações sobre o arranjo estrutural do líquido, tais como a existência e o provável tipo de 

interações intermoleculares e o número de camadas de solvatação da molécula.  

A função g(r) entre os pares de átomos i e j, é calculada pela fórmula: 

  
j

ij
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rr
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jr r
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24

,
          Eq.7 

onde r é a distância entre as partículas i e j, Nij(r,r + Δr) é o número médio de partículas j 

dentro da casca esférica de largura Δr, cujo centro esta sobre a partícula de referência j, e ρj é 

a densidade numérica média de j na caixa de simulação.  

A função de distribuição radial de pares é, portanto, a razão entre a 

probabilidade de se encontrar um átomo da espécie j à uma certa distância radial do átomo i e 

a probabilidade de se encontrar esse par de átomos em um sistema aleatoriamente distribuído 

com densidade similar64. 

 

3.3 Número de Coordenação 

Através dos picos das funções de distribuição radial temos as distâncias médias mais 

prováveis entre os vizinhos, que para líquidos são associados a sua camada de solvatação. A 

integração da Eq.7 até os mínimos correspondentes, fornece estimativa do número de 

vizinhos, ou número de coordenação, segundo a equação abaixo: 

        drrgrN j

R

r )(4 2
0

00      Eq.8 

onde, ρj é a densidade do líquido, r a distância interatômica e 0r  é a posição do primeiro 

mínimo.  

 

3.4 A Simulação 

 O programa para o estudo das propriedades termodinâmicas e estruturais da mistura 

NMF–THF e NMF–Água utilizado foi o DIADORIM desenvolvido pelo Laboratório de 

Química Teórica da Universidade Federal de São Carlos65 o qual utiliza o método de Monte 

Carlo65 com algoritmo de Metropolis58,66, condições de contorno periódicas e convenção de 

imagem mínima58,66. 
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 Os estudos foram realizados tanto em líquidos puros quanto para as diferentes 

concentrações de misturas, 12,5 a 87,5 %, com intervalos de 12,5, de THF ou água na mistura.

 Os parâmetros σk, εk e qk, para as três moléculas, utilizadas neste trabalho, estão 

listados tabela nas 2, 4 e 7, assim como as geometrias atômicas estão nas tabelas 3, 5 e 6. Uma 

completa interação intermolecular foi considerada para todas as moléculas com pelo menos 

um átomo dentro de um raio de corte de 11,0Å. A contribuição da interação de Lennard–Jones 

além do raio de corte foi levado em conta segundo o formalismo de Allen e Tildesley. 

Interações eletrostáticas de longo alcance não foram consideradas. Tal aproximação tem sido 

sistematicamente empregada a fim de minimizar esforços computacionais66. Os líquidos 

foram simulados como moléculas rígidas tendo se utilizado para a água o modelo TIP4P 

desenvolvido por Jorgensen e cols67 (neste modelo a carga do oxigênio é deslocada para o 

ponto M), para a NMF o modelo OPLS_aa21 otimizado em nosso laboratório e para o THF o 

modelo OPLS54. As simulações foram feitas no ensemble isotérmico–isobárico (NpT) com 

T=298,15K, p=1atm, em uma caixa com 400 moléculas. Começando a partir da distribuição 

molecular inicial na caixa, novas configurações são geradas aleatoriamente por translação e 

rotação de uma molécula escolhida ao acaso. Tendo uma nova configuração, a energia 

potencial do sistema é calculada através da Eq.2 e tal energia é comparada com a energia 

anterior. Assim a nova configuração é aceita ou não dependendo da relação entre a energia 

das sucessivas configurações. Os valores das etapas de translação(Δr) e rotação(ΔӨ) foram 

ajustados para uma razão aceite/tentativa entre 42 a 45%. Além disso, novas configurações 

devem ser geradas afim de permitir a relaxação no volume do sistema, de tal forma a manter a 

densidade dos líquidos constantes. Uma mudança no volume era tentada a cada 500 

movimentos moleculares e as variações de volume (ΔV) eram ajustados para que se 

conseguisse a mesma relação aceite/tentativa anteriormente citada21,64,66,68. Cada simulação de 

um novo sistema (uma nova concentração) inicia-se com uma fase de equilíbrio de 2,4x107 

configurações, seguida de uma fase de 2,4x107 configurações para os cálculos das médias das 

propriedades termodinâmicas e estruturais. As incertezas estatísticas foram calculadas em 

diferentes blocos de cálculos de médias de 2x105 configurações.  
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Tabela 2 – Parâmetros moleculares para Água. 

Sítio σ/Ǻ ε/kcal mol-1 q/ua 

Oxigênio (O) 3.154                    0.155 0.000 

M 0.000             0.000 -1.040 

Hidrogênio(H) 0.000                    0.000  0.520 

 

 

 

 
Tabela 3 – Geometrias moleculares para Água 

Sítio X Y Z 

Oxigênio(O) 0.000                    0.000 0.000 

M 0.000             0.150 0.000 

Hidrogênio(H) 0.756                    0.585 0.000 

Hidrogênio(H) -0.756           0.585 0.000 

 

 

 

 
Tabela 4 – Parâmetros moleculares para THF 

Sítio σ/Ǻ ε/kcal mol-1 q/ua 

Oxigênio(O) 3.000                     0.170 -0.500 

CH2(O) 3.800             0.118  0.250 

CH2 3.905                     0.118  0.000 
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Tabela 5 – Geometrias moleculares para THF. 

Sítio X Y Z 

Oxigênio(O)  -0.4723 1.1257 -0.1504 

CH2 (O) -1.1861 0.0000   0.2809 

CH2  1.0101 0.7731   0.0481 

CH2   1.0101 -0.7731    0.0481 

CH2 (O) -0.4723 -1.1257 -0.1504 

 

 

 

 
Tabela 6 – Geometrias moleculares para NMF 

Sítio X Y Z 

C1 -0.0278 0.2582 0.0937 

O2 -0.1725 1.3901 0.5005 

C3 -1.2148 -0.5675 -0.3687 

H4 -1.9437 -0.6813 0.4654 

H5 -1.7201 -0.0582 -1.2204 

H6 -0.9024 -1.5827 -0.7026 

C7 1.3384 -0.3991 0.0213 

H8 2.1352 0.2907 0.3816 

H9 1.5704 -0.6805 -1.0308 

H10 1.3553 -1.3134 0.6567 
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Tabela 7 – Parâmetros moleculares para NMF. 

Sítio σ/Ǻ ε/kcal mol-1 q/ua 

C1 3.75000 0.10500 0.340 

N4 3.25000 0.14000 -0.700 

O2 2.96000 0.21000 -0.460 

H3 2.75000 0.03800 0.120 

C6 3.20000 0.05000 0.105 

H5 0.00000 0.00000 0.415 

H(7,8,9) 2.35000 0.01700 0.060 
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CAPITULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise Estrutural 

 

 A seguir apresentam-se os resultados, referentes a análise estrutural dos líquidos puros 

THF, Água e NMF, e misturas binárias THF–NMF e Água–NMF.  

 

4.1.1 N–Metilformamida. 

 

 Com a finalidade de adquirir confiança que as simulações realizadas neste trabalho 

reproduzam de maneira satisfatória a estrutura do líquido, realizou-se a simulação de NMF 

puro e os resultados obtidos de densidade (ρ) e entalpia de vaporização (ΔHvap) foram 

comparados com os experimentais. Observa-se que os valores teóricos (ρ=1,007 0,006g cm-3 

e ΔHvap=13,82±0,08kcal mol-1) apresentam boa concordância com os experimentais (ρ=1,01 g 

cm-3 e ΔHvap=13,77kcal mol-1), também o gráfico de g(r), representado na Figura 11, obtido 

neste trabalho é muito semelhante ao gráfico obtido por Cordeiro e Soper17 através da difração 

de nêutrons e posterior refinamento estrutural por potencial empírico (EPSR), para as mesmas 

correlações entre os átomos de moléculas vizinhas. O resultado teórico está representado no 

gráfico da Fig.11. 
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Figura 11 – Funções radiais de pares para o NMF puro, obtidos na simulação Monte Carlo 
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Fonte: Borges(2012) 

 

No gráfico de g(r) nota-se a presença de bandas estreitas e bem definidas, em valores 

baixos de r, o que indica que o líquido NMF é bem estruturado, apresentando camadas de 

solvatação bem definidas.  A correlação N–H···O, apresenta um pico em 1,87Ǻ indicando 

provavelmente uma ligação de hidrogênio. A correlação N···O apresenta sua amplitude 

máxima em 2,81Ǻ, mostrando que os átomos N–H···O são praticamente colineares, sendo este 

mais um indicativo da presença de ligações de hidrogênio entre as moléculas de NMF no 

líquido. Os dois resultados concordam com os valores comumente aceitos para caracterizar a 

presença de ligações de hidrogênio no líquido, com a distância N–H···O entre 1,2 e 2,2Ǻ. A 

correlação N···O, fortemente repulsiva, apresenta pico estreito e bem definido, o que indica, 

no caso do NMF, a presença de ligações de hidrogênio fortes o suficiente para manter uma 

estrutura rígida no líquido. A presença de ligações de hidrogênio explicam os elevados 

valores das propriedades físico-químicas, como densidade, entalpia de vaporização, ponto de 

ebulição e constante dielétrica do líquido, valores estes citados anteriormente. Objetivando 

maior compreensão da estrutura deste liquido, construiu-se o gráfico de distribuição de 

energia de pares ao longo da simulação para as correlações intermoleculares (Fig.12). Este 

gráfico apresenta forma bimodal, uma característica de líquidos que apresentam ligações de 

hidrogênio entre suas moléculas, como já discutido na literatura16. Comparando este mesmo 
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gráfico com de outros solventes orgânicos, como acetona21, verifica-se que estes apresentam 

gráfico de forma monomodal, ao contrário da NMF, e que a energia entre os pares é 

significativamente mais negativa para o NMF líquido. Neste gráfico é notada a presença de 

um ombro do lado esquerdo do pico principal que sugere a presença de dímeros mais estáveis 

que as médias das interações (pico principal). 

 

Figura 12 – Distribuição de energia de pares ao longo da simulação da NMF liquida. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

 Fez-se então uma busca na caixa de simulação como objetivo de encontrar o dímero 

mais representativo no líquido. Sendo este representado na Figura 13. 
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Figura 13 – Geometria do dímero estatisticamente mais representativo no líquido. 

Alguns parâmetros geométricos são: ângulo (N–H···O) = 177o, r(H···O) = 1,75Ǻ, 

r(N···O) = 2,71Ǻ,  r(C···C) = 4,29Ǻ, r(O···C(Me) = 3,84Ǻ, r((C=O)H···O) = 3,43Ǻ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Borges(2012) 

 

 

Considerando-se os parâmetros geométricos referentes ao dímero listados na Fig. 13, 

nota-se uma considerável concordância entre as distâncias relativas aos átomos nos dímeros 

com as distâncias referentes ao gráfico de g(r) representado na Figura 11. Sendo que os 

valores de ângulo para a correlação N–H···O, entre 130 e 180o, e a distância (N)H···O 

confirmam o que é aceito na literatura para a definição de ligações de hidrogênio, 

fortalecendo a idéia de um liquido com moléculas interagindo entre si por ligações de 

hidrogênio. Ressalta-se ainda a distância entre os átomos de O e H do grupo carbonila da 

molécula adjacente (r = 3,43Ǻ) que, segundo a literatura pode ser associado a ligações de 

hidrogênio fracas19, ligações estas que desempenham um papel importante na estrutura do 

líquido. 

Com a finalidade de obter mais detalhes sobre as interações intermoleculares no 

liquido foi plotado o gráfico de correlação de dipolos entre as moléculas, com <cosθ> em 

função da distância C···C, mostrado na Figura 14, onde θ é o ângulo entre o vetor momento 

dipolo de duas moléculas que estão consideradas. Este gráfico concorda com o que é ilustrado 

no gráfico de g(r) (Fig.11), pois apresenta uma correlação entre C···C muito forte entre 3 e 

5Ǻ. Observa-se a mesma concordância em relação ao dímero (Fig.13) com a distância para a 

correlação C···C. 
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O gráfico indica que as moléculas mais próximas no líquido estão orientadas de tal 

forma que os momentos de dipolo se orientam entre si preponderantemente em ângulos 

próximo a 70o e que a correlação dipolar de longo alcance tende a ser perpendicular. Esse 

comportamento sugere uma camada de solvatação com elevada estruturação. 

 
Figura 14 – Correlação dipolo–dipolo média em função da distância C···C, 

para NMF, onde teta é o ângulo entre os momentos dipolo das  moléculas. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

4.1.2 Água 

 

Na sequência realizou-se a simulação da água pura. Os resultados das propriedades 

físico-químicas, como densidade (ρ) e entalpia de vaporização (ΔHvap), obtidos nesta 

simulação apresentam excelente concordância com os valores experimentais como pode-se 

observar,  ρ=1,00g cm-3 69 e ΔHvap=10,51kcal mol-1 70 (experimentais), e ρ=1,014 ±0,008 g 

cm-3 e ΔHvap=10,64 ±0,01kcal mol-1 (teóricos). Na Figura 15 mostra-se o gráfico de g(r) 

obtido que apresenta boa concordância com os resultados obtidos através da simulação 

realizada por Jorgensen e cols,67 e com os resultados obtidos por Soper71 por difração de 

nêutrons e de raios–X com posterior EPSR. 
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Figura 15 – Curvas de g(r) para a água a partir da simulação de Monte Carlo 
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Fonte: Borges(2012) 

 

 Faz-se aqui as mesmas observações feitas na discussão sobre NMF, pois verifica-se 

nas curvas de g(r) da Fig.15, semelhanças com curvas de g(r) da NMF, ou seja, uma curva 

estreita com amplitude máxima em 1,85Ǻ para a correlação O···H, sugerindo fortemente a 

presença de ligações de hidrogênio entre as moléculas. A correlação O···O tem sua amplitude 

máxima em 2,77Ǻ mostrando que os átomos O–H···O são praticamente colineares, outro 

indicativo da presença de ligação de hidrogênio entre as moléculas. Além disto, a interação 

fortemente repulsiva O···O apresenta um pico bem definido e estreito, indicando, neste caso, 

que as ligações de hidrogênio são suficientemente fortes para manter a estrutura rígida no 

líquido. Nas Figs.16 e 17, são ilustrados os gráficos referentes a distribuição de energia de 

pares ao longo da simulação para as correlações intermoleculares e de correlação dipolo–

dipolo  entre as moléculas, respectivamente. 
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Figura 16 – Distribuição de pares de energia ao longo da simulação, para água 
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Fonte: Borges(2012) 

 
 
 
 

Figura 17 – Correlação dipolo–dipolo média em função da distância O···O, para a água, 

onde teta é o ângulo entre os momentos dipolo das duas moléculas de água consideradas 
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Fonte: Borges(2012) 
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 Como no gráfico de g(r) (Fig.15), aqui também se observa concordância com os 

resultados obtidos por Jorgensen e cols67. Em relação à NMF notamos que a distribuição de 

energia (Fig.16) é menos negativa para a água. Esta apresenta seu primeiro pico próximo a -

4,7kcal mol-1 e o NMF em -7,3kcal mol-1, sugerindo que a atração entre as moléculas de NMF 

ocorra com maior intensidade que entre as moléculas de água, o que concorda com o valor de 

entalpia de vaporização maior para o NMF (13,83kcal mol-1) que para a água (10,64kcal mol-

1). Não esquecendo de destacar que este gráfico (Fig.16) como na NMF apresenta forma 

bimodal, característico de líquidos que apresentam ligações de hidrogênio. 

O gráfico de Figura 17 indica que a distâncias menores as moléculas estão orientadas 

de tal forma que os ângulos se orientam entre si em valores próximos a 65o, e que a correlação 

dipolar de longo alcance tende a ser perpendicular. 

 Enfim para complementar o estudo sobre a estrutura da água liquida foi realizada a 

busca na caixa de simulação pelo dímero estatisticamente mais representativo, que está 

representado na Figura 18. 
 

Figura 18 – Geometria do dímero estatisticamente mais representativo no líquido. 

Alguns parâmetros geométricos são: ângulo (O–H···O) = 173o, 

r(H···O) = 1,76Ǻ, r(O···O) = 2,63Ǻ,  r(H···H) = 2,3Ǻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Borges(2012) 

 

 

Observam-se alguns parâmetros geométricos relacionados ao dímero listados na Fig. 

18. É verificado que os valores das distâncias entre os átomos estão concordantes com os 

valores para g(r) (Fig.15), para as mesmas correlações, assim como o ângulo (O–H···O) e a 

distância (H···O) então dentro dos valores relatados na literatura para ligações de hidrogênio. 
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4.1.3 Tetrahidrofurano 

  

Os resultados de g(r) obtidos neste trabalho são mostrados na Fig.19. Os resultados 

apresentam boa concordância com os obtidos através de difratometria de nêutrons com 

posterior refinamento por EPSR realizados por Bowron, Finney e Soper43. Por outro lado os 

valores de densidade e entalpia de vaporização encontrados na simulação de Monte Carlo 

estão próximos dos experimentais, ρ = 0,888g cm-3 e ΔHvap = 7,67kcal mol-1(experimentais), e 

ρ = 0,898 0,007g cm-3 e ΔHvap = 7,87 0,01kcal mol-1(teóricos). Como em NMF e água, 

pode-se observar que o modelo teórico é capaz de reproduzir com boa aproximação os 

resultados experimentais, sendo então este modelo útil para o estudo do comportamento do 

líquido. Neste gráfico de função radial de pares as bandas apresentam-se largas e a distâncias 

maiores de r do que as encontrados no NMF e H2O, o que sugere a presença de interações 

intermoleculares mais fracas, e elevada mobilidade entre estas interações, indicando que o 

THF é um liquido pouco estruturado. O primeiro pico, praticamente um ombro, aparece 

apenas à distância de aproximadamente 3,7Ǻ entre os sítios O···C(O), sugerindo que este 

ombro, também presente em éteres acíclicos como EDM, EDE e EME44, correspondem à 

interações atrativas coulômbicas entre grupos adjacentes O e C(O)72. Os resultados 

explicariam os baixos valores das propriedades físico-químicas apresentadas por este líquido. 

  

Figura 19 –  Curvas de g(r) a partir da simulação de Monte Carlo para o THF 
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Fonte: Borges(2012) 
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 Dando continuidade, e com a finalidade de obter maiores informações sobre a 

estrutura deste líquido, graficou-se de distribuição de energia de pares ao longo da simulação 

para as correlações intermoleculares. O gráfico obtido está mostrado na Fig.20: 

 
 
 

Figura 20 – Distribuição de pares de energia ao longo da simulação para THF 
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Fonte: Borges(2012) 

   

Ao contrário de líquidos bem estruturados e formados por ligações de hidrogênio cujos 

gráficos apresentam forma bimodal, este gráfico se apresenta monomodal, a distribuição de 

energia é mais estreita, como observada também na acetona21. É relevante o fato da banda de 

distribuição surgir apenas após -3 kcal.mol-1, mostrando que a interação entre as espécies mais 

estáveis não são tão atrativas como no NMF e H2O. Nota-se que os resultados obtidos 

concordam com o que já foi observado no gráfico da Fig. 19, sugerindo que as interações 

intermoleculares no THF líquido são de menor intensidade, provavelmente interações dipolo. 

Diferente do observado na acetona21, não há presença de ombros no lado esquerdo da curva, 

sugerindo que a correlação entre as moléculas é mais seletiva que nos casos anteriores 

analisados, o que concorda com o trabalho de Bowron, Finney e Soper43, o qual sugere uma 

estrutura líquida dominada por um arranjo, tipo T–like (o oxigênio de uma molécula apontado 

para o centro do anel de uma molécula vizinha). Prosseguindo, então, a análise estrutural e 

através dos resultados observados para as g(r)s no THF, fez-se a busca na caixa de simulação 
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em uma distância entre 3,0 a 7,5Ǻ, uma vez que o THF se comporta como um líquido bem 

menos estruturado que os anteriores e as curvas ilustradas na g(r) (Fig.19) são largas 

sugerindo elevada mobilidade para as correlações (interações). O resultado esta ilustrado na 

Figura 21, relacionado as imagens dos dímeros, foram coletados três dímeros diferentes um 

para cada distância, mostrados na Tabela 8.  

 

Figura 21 –  Geometria dos dímeros estatisticamente mais representativos, 

em função da distância,  no líquido. Alguns parâmetros geométricos são: 

r(O···C(O)) = 3,53Ǻ,r(O···O) = 5,26Ǻ, r(C(O)···C(O)) = 4,66Ǻ,  r(C(O )···C) = 6,22Ǻ 

 

a           b        c  

 

Fonte: Borges(2012) 

 

Tabela 8 – Dímeros em função da distância em que se encontram. 

 

Dímero a b c 

Distância 3 a 4Ǻ 4 a 6Ǻ 6 a 7,5Ǻ 
 

 

Com os resultados apresentados fica claro que a medida que a distância aumenta o 

ângulo entre as moléculas vai se aproximando de 90o (perpendicular). Embora tenha sido 

observado três dímeros diferentes, os parâmetros geométricos encontrados nos diferentes 

dímeros se mostraram próximos, por isso é listado apenas os valores referentes ao dímero da 

Figura 14 c, para as correlações O···C(O), C(O)···C(O) e C···C(O) da molécula vizinha. Estes 

valores apresentam uma boa concordância com as distâncias entre os átomos relacionados 

com o gráfico da Fig.19. Além disso observa-se a concordante disposição dos dímeros com o 
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observado  por Bowrow, Finney e Soper em um arranjo T–like, tornando-se mais evidente tal 

arranjo a distâncias maiores. 

Dando seqüência aos estudos no THF liquido plotou-se um gráfico de correlação entre 

os momentos de dipolo (Fig.22). Observa-se neste gráfico que o ângulo entre o momento 

dipolo de duas moléculas que estão consideradas orienta-se a 50o, e tendem a 86 o à medida 

que a distância aumenta, e ficam oscilando próximo a esse ângulo para distâncias maiores, 

tendendo a ser perpendiculares(T–like), concordante, também, com o observado nos dímeros 

(Fig.21). 

 
 

Figura 22 – Correlação dipolo–dipolo média em função da distância O···O, para o THF onde 

teta é o ângulo entre os momentos dipolo das duas moléculas de THF consideradas. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

 Para concluir a primeira parte deste trabalho, o gráfico da Figura 23 apresenta o 

número de coordenação em função da distância nos três líquidos e na Figura 24 é representada 

a caixa de simulação final, para estes líquidos.  

Está claro que tanto para a água quanto para o NMF a presença de um platô, nas suas 

respectivas curvas, ilustradas no gráfico da Figura 23 indica uma bem estruturada camada de 

solvatação, já no THF é observado um aumento exponencial, característico de líquidos menos 

organizados.  



46 
 

Figura 23 – Número de vizinhos em função da distância para NMF (para a correlação 

(N)H···O), THF(para a correlação (O)C···O) e Água (para a correlação (O)H···O). 
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Fonte: Borges(2012) 

 

A representação da configuração final das caixas de simulação para os três líquidos, é 

mostrada na Figura 24, respeitando-se as proporções de tamanho entre elas. Comparando os 

valores das arestas das três caixas, arrolados na Tabela 9, verifica-se que a caixa que apresenta 

a menor aresta, e consequentemente o menor volume é a de água, bem menor que as outras 

duas caixas, de acordo com o que é mostrado na Figura 24. Nota-se que a caixa de NMF 

parece ser mais compacta em relação às caixas de água e THF. Esta diferença do THF em 

relação ao NMF pode ser explicada através da diferença de densidade, uma vez que o THF 

(ρ=0,88g cm-3) possui menor valor de densidade do que o NMF. Embora sejam os valores de 

densidade da água líquida (ρ=1,00g cm-3) e NMF líquido (ρ=1,01g cm-3) muito próximos, é 

considerável a diferença de tamanho entre as caixas destes dois líquidos. Sendo assim, a 

diferença entre as caixas de água e NMF não é justificada pela densidade, o mais provável 

então, é que esta diferença ocorra, devido ao número de átomos por unidade de volume. 

Calculou-se então, a relação do número de átomos por unidade de volume e o resultado 

mostrou-se semelhante para os dois casos (NMF e água) como pode ser observado pelos 

valores listados na Tabela 9. Deste modo, o número de ligações químicas primárias é maior 

por unidade de volume em NMF do que em água. Por outro lado o número de ligações de 

hidrogênio por unidade de volume é maior em água. Como as ligações de hidrogênio têm 



47 
 

comprimento maior que as ligações químicas primárias, consequentemente, as distâncias entre 

os átomos por unidade de volume será menor em NMF, resultando em uma estrutura mais 

compacta no NMF do que para a água. 

 
Figura 24 – Configuração final da caixa de simulação para H2O puro (Figura da esquerda), 

NMF puro (Figura central) e THF puro (Figura da direita). 

 

 

Fonte: Borges(2012) 

 

 
                  Tabela 9 – Valores das aresta das caixas e do volume molar dos líquidos puros  

Líquido Aresta(Ǻ) DM (*N/Å3) **NA/ Å3 

 ÁGUA 22,66 3,45x10-2 1,0x10-1 

NMF 33,82 1,03x10-2 1,0x10-1 

THF 37,71 0,08x10-2 1,0x10-1 

 
        *N é o numero de moléculas na caixa 

           **NA é o número de átomos por caixa (NMF=9, ÁGUA=3, THF=13) 
 

Fica claro que os resultados obtidos para os três líquidos puros nas simulações 

realizadas nestes estudos tem concordância com outros importantes resultados, obtidos 

experimentalmente ou mesmo por outras simulações16,17,42,66,68,73, com isto podemos agora 

partir para o estudo das misturas e suas relações, seguros de que os resultados obtidos serão 

confiáveis. 
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4.1.4 Mistura NMF–THF 

 

A partir de agora far-se-á a análise da mistura dos dois líquidos nas concentrações de 

THF de 12,5% a 87,5% com intervalos de 12,5%. Inicialmente mostra-se o gráfico de 

distribuição radial de pares para a concentração 50%, Fig.25. Esta concentração foi escolhida 

uma vez que representa de maneira satisfatória o comportamento médio da mistura em todo 

intervalo de concentração. Neste gráfico observa-se um pico referente à interação 

O(THF)···H(N)(NMF) com amplitude máxima na distância de 1,98Ǻ. Já a interação 

O(THF)···N(NMF) apresenta um pico em 2,91Ǻ. Estes dois resultados, como discutido 

anteriormente no NMF puro, sugerem a presença de ligações de hidrogênio entre as moléculas 

de NMF e THF no líquido, sendo que o éter cíclico se apresenta como aceptor de prótons e o 

NMF como doador de prótons.  

 
Figura 25 – Distribuição radial de pares para mistura NMF–THF, 

na concentração de 50%, referente a interação NMF–THF. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

 

As demais curvas mostradas no gráfico da Fig. 25 apresentam-se mais largas e as 

distâncias maiores em r.  

Para uma maior compreensão da interação NMF–THF na mistura, na Figura 26 

ilustra-se o gráfico de número de coordenação em função da distância, para a correlação 
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O(THF)···H(N)(NMF), nas diferentes concentrações de THF. Em todas as concentrações foi 

observado que as curvas apresentam um platô, daí concluí-se que o líquido em suas diferentes 

concentrações se apresenta bem estruturado. 

 

 
Figura 26 – Número de vizinhos em função da distância nas diferentes 

concentrações de THF, para a interação NMF–THF, referente a correlação 

O(THF)···H(N)(NMF). 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Nota-se neste gráfico (Fig.26) que à medida que aumenta a concentração de THF na 

mistura o número de vizinhos diminui o que também é observado na interação NMF–NMF na 

mistura (este resultado é mostrado na Seção 4.1.6), o que é esperado, pois o número de 

moléculas de NMF esta diminuindo.  

 Procurando um maior entendimento da estrutura da mistura compara-se a curva de g(r) 

da interação NMF–NMF, para a correlação O···H(N), com a de interação NMF–THF, para a 

correlação O(THF)··· H(N)(NMF), na mistura a 50%, mostrado na Figura 27. Observa-se que 

as correlações são praticamente de mesma amplitude o que sugere que essas ligações de 

hidrogênio são semelhantes, diferente do que se observa na mistura NMF–Acetona73 em que a 

interação NMF–NMF apresenta uma amplitude bem maior que a interação NMF–Acetona, 
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para a ligação de hidrogênio. Conclui-se assim que a ligação de hidrogênio nas interações 

NMF–THF são mais fortes que na interação NMF–Acetona. 

 
 

 

Figura 27 – Função de distribuição radial NMF–NMF(vermelha) e THF–NMF 

(preta) na concentração de 50%, para a ligação de hidrogênio. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Para tentar esclarecer esta pequena diferença de freqüência entre as interações é 

mostrado na Fig.28 o gráfico comparativo da distribuição de energia de pares ao longo da 

simulação. O gráfico mostra que a energia correspondente aos pares “ligados” por ligações de 

hidrogênio (banda na região mais negativa) é muito semelhante, o que reforça a semelhança 

entre essas duas ligações de hidrogênio. Observa-se nas duas curvas, que dizem respeito à 

mistura, a presença de um ombro que corresponde à energia de pares que são mais estáveis do 

que a média das interações de pares do liquido (pico principal) e, com quanto sejam 

encontrados tanto na interação entre as moléculas de NMF quanto na interação NMF–THF, o 

resultado mostrado no gráfico sugere que no liquido puro esses pares estão presentes em 

maior proporção do que na interação NMF–NMF da mistura. Neste mesmo gráfico da Fig.28 

tem-se a curva referente à distribuição de energia de pares para o NMF puro. Verifica-se, 

também, que o ombro observado no lado esquerdo do pico principal, referente aos dímeros 

que se apresentam mais estáveis que a média das interações (pico principal), no NMF puro 
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contém um maior número de dímeros que as outras interações acima citadas, no entanto na 

interação NMF–THF da mistura, estes dímeros indicam apresentar maior energia. 

Investigação sobre a estrutura destes pares será levada a efeito no futuro.  

 
Figura 28 – Distribuição de energia de pares ao longo da simulação para 

as interações NMF–NMF (vermelho) e THF–NMF(preto) 

na concentração de 50% na mistura e NMF puro (verde). 
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Fonte: Borges(2012) 

 

 

Com a finalidade de melhor explorar o efeito do THF sobre a interação NMF–NMF na 

mistura, ilustra-se na Fig.29 os gráficos de g(r), da correlação O···H(N) da NMF na mistura 

em três concentrações. Como comportamento geral, observa-se um aumento na amplitude 

desses picos em função do aumento da concentração do solvente, quanto mais solvofóbica for 

a interação soluto/solvente73. É observado no gráfico mostrado na Fig.29, há pequeno 

aumento na amplitude de g(r) em função da concentração, o que indicaria uma interação 

NMF–THF bastante solvofílica e vem concordar com a semelhança entre as ligações de 

hidrogênio em NMF e NMF–THF. Isso significa que as moléculas de NMF não distinguiriam 

a interação entre si e com o THF. Esse comportamento se refletiria numa solução 

praticamente ideal, o que concorda com os resultados termodinâmicos obtidos, que serão 

mostrados adiante neste trabalho. 
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Figura 29 – Distribuição radial de pares NMF–NMF, da correlação 

O···H(N), para a mistura nas concentrações de 12,5%(preta), 

50%(vermelha) e 87,5%(verde) de THF. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Dando seqüência aos estudos da mistura NMF–THF, mostra-se o gráfico presente na 

Fig.30, de correlação de dipolos entre as moléculas, com <cosθ> em função da distância para 

a correlação O(THF)···C(NMF). Este gráfico revela que a correlação O(THF)···C(NMF) 

apresenta um comportamento concordante com o que é mostrado no gráfico g(r) da Fig.25  

entre 3 e 4Ǻ. Verificam-se dois picos indicando a presença de duas camadas de solvatação, 

sendo que a segunda camada não se mostra tão bem estruturada quanto a primeira, pois sua 

curva se mostra mais larga. No primeiro pico observam-se todos os ângulos próximos a 60o, 

mostrando que a alteração da concentração do solvente praticamente não interfere no ângulo 

do momento dipolo entre as duas moléculas, observa-se que a concentração do solvente 

influência mais a estrutura da segunda camada do que a primeira, com se poderia esperar. 
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Figura 30 – Correlação dipolo entre as moléculas de NMF–THF 

na mistura, para a correlação (THF)O···C(NMF), respectivamente, 

de 50,0%(preta),67,5%(vermelha), 75%(verde) e 87,5%(azul) de  solvente. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Percebe-se, através da análise dos resultados observados através dos gráficos de 

função radial de pares, de número de vizinhos e de correlação dipolo que este líquido 

apresenta-se bem estruturado. E como na simulação por Monte Carlo as interações 

moleculares são representadas pelo potencial de pares, fez-se então uma pesquisa para se 

descobrir qual o dímero, NMF–NMF e NMF–THF, mais representativos nas diferentes 

concentrações na mistura, e os resultados estão ilustrados, respectivamente, nas Figs.31 e 32. 
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Figura 31 – Geometria do dímero NMF–NMF estatisticamente mais representativo, na mistura 

a 50% do líquido. Alguns parâmetros geométricos são: ângulo (N–H···O) = 172o, 

r(H···O) = 1,79Ǻ, r(N···O) = 2,74Ǻ,  r(C···C) = 4,42Ǻ, r(O···C(Me) = 3,53Ǻ, r((C=O)H···O) = 3,37Ǻ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Borges(2012) 

 

 

Figura 32 – Geometria do dímero NMF–THF estatisticamente mais representativo, na mistura 

a 50% do líquido. Alguns parâmetros geométricos são: ângulo ((NMF)N–H···O(THF)) = 175o, 

r((NMF)(N)H···O(THF)) = 1,81Ǻ, r((NMF)N···O(THF)) = 2,77Ǻ,  r((NMF)C···O(THF)) = 3,58Ǻ, 

r((NMF)C···C(O)(THF)) = 4,55Ǻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Borges(2012) 
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Observou-se que os dímeros representativos da interação NMF–THF (Fig.32) nas 

diferentes concentrações apresentam parâmetros geométricos, tanto para os ângulos como 

para as distâncias das correlações estudadas, com valores muito próximos, concordando com 

os resultados ilustrados nas Figs.25 e 30.  O mesmo resultado foi observado para os dímeros 

referentes à interação NMF–NMF (Fig.31). Observando os parâmetros geométricos verifica-

se que são muito próximos aos valores observados no liquido NMF puro. 

Em continuidade aos estudos mostra-se, Fig.33, as correlações de momento de dipolo 

entre as moléculas de NMF nas concentrações de 12,5% e 50% de THF e no líquido puro. 

Nota-se a forte concordância entre este gráfico e o que é mostrado no gráfico de g(r) na 

correlação C···C, apresentando forma marcante, em ambos, entre 3 e 5Å. Observa-se que nas 

diferentes concentrações a alteração entre o ângulo do momento dipolo dos dímeros varia 

entre 66o e 72o, ou seja, esta mudança é muito pequena. Estes resultados estão concordantes 

com os observados nos dímeros, em relação aos parâmetros geométricos. Pode-se observar 

também a presença de uma camada de solvatação bem definida.  

 
Figura 33 – Correlação de dipolo entre as moléculas de NMF na 

mistura, para a correlação C···C, respectivamente, de 12,5%(preta) 

e 50%(vermelha) e NMF puro (verde). 
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4.1.5 Mistura NMF–Água 

 

Para que se estabeleça um estudo comparativo entre o comportamento de NMF em 

meio aquoso e em meio não aquoso, realizou-se a simulação da mistura NMF–Água nas 

mesmas concentrações utilizadas para a mistura NMF–THF. As curvas de função de 

distribuição radial de pares da interação entre as moléculas de NMF são então mostradas na 

Fig.34 com a finalidade de observar o comportamento da interação entre as moléculas de 

NMF na mistura. Trabalha-se, neste gráfico, apenas a concentração de 50% uma vez que esta 

apresenta um número igual de moléculas de NMF e Água, representando satisfatoriamente o 

comportamento médio da mistura em todo intervalo de concentração. Observa-se a presença 

da correlação O···H–N, de picos estreitos e bem definidos com a distância de maior amplitude 

em 1,88Å, assim como da correlação N···O à distância se mantém em 2,85Å, mostrando que 

os átomos O···H–N são praticamente colineares. Estes dois valores são indicativos da 

presença de ligações de hidrogênio entre as moléculas de NMF na mistura, uma vez que 

concordam com os valores aceitos usualmente para caracterizar este tipo de interação, como 

discutido no liquido NMF puro.  

 

Figura 34 – Gráfico de g(r) da interação entre as moléculas de 

NMF na mistura NMF–Água na concentração de 50,0% de água. 
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Está clara a semelhança entre as curvas de g(r), para as correlações (N)H···O e N···O, 

nas interações entre as moléculas de NMF na mistura e no liquido puro, este mesmo 

comportamento pode ser observado em relação às outras correlações para a g(r). Assim, 

observada esta semelhança entre as curvas de g(r), buscou-se analisar a energia de interação 

entre os dímeros através do gráfico de distribuição de energia de pares ao longo da simulação 

em diferentes concentrações da mistura, para a interação NMF–NMF e o líquido puro 

(Fig.35), com o objetivo de melhor compreender o comportamento das interações entre as 

moléculas de NMF na mistura. Verifica-se a presença de um gráfico com forma característica 

da presença de ligações de hidrogênio entre as moléculas de NMF na mistura como já 

discutida na literatura16. O primeiro pico referente aos pares que se relacionam por ligação de 

hidrogênio, apresenta nas três diferentes concentrações valores de energia próximos à -

7,5kcal.mol-1 semelhante à energia dos dímeros no NMF puro, sugerindo que a energia na 

ligação de hidrogênio entre os dímeros não se altera com a mudança na concentração do 

solvente e também com relação ao líquido puro. A semelhança de comportamento com o 

NMF puro é também observada no pico principal da curva de distribuição de energia de pares, 

onde é verificada a presença de um ombro no lado esquerdo do pico principal, nas diferentes 

concentrações. Este ombro indica a presença de dímeros mais estáveis que a média das 

interações (pico principal). Estudos sobre a estrutura destes pares será levada a efeito no 

futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Figura 35 – Distribuição de pares em função da energia da interação NMF–NMF 

na mistura NMF–Água em concentrações de água de 25,0%(preto), 50,0%(vermelho), 

75,0%(verde)  e NMF puro(azul). 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Assim no intuito de melhor compreender comportamento de interação entre as 

moléculas de NMF na mistura e no liquido puro, observado nos resultados apresentados 

anteriormente, plotou-se um gráfico de correlação de momento dipolo entre as moléculas em 

função da distância C···C, mostrado na Fig.36, onde θ é o ângulo entre o momento dipolo das 

duas moléculas em consideração. Observa-se que há forte concordância entre estes resultados 

e os mostrados no gráfico de g(r) da Fig.34, e fica claro também que à medida que a 

concentração de NMF se torna próxima ao valor de 75% na mistura o ângulo entre as 

moléculas de NMF se assemelham aos valores observados no líquido NMF puro, que é 

próximo a 72o 73, o que indica que à medida que aumenta a concentração de NMF na mistura 

há um comportamento cada vez mais próximo da NMF ao líquido puro, neste caso também a 

alteração na concentração do solvente pouco altera no ângulo entre as moléculas de NMF.  
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Figura 36 – Correlação dipolo entre as moléculas NMF na mistura NMF–Água, 

para a correlação C···C, nas concentrações de água a 25%(preto), 

50% (vermelho), 75%(verde) e NMF puro(azul). 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Em seqüência aos estudos sobre o comportamento da interação entre as moléculas de 

NMF na mistura, e para auxiliar na compreensão dos resultados até agora obtidos, fez-se a 

pesquisa do dímero mais representativo na mistura em diferentes concentrações, então 

representado na Figura 37. 
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Figura 37 – Geometria do dímero NMF–NMF estatisticamente mais representativo,na mistura 

a 50% do líquido. Alguns parâmetros geométricos são: ângulo (N–H···O) = 172o, 

r(H···O) = 1,76Ǻ, r(N···O) = 2,71Ǻ,  r(C···C) = 4,44Ǻ, r(O···C(Me) = 3,53Ǻ, r((C=O)H···O) = 3,38Ǻ. 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Borges(2012) 

 

Assim como já notado nos parâmetros geométricos dos dímeros NMF–NMF na 

mistura NMF–THF, a concentração do solvente parece pouco interferir na estrutura do 

dímero, e neste caso também há a concordância com o que se observou na correlação dipolo 

(Fig.36), em relação à correlação C···C, assim como a concordância dos parâmetros 

geométricos com as correlações mostradas no gráfico de g(r) (Fig.34). 
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Figura 38 – Número de vizinhos em função da distância para a interação NMF–NMF, 

referente a correlação O····H(N)(NMF), nas diferentes concentrações de água da mistura 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Os resultados observados até o momento sugerem um liquido bem organizado com 

camadas de solvatação moleculares bem estruturadas. Analisando-se então o gráfico de 

número de vizinhos em função da distância para a interação NMF–NMF na mistura NMF–

Água, que é mostrado na Figura 38, pode-se verificar nestas curvas a presença de um platô em 

todas as diferentes concentrações da mistura para r entre 2,3 a 3,6Å, sendo a presença deste 

platô característica de líquidos com camada de solvatação bem estruturada, indicando que a 

interação NMF–NMF na mistura é forte e orientada e mesmo com o aumento da concentração 

de água mantém certa estruturação, porém diminuindo o número de vizinhos à medida que a 

concentração de água aumenta, confirmando o que se esperava com os resultados anteriores. 

Continua-se a discussão pela análise da interação entre as moléculas de NMF e Água. 

Inicialmente são observados os resultados obtidos através das curvas de g(r) (Fig. 39) da 

interação NMF–Água na mistura a 50%. Através da função de distribuição radial de pares 

nota-se a presença de dois picos com amplitude máxima nas distâncias de 1,93 e 2,00Å 

referentes às interações O(Água)···H–N(NMF) e H(Água)···O(O=C)(NMF) respectivamente, 

assim como outros dois picos referentes as interações de repulsão O(Água)···N(NMF) e 

O(Água)···O(O=C)(NMF), são observados às distâncias de 2,94 a 2,96 e 2,84 a 2,86Å, 



62 
 

respectivamente, sendo estes dados fortes indicativos da presença de ligações de hidrogênio. 

Assim sendo é sugestivo a existência de duas ligações de hidrogênio formadas entre a 

interação NMF–Água e neste caso as moléculas de NMF, tal como as moléculas de água, 

atuam como doadoras e aceptoras de prótons, a partir, respectivamente, do nitrogênio e do 

oxigênio carbonílico. À medida que r aumenta estes picos tornam-se mais largos indicando 

uma menor estruturação nas camadas de solvatação posteriores a primeira. 

 

Figura 39 – Gráfico de g(r) para a interação entre as moléculas de água e NMF na mistura a 50%. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Os resultados observados nas curvas de g(r)(Fig.39) sugerem um liquido bem 

estruturado. Atentando para esta observação gerou-se o gráfico do número de vizinhos em 

função da distância, para a correlação (Água)O···H(N)(NMF) e para a correlação 

(Água)H···O(C=O)(NMF), mostrados na Figura 40, em ambos observa-se a presença de um 

platô, confirmando, como esperado, a presença de uma camada de solvatação bem 

estruturada. Porém na correlação (Água)H···O(C=O)(NMF) nota-se um segundo platô em 

conseqüência da forma bimodal do g(r) mostrado na Figura 39, este segundo pico aparece 

em decorrência à correlação do hidrogênio da molécula de água que não participa 

diretamente da ligação do oxigênio da carbonila. O que poderá ser esclarecido com as 

representações dos dímeros e suas correspondentes correlações. Para as duas correlações 
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mostradas na Figura 40 observa-se que o número de vizinhos aumenta com o aumento da 

concentração de NMF na mistura. Com os resultados até agora analisados está clara a 

importância das ligações de hidrogênio para a estrutura do liquido, tanto para as interações 

NMF–NMF como para as interações NMF–Água, porém como devem se comportar estas 

ligações para a interação NMF–Água, assim como os outros tipos de interação que são 

esperados ocorrer na mistura. Construiu-se para este fim, o gráfico de distribuição de pares 

em função da energia, Fig.41, que em todas as concentrações, são característicos da presença 

de ligações de hidrogênio entre as moléculas no líquido, porém no primeiro pico desta curva 

a maior amplitude apresenta valores variando entre -5,24 a -5,65 kcal.mol-1, apresentando-se 

menos atrativa que as interações entre as moléculas de NMF na mistura. Outras interações 

são observadas com energias menores, ou seja, com valores acima de -2,5kcal mol-1. 

 

Figura 40 – Número de vizinhos em função da distância, da interação NMF–Água na  mistura para as 

correlações  (Água)O···H(N)(NMF)(Fig.1) e (Água)H···O(C=O)(NMF)(Fig.2),nas concentrações 25,0%, 

37,5%, 50,0%, 62,5% e 75,0% de água. 
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Figura 41 – Distribuição de pares em função da distância da interação NMF–Água na mistura, 

nas concentrações de 87,5(preto), 50,0%(vermelho) e 12,5% (verde) 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Atentando para o que foi apresentado até o momento para a interação NMF–Água, 

realizou-se a busca dos dímeros mais representativos, em diferentes concentrações, na 

mistura, o resultado é apresentado na Figura 42, onde se observa a concordância dos valores 

geométricos arrolados para os dímeros com os resultados observados no g(r) (Fig.39), além 

dos valores de distância e ângulos para a interação O···H concordarem com o que é descrito na 

literatura para ligações de hidrogênio16. Como ilustrado pela Fig.42.2 pode-se verificar aqui o 

que foi dito acima sobre o segundo platô que é ilustrado na Fig.40.2, acrescentando que a 

distância do hidrogênio pertencente à molécula de água que está mais distante do grupo 

carbonila da NMF (r = 3,08Ǻ) está próximo ao valor de r para o segundo pico da correlação 

O···H na g(r) (Fig.32), esclarecendo assim, a presença deste segundo platô na Figura 40.2. 
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Figura 42 – Geometria dos dímeros NMF–Água estatisticamente mais representativos,na mistura 

a 50% do líquido, referentes a interação (NMF)(N)H···O(Água)(esquerda) e 

(NMF)(C=O)O···H(H2O)(direita). Alguns parâmetros geométricos são: 

Fig. 1: ângulo (N–H···O) = 177o, r(H···O) = 1,84Ǻ, r(N···O) = 2,95Ǻ. 

Fig. 2: ângulo (O–H···O) = 169o, r(H···O) = 1,77Ǻ, r(N···O) = 2,63Ǻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Borges(2012) 

 

 

4.1.6 Comportamento da interação NMF–NMF nas misturas NMF/Água e NMF/THF 

 

Realizar-se-á, agora a comparação entre o comportamento da interação entre as 

moléculas de NMF na mistura NMF–Água e na mistura NMF–THF. Para isso construiu-se o 

gráfico de função de distribuição radial de pares da interação NMF–NMF, para a correlação 

O···H(N), mostrado na Figura 43, nas concentrações de 12,5, 50 e 87,5% de água (Fig.43.1) e 

de THF(Fig.43.2). 

Com respeito à interação NMF–NMF, na mistura NMF–THF, verifica-se que o 

aumento da concentração de THF leva a um aumento na freqüência das interações (ligações 

de hidrogênio) entre as moléculas de NMF, este comportamento também é observado por 

Almeida no trabalho sobre NMF em acetona21, no entanto o THF produz este efeito em menor 

intensidade que a acetona, como já discutido anteriormente na mistura NMF–THF. Para a 

interação entre as moléculas de NMF na mistura NMF–Água é observado que um aumento na 

concentração de água na mistura leva a uma diminuição na freqüência das ligações de 

1 2 
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hidrogênio entre as moléculas de NMF. Assim, em continuidade a análise da interação entre 

as moléculas de NMF em água e em THF, e com o objetivo de esclarecer o comportamento 

das interações NMF–NMF, nos dois casos, plotou-se os gráficos de g(r)s comparativos para 

as correlações O···H na concentração de 50% na mistura tanto para água quanto para THF. 

Aponta-se na Figura 44.1 um gráfico comparativo entre esses g(r)s das ligações de hidrogênio 

na interação NMF–NMF e entre as moléculas de NMF e H2O, e na Figura 44.2 a comparação 

entre esses g(r)s na interação NMF–NMF e entre as moléculas de NMF e THF. Nos dois 

casos observa-se que a diferença de amplitude entre os picos é pequena. Para tentar melhor 

elucidar estas pequenas diferenças de freqüências entre as interações mostra-se o gráfico 

comparativo de distribuição de energia de pares ao longo da simulação (Fig.45) para as 

correlações NMF–THF e NMF–Água. Observa-se que para a interação NMF–THF a energia 

correspondente aos pares que possuem energia mais negativa apresenta valores em torno de    

-7,5kcal mol-1, semelhante aos valores encontrados para a correlação entre as moléculas de 

NMF na mistura NMF e THF. Para a interação NMF–Água, mostrada no mesmo gráfico 

(Fig.45), estes valores estão em torno de -5,3kcal mol-1, sendo menores que os valores dos 

pares que apresentam energia mais negativa para a interação NMF–NMF na mistura NMF–

Água.  

 

  

Figura 43 – Função de distribuição radial da interação NMF–NMF, para a correlação 

O···H(N) em ÁGUA (Fig.43.1) e para a correlação O···H(N) em THF (Fig.43.2) 

, nas concentrações 12,5%(preta) , 50,0%(vermelha) e 87,5%(verde). 
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Figura 44 – Função de distribuição radial de pares na mistura NMF–Água (Fig.44.1) e NMF–THF(Fig.44.2), a 

concentração de 50%, para as correlações O(Água)···H(N)(NMF), H(Água)···O(C=O)(NMF) e 

O(THF)···H(N)(NMF) 
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Fonte: Borges(2012) 

 

Neste mesmo gráfico de distribuição de energia de pares (Fig.45), verifica-se que a 

quantidade de dímeros correspondente ao pico com valores mais negativos, na correlação 

NMF–Água, apresenta uma quantidade de pares maior do que para a correlação NMF–THF. 

Percebe-se que embora a energia dos pares mais negativos para a interação NMF–Água 

apresentem energia menos atrativa quando comparados com os valores mais negativos para 

interação entre as moléculas de NMF na mistura, diferente do que o observado na mistura 

entre NMF e THF, esta maior quantidade de dímeros mais negativo parecem compensar esta 

diferença de energia e justificando a diferenças de amplitude pequena entre as g(r)s mostradas 

nas Figs.43.1 e 44.1. 
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Figura 45 – Gráfico de distribuição de pares de energia ao longo da simulação, para 

as interações NMF–Água(preta) e NMF–THF(vermelha) na concentração de 50%. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

 

Dando seqüência a análise do comportamento da interação entre as moléculas de NMF 

nos dois casos, mostram-se os gráficos de número de coordenação em função da distância 

para a correlação O···H(N) na interação NMF–NMF nas misturas com água e THF (Fig.46). 

 

Figura 46 – Número de vizinhos em função da distância para a correlação O···H(N), 

 da interação NMF–NMF na mistura NMF–Água (Fig.46.1) e NMF–THF (Fig.46.2), 

 nas concentrações 25,0%, 37,5%, 50,0%, 62,5% e 75,0% de água. 
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  Verifica-se nos dois casos que a interação mantém-se estruturada e à medida que a 

concentração do THF e da água aumentam diminui o número de vizinhos para a correlação, 

sendo isto uma conseqüência da diminuição de moléculas de NMF na mistura. Nota-se 

também que o comportamento das curvas nas diferentes concentrações do solvente é 

semelhante, sugerindo que a estruturação entre as moléculas de NMF é mantida nos dois 

casos, concordantes com os resultados observados para os valores geométricos dos dímeros 

formados pelas moléculas de NMF, valores estes arrolados nas Figuras 31 e 37. Ainda em 

observação aos resultados apontados na Fig. 46, nota-se que o platô referente à curva da 

interação entre as moléculas de NMF na mistura em THF apresenta-se mais extenso que na 

mistura em água, sugerindo que a NMF em THF deva ser mais estruturada. 

 Mantendo-se a atenção no comportamento da interação NMF–NMF nos dois 

casos, mostram-se os gráficos de <cosθ> em função da distância C···C, ilustrados na Figura 

47, onde θ é o ângulo entre o vetor momento dipolo de duas moléculas que estão 

consideradas. Nestes observam-se que em concentração abaixo de 50,0%, para a mistura em 

THF, e abaixo de 25% para a mistura em água, as moléculas de NMF comportam-se de 

maneira semelhante ao NMF puro, isto é, nestas concentrações as moléculas estão orientadas 

de tal forma que os momentos dipolo se orientam entre si preponderantemente em ângulos 

próximo a 71o, sugerindo nos intervalos de concentração acima citados, a estrutura de NMF 

permaneça mais parecida com a do líquido puro e, portanto pode-se concluir que água 

interfere mais na estrutura do líquido que THF. 
 

Figura 47 – Correlação dipolo entre as moléculas NMF, para a correlação C···C, na mistura 

 NMF–Água (Fig.47.1) e na mistura NMF–THF (Fig.47.2), em diferentes concentrações de NMF. 

4 5 6 7 8 9 10
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

 

 

<c
os

 th
et

a>

r (angstrom)

MIST. NMF-Água

NMF-NMF

25 % 

50 % 

75 % 

PURO 

1

 
4 6 8 10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

 

 

 
<c

os
 th

et
a>

r(angstrom)

MIST. NMF-THF

NMF-NMF

12,5%          

50,0%          

NMF PURO  

2

 

Fonte: Borges(2012) 

 

 



70 
 

4.2 Análise Termodinâmica   

 

 Para investigar mais a fundo o comportamento da NMF na mistura NMF–THF e 

NMF–Água inicia-se agora o estudo teórico termodinâmico. Com esta finalidade gerou-se 

então um gráfico representado na Figura 48 de energia de interação intermolecular, 

utilizando-se os valores teóricos obtidos em função da concentração de THF, listados na 

Tabela 10, para as diferentes concentrações de misturas NMF–THF estudadas neste trabalho. 

Neste gráfico também está representado o comportamento ideal. 

 

 
Figura 48 – Energia de interação em diferentes concentrações de THF. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

As três interações estudadas, neste trabalho (T), são THF–THF (T), NMF–NMF (T) e 

THF–NMF (T). Assinala-se, como ilustrado na Fig.48, que as energias de interação entre as 

moléculas de NMF na mistura são mais fortes que a energias entre as moléculas de THF, e 

conforme pode-se observar através dos valores listados na Tabela 10; isso já era esperado 

tendo em vista as propriedade físico-químicas dos respectivos líquidos puros. O que se 

percebe em relação à interação entre as moléculas de NMF é que esta mantém seu 

comportamento ideal, pois comparando a curva ideal (ID) com a obtida neste trabalho as 

diferenças são insignificantes. A interação NMF–THF por sua vez apresenta um leve desvio, 

que deve ser atribuído à presença de ligações de hidrogênio entre as moléculas de NMF e 
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THF refletindo em uma solução praticamente ideal, portanto concordando com o sugerido 

anteriormente sobre a ocorrência de uma interação NMF–THF bastante solvofílica e com 

ligações de hidrogênio entre as moléculas de NMF e NMF–THF semelhantes, em que a 

molécula de NMF não diferencia a ligação de hidrogênio entre uma molécula de NMF e de 

THF. No entanto verifica-se que há um desvio da idealidade para a curva referente à interação 

THF–THF na mistura. Ao somar este desvio com os desvios referentes às curvas de interação 

NMF–NMF e NMF–THF, nota-se uma “sobra” de energia indicando que a mistura é 

exotérmica. 

 Para efeito de estudo comparativo do comportamento do NMF nos dois líquidos, 

mostra-se na Fig.49, o gráfico de energia de interação para a mistura NMF–Água. 

 
 

Figura 49 – Energia de interação em diferentes concentrações de água. 
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Fonte: Borges(2012) 

 

 As três interações encontram-se mostradas na Fig.49, tanto para os resultados obtidos 

neste trabalho (T) quanto para a solução ideal (ID). É evidente neste gráfico (Fig.49) o 

proeminente desvio da curva de interação NMF–NMF da idealidade, além da força de 

interação entre as moléculas de NMF ser maior que entre as moléculas de água, como pode 

ser verificado pelos valores arrolados na Tabela 11. Este desvio acentuado para a interação 

NMF–NMF na mistura sugere que com o aumento da concentração de água na mistura, as 

moléculas de NMF tendem a se correlacionarem mais fortemente. A água por sua vez 
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comporta-se quase que idealmente ao longo da mistura, nota-se um pequeno desvio, com o 

valor teórico maior que o ideal, indicando que as moléculas de NMF praticamente não 

influenciam na interação entre as moléculas de água na mistura, da mesma maneira a curva 

referente à interação NMF–Água se apresenta próxima a ideal. Comparando-se (somando-se), 

então, os desvios entre suas respectivas curvas ideais e curvas obtidas neste trabalho, pode-se 

concluir que esta mistura, assim como a mistura NMF–THF, também é exotérmica.  

 Com os resultados obtidos nestes dois gráficos (Figs.48 e 49) percebe-se que para a 

mistura NMF e THF o maior desvio para os valores ideais são observados na interação entre 

as moléculas de THF e as interações entre as moléculas de NMF apresentam-se muito 

próximas aos valores ideais; para a mistura NMF e água, é a água que se comporta próxima a 

idealidade e o NMF que sofre o desvio. Sabendo que entre os três líquidos a água é a que 

apresenta estrutura mais organizada seguida do NMF, sendo o THF o menos estruturado e 

partindo da comparação dos resultados dos gráficos correspondentes às Figuras 48 e 49 pode-

se concluir que, em uma mistura binária, o liquido menos estruturado é o que sofrerá maior 

desvio quanto à idealidade. 

Segue-se assim, para melhor entender o efeito destas substâncias (THF e água) sobre a 

interação NMF–NMF, a comparação entre os dados obtidos pela simulação NMF–THF e 

NMF–Água. Os resultados são apresentados, então, no gráfico a seguir (Fig.50)  

 

Figura 50 – Energia de interação NMF–NMF em função 

da concentração de Água e THF na mistura. 
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 Este gráfico, mostra que a energia de interação entre as moléculas de NMF é mais 

negativa em água do que em THF.  

 
Figura 51 – Energia de interação NMF–Água e NMF–THF 

em função da concentração de Água e THF, respectivamente 
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Fonte: Borges(2012) 

   

 

Embora a interação NMF–Água seja bem estruturada como demonstrado 

anteriormente neste trabalho, é ilustrado no gráfico(Fig.45) que a interação NMF–THF sugere 

ser mais intensa, já a curva referente a interação NMF–Água apresenta um leve desvio à 

direita demonstrando uma assimetria no comportamento termodinâmico da mistura. 

Deste modo para melhor compreender os resultados observados nas Figs.50 e 51 e o 

comportamento da interação entre as moléculas de NMF na mistura com água e NMF, 

verificou-se os resultados para as energias de interação obtidos nas simulações das misturas 

acima citadas, seus valores estão arrolados nas Tabelas 10 e 11. Verifica-se que na mistura 

NMF–Água as energias das interações entre as moléculas de NMF se apresentam 

significativamente maiores que as mesmas na mistura NMF–THF, como já observadas na 

Figura 44, todavia as energias de interação NMF–THF são mais fortes que as energias de 

interação NMF–Água, indicando que o THF se liga mais fortemente à NMF que água. Ao se 

verificar os valores dos parâmetros dos respectivos líquidos, observa-se um valor de epsilon 

maior para o átomo de oxigênio na molécula de THF do que para oxigênio na molécula de 
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água, estes valores são citados, respectivamente, nas Tabelas 3 e 1, justificando assim tal 

comportamento. 

 
 

Tabela 10 – Valores de energia de interação 

para a mistura NMF–THF  
Mistura 

THF_NMF    
Conc. THF 

% Energia kcal/mol  
 NMF/NMF NMF/THF THF/THF 

12,5 -11,63 -2,65 -1,31 
25 -9,84 -4,54 -2,87 

37,5 -8,36 -5,57 -4,25 
50 -6,44 -6,1 -5,89 

67,5 -4,94 -5,53 -6,86 
75 -3,21 -4,58 -8,11 

87,5 -1,66 -2,57 -9,32 
 

 

 
Tabela 11 – Valores de energia de interação 

para a mistura MNF–Água 

Mistura 
H2O_NMF    
Conc. H2O 

% Energia kcal/mol  
 NMF/NMF NMF/Água Água/Água 

12,5 -12,25 -1,9 -1,13 
25 -11,32 -3,47 -2,29 

37,5 -10,12 -4,67 -3,19 
50 -9,14 -5,10 -4,60 

62,5 -7,59 -5,41 -5,71 
75 -5,8 -4,55 -7,07 

87,5 -3,92 -2,82 -8,66 
 

  

 

Conclui-se assim que a energia necessária para separar as moléculas de NMF na 

mistura NMF–H2O é maior que na mistura NMF–THF, porém as moléculas de água são 

capazes de formar duas ligações de hidrogênio com as moléculas de NMF. Percebe-se 

também que as moléculas de água causam uma maior perturbação nas interações entre as 

moléculas de NMF, pois fica claro que enquanto a interação entre as moléculas de NMF 
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permanece muito próxima aos valores ideais para a mistura de NMF em THF, na água há um 

forte desvio para valores maiores que os ideais para as interações entre as moléculas de NMF. 

Para finalizar apresentamos a caixa de simulação já equilibrada, em concentração de 

87,5% de solvente para as misturas NMF–THF (Fig.52.1) e NMF–Água (Fig.52.2). Percebe-

se que as moléculas de NMF estão distribuídas mais uniformemente na mistura em THF do 

que em água, lembrando que as energias de interação para os dímeros mais negativos 

apresentam valores semelhantes o que juntamente com o fato da THF apresentar menor 

densidade em relação à água levam a esta distribuição mais uniforme quando comparado com 

a mistura NMF–H2O. 

 
 

Figura 52 – Configuração final da caixa de simulação, NMF–THF(Figura 1) e 

NMF–Água(Figura 2)  em mistura de 87,5% de THF e Água, respectivamente. 

 

 
. 
1          2 

Fonte: Borges(2012) 
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CAPITULO 5 – CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos a partir das simulações de Monte Carlo realizadas neste 

trabalho para os líquidos puros N-metilformamida, água e tetrahidrofurano, apresentaram boa 

concordância com os resultados experimentais obtidos a partir da difratometria de nêutrons 

com posterior EPSR, tanto para NMF como THF, e difratometria de nêutrons e raio–X para a 

água. De acordo com o que se pode observar através dos gráficos de função distribuição 

radial, distribuição de energia de pares, correlação de dipolo e número de coordenação, 

conclui-se que a NMF e a água possuem uma estrutura mais organizada que o THF. Os dois 

primeiros apresentam ligações de hidrogênio entre as moléculas enquanto que no THF há 

predominância de outros tipos de interações intermoleculares mais fracas. A forma bimodal 

do gráfico de distribuição de energia de pares e os resultados obtidos na curva de correlação 

de dipolo concordam com o verificado na curva de g(r) para o NMF. A presença de um platô 

nas curvas do gráfico de número de vizinhos em função da distância evidenciam claramente 

esta organização estrutural do NMF, portanto pode-se concluir que o NMF apresenta-se como 

um liquido bem estruturado e, isto obviamente devido à presença de ligações de hidrogênio 

entre as moléculas de NMF. Chega-se às mesmas conclusões em relação à água pura. Já os 

resultados observados na função de distribuição radial para o THF com curvas mais largas, 

assim como a ausência de uma forma bimodal no gráfico de distribuição de energia de pares e 

uma curva de número de coordenação exponencial são indicativos da baixa estruturação do 

liquido THF. Ao comparar as caixas de simulação dos três líquidos puros, a caixa que 

representa o THF mostra-se maior que as demais, o que é esperado devido à menor densidade 

apresentada pelo THF, todavia ao comparar as caixas de simulação da água e do NMF, esta 

última se mostrou mais “compacta” que a de água, embora os dois líquidos apresentem a 

mesma densidade. Para tentar entender esta diferença, calculou-se o número de átomos por 

unidade de volume, verificou-se que para cada nove átomos, no NMF, encontram-se ligados 

por ligações covalentes, já para a água, a cada nove átomos há ligações covalentes e ligações 

de hidrogênio, ligações estas que apresentam distâncias maiores entre os átomos, justificando 

assim a observação de uma caixa mais compacta para o NMF. 

 Quanto à mistura NMF–THF, pode-se observar, através dos mesmos métodos de 

análise, que além das ligações de hidrogênio entre as moléculas de NMF há também a 

presença deste mesmo tipo de interação entre as moléculas de NMF e THF. Os resultados 

observados no gráfico de distribuição de pares para estas interações sugerem que os pares 

“ligados” por ligações de hidrogênio apresentam energias semelhantes. Verifica-se que com o 

aumento a variação de THF na mistura praticamente não há variação na amplitude de g(r) 
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para a correlação (THF)O···H(N)(NMF) o que reforça a semelhança entra as ligações de 

hidrogênio entre as moléculas de NMF e entre as de NMF e THF, o que significa que as 

moléculas de NMF não distinguiriam a interação entre si e  com o THF. Esse comportamento 

se refletiria numa solução praticamente ideal, concordando com o que é observado no gráfico 

de energia de interação (Fig.48). Através dos resultados observados neste mesmo gráfico, pela 

soma entre as diferenças de energia mistura ideal – mistura teórica, pode-se constatar que os 

processos de mistura é exotérmico. 

Em decorrência das energias de ligação de hidrogênio entre NMF–NMF serem 

semelhantes às de NMF–THF, pode-se inferir que o mesmo possa ocorrer na interação entre o 

grupo amínico participante da ligação peptídica nos peptídeos e proteínas e o THF, podendo o 

THF influenciar tanto na estrutura como na atividade catalítica das enzimas, mesmo em 

baixas concentrações. Os dois gráficos de correlação de dipolos entre as moléculas, tanto para 

a interação NMF–NMF como para a NMF–THF, apresentam comportamento concordante 

com o que é mostrado no gráfico de g(r) para a mistura, sendo que o gráfico de correlação 

para a interação NMF–THF sugere a presença de uma segunda camada de solvatação 

mostrando a interação entre o NMF e o THF bem estruturada. 

Com relação à mistura do NMF com água, o fato de tanto a água como o NMF 

atuarem como aceptores e doadores de prótons permite que se formem entre estas duas 

moléculas, duas ligações de hidrogênio diferentes, o que é mostrado no gráfico de g(r) para a 

interação NMF–água na Fig.39 e confirmado na Fig.42 que ilustram os dímeros NMF–H2O 

estatisticamente mais representativos na mistura, porém o gráfico de distribuição de energia 

entre os pares mostra que a energia mais negativa para a interação entre as moléculas de água 

e NMF (-5,3kcal mol-1) é menor que a energia entre as moléculas de NMF na mistura(-7,5kcal 

mol-1). 

A ligação de hidrogênio da correlação (Água)H···O(C=O)(NMF) apresenta um 

comportamento diferente da ligação de hidrogênio referente à correlação 

(Água)O···H(N)(NMF) como pode ser verificado no g(r) para a interação NMF–Água, a curva 

da correlação(Água)H···O(C=O)(NMF) apresenta um segundo pico próximo a 3Ǻ, o que não 

se verifica no outro caso, indicando que nesta correlação o hidrogênio não participante da 

ligação de hidrogênio da água pode ser “visualizado”pelo oxigênio da carbonila, este fato 

pode ser melhor observado através dos dímeros apresentados na Fig.42. 

A partir dos resultados apresentados neste trabalho, compara-se o comportamento da 

interação NMF–NMF nos dois casos. Assim como observado no caso NMF–THF para o g(r) 

nas interações entre as moléculas de NMF, a alteração da concentração de NMF na mistura 
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não leva a uma diferença significativa entre as amplitudes. No caso do THF sugere-se estar 

relacionado com a semelhança de energia entre os dímeros NMF–NMF e NMF–THF, e no 

caso da água ao fato de haver um número maior de dímeros NMF–Água em cada 

concentração. Estudos posteriores por métodos ab initio poderiam ser úteis no sentido de 

detalhar a geometria destes dímeros e a contribuição deles para a interação intermolecular. 

Em continuidade, ao se analisar os gráficos de correlação de vizinhos (Fig46), para a 

interação entre as moléculas de NMF nos dois casos observa-se que a interação entre as 

moléculas de NMF em THF mostra-se mais estruturada, concordando com o que é observado 

nos resultados para correlação de momento de dipolo entre as moléculas de NMF que aponta 

para uma maior interferência da água na NMF do que o THF. 

Análises das propriedades termodinâmicas complementam o estudo do 

comportamento das moléculas de NMF nas misturas analisadas neste trabalho. Em ambos os 

casos os resultados apontam para uma mistura exotérmica. No entanto, comparando os dois 

resultados observa-se, em cada caso, um maior desvio da idealidade dos líquidos menos 

estruturados.  
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