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RESUMO 

Em função dos fatores ambientais, novas fontes de energia, capazes de 

substituir os combustíveis fósseis, estão sendo amplamente estudadas ao redor do 

mundo. Sendo assim, as baterias e supercapacitores, que são dispositivos de 

armazenamento de energia, também tem sido amplamente estudado. Sendo assim, é 

importante a busca por novas medidas, aliadas à compreensão, em nível molecular, 

desses dispositivos. No projeto, foram realizadas simulações por Dinâmica Molecular 

de eletrólitos para baterias com o potencial constante entre os eletrodos. Como uma 

alternativa às baterias de íon lítio o trabalho propõe um estudo para baterias de íon 

sódio, que quando comparados o íon lítio possuem uma maior disponibilidade e, 

consequentemente, um custo menor. Neste estudo, é explorado um sistema composto 

pelo líquido iônico [EMIM-B(CN)4], que vem da mistura entre cátion 1-etil-3-

metilmidazólio ([EMIM]+) e o ânion tetracianoborato ([B(CN)4]-), e suas misturas com 

Na[B(CN)4] e PEO6. É estudado o comportamento da mistura do líquido iônico [EMIM-

B(CN)4] com Na[B(CN)4] e PEO6 na interface com eletrodo em diferentes voltagens, 0 

V e 4 V. 

 

 

Palavras-chave: Líquido Iônico, Dinâmica molecular, Baterias de sódio, 

Eletrólitos, Eletrodo. 
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ABSTRACT 

Due to environmental factors, new energy sources capable of replacing fossil 

fuels are being widely studied around the world. Therefore, batteries and 

supercapacitors, which are energy storage devices, has been extensivaly studied. 

Therefore, it is important to search for new measures, combined with the 

understanding, at a molecular level, of these devices. In this work, Molecular Dynamics 

simulations of electrolytes for batteries with constant potential between the electrodes 

were performed. As an alternative to lithium ion batteries, this work proposes a study 

of sodium ion batteries, which, when compared to lithium ion, have greater availability 

and, consequently, a lower cost. In this study, a system composed of the ionic liquid 

[EMIM-B(CN)4] is explored, which comes from the mixture between 1-ethyl-3-

methylmidazolium cation ([EMIM]+) and the tetracyanoborate anion ([B(CN)4]-), and 

their mixtures with Na[B(CN)4] and PEO6. The behavior of the mixture of the ionic liquid 

[EMIM-B(CN)4] with Na[B(CN)4] and PEO6 at the electrode interface at different 

voltages, 0 V and 4 V, is studied. 

 

 

Keywords: Ionic Liquid, Molecular Dynamics, Sodium Batteries, Electrolytes, 
Electrode. 
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1 Introdução 

 

Nos dias de hoje há uma crescente exigência, por parte da sociedade, 

que a energia seja oriunda de fontes renováveis. O que a realidade nos traz é 

que na atualidade, grande parte da energia gerada no mundo tem origens de 

fontes não renováveis, ou seja, fósseis e nucleares e espera-se que isso 

continue no futuro próximo. Há uma grande preocupação com os problemas 

ambientais que nos assolam, como os recursos limitados e a capacidade de 

suprir a energia com uma demanda sempre crescente. Isso fez com que o 

interesse em produtos renováveis e fontes de energia sustentáveis, tais como, 

eletroquímica, células fotovoltaicas e energia eólica aumentasse. Houve o 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias de armazenamento de 

energia e materiais apropriados para dispositivos de alto desempenho.1,2 

1.1 Dispositivos e sistemas de armazenamento de energia 

Os dispositivos e sistemas de armazenamento de energia são um dos 

temas centrais dessa demanda de recursos eficientes, ambientalmente 

amigáveis e seguros. A escolha destes dispositivos e sistemas está fortemente 

conectada com o tipo de aplicação e as características operacionais desejadas, 

como potência, energia, peso, volume, tempo de resposta e tempo operacional. 

Os dispositivos são divididos em algumas categorias: elétricos, químicos, 

mecânicos e termicos.3 Neste estudo, nós iremos abordar principalmente a 

primeira e segunda categorias, que é onde estão as baterias.  

1.1.1 Baterias 

A eletricidade armazenada dentro das baterias em forma de energia 

química e o processo de conversão de energia são baseados em uma reação 

reversível, conhecida como reação REDOX, ou seja, uma reação de 

redução/oxidação.4  

As baterias consistem basicamente de eletrodos positivo e negativo 

separados por um eletrólito (Figura 1). Durante o processo de carga, os íons 

são extraídos da parte positiva (cátodo), migram através do eletrólito e são 

inseridos na parte negativa (ânodo). No processo de descarga, acontece o 
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processo reverso. Paralelamente, os elétrons são lançados do ânodo e 

transportados através de um circuito externo, fornecendo energia. Todo 

processo de carga e descarga é reversível.5  

 

Figura 1 - Elementos que definem uma bateria. 

 

As baterias de íon Li+ e células de combustíveis se tornaram um dos 

mais típicos dispositivos de armazenamento de energia.6,7 Sabe-se que as 

fontes de Lítio são limitadas, correspondendo a cerca de 0,0017% em peso dos 

elementos constituintes da crosta terrestre, o que gera necessidade de buscar 

outras alternativas.8 Diferentemente do Lítio, os elementos Sódio e Potássio 

são mais abundantes e representam, respectivamente, 2,36% e 2,09% em 

peso na natureza distribuídos pela crosta terrestre. Embora Na+ e K+ 

proporcionem baterias com menores densidade de energia, o fato de serem 

mais abundantes pode acarretar no desenvolvimento de dispositivos 

eletroquímicos mais baratos.9,10 Considerando que o sódio e o potássio 

possuem propriedades semelhantes às do lítio, todo o conhecimento adquirido 

com as baterias de lítio pode ser útil para as baterias de sódio e potássio. As 

baterias de íon sódio e íon lítio eram estudadas aproximadamente ao mesmo 

tempo, mas logo quando a Sony começou a comercializar as baterias de íon 



 

3 

 

lítio por volta de 1990, as baterias de íon sódio foram deixadas de lado. 

Entretanto, com o crescimento da tecnologia e a exigência por aplicações de 

larga escala, como bateria com zero emissão de poluentes para veículos 

elétricos e armazenamento de energia,9 o mercado global de baterias 

recarregáveis atingiu o valor de US$ 94,6 bilhões em 2020.11 Com toda essa 

grande crescente houve uma abertura para as baterias de íon sódio serem 

utilizadas novamente.9 O sódio apresenta muitas vantagens nas baterias, 

especialmente em custo, que é um fator importante para as aplicações em 

dispositivos de armazenamento de energia em larga escala,5 isso fez com que 

os estudos voltados para baterias de íon sódio crescesse nos últimos anos 

como é possível observar na Figura 2. 

 

Figura 2 - Número de publicações sobre baterias de íon sódio nos últimos 10 anos. 
As informações foram retiradas do Web of Science com a palavra chave "Sodium ion 

battery". 

1.1.2 Supercapacitores 

O jeito mais simples de armazenamento de energia é por meio dos 

capacitores, que consiste em basicamente duas placas de condução separados 

por um material isolante. A capacitância de um capacitor padrão é obtida por 

meio da Equação 1, onde o ε expressa a permissividade do material isolante, d 

a distância entre as placas, e A a área de cada placa. Os capacitores são 
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capazes de fornecer uma alta potência específica (100.000 W/kg) e ciclo de 

vida (50.000 ciclos), mas proporcionam baixos valores de energia específica 

(0,05-5 Wh/kg).3 

=     (Equação 1) 

Os supercapacitores, atingem uma capacitância alta através do uso de 

uma dupla cama eletroquímica e um eletrodo de carbono com alta área de 

superfície, o que implica em uma redução da separação das placas e o 

aumento das áreas de superfície. Desde que não haja mudanças química, o 

supercapacitores apresentam um ciclo de vida muito longo (10.000-100.000 

ciclos). Eles também fornecem uma eficiência muito alta (90-98%), por 

apresentarem resistência ôhmica apenas nas conexões elétricas. Além de 

possuírem uma alta potência específica (500-5000 W/kg), mas uma baixa 

energia específica (2,5 -15 Wh/kg) junto com um alguns efeito de autodescarga 

(20-40% Energia/dia).3 

1.1.3 Células de combustível 

As células de combustíveis são dispositivos de conversão de energia 

eletroquímica que converte a energia química de algum combustível para energia 

elétrica por meio de uma reação química. Essas reações envolvem agentes externos 

como a alimentação de combustível no lado do ânodo, sendo o hidrogênio o mais 

comum, e oxidante no lado do cátodo, geralmente oxigênio, e acontecem na presença 

de um eletrólito. A primeira célula de combustível foi desenvolvida em 1839 e agora 

elas são muito utilizadas em veículos.3 

1.1.4 Armazenamento termoquímico 

O armazenamento termoquímico é baseado na obtenção de energia solar e 

consequentemente o armazenamento (ou transporte) acontece em óleo sintético ou 

sal fundido. Os combustíveis solares ainda estão no começo do desenvolvimento e o 

que indica é que no futuro ele será mais usado para a geração de energia. 3,12  

1.2 Eletrólitos 

 

Por volta da primeira metade do século 20 o estudo das soluções de 

eletrólito foi um dos temas mais relevantes da físico química. Uma das razões 
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é o papel de grande importância que essas espécies carregadas realizam nas 

reações químicas, especialmente nas reações aquosas, que foram o foco na 

época.13 Os eletrólitos podem ser divididos em quatro tipos de eletrólitos: 

orgânicos, aquosos, líquidos iônicos e sólidos.14 De acordo com a Figura 3, é 

possível observar que os líquidos iônicos são os mais estudados. Apesar do 

aumento no número de publicações sobre eletrólitos sólidos, como não fazem 

parte do escopo do trabalho, não iremos abordá-los. 

 

Figura 3 - Porcentagem de artigos publicados entre 2015 e 2020. Pesquisa realizada 
no portal Web of Science, utilizando as seguintes palavras-chaves: “organic 

electrolyte*”,"solid electrolyte*", "aqueous electrolyte*", "ionic liquid*". 

  

Os eletrólitos são essenciais para os sistemas de armazenamento de 

energia eletroquímica por providenciarem carga iônica para o processo de 

carga e descarga.15 Para que os dispositivos de armazenamento de energia 

eletroquímica sejam mais eficientes é necessário um eletrólito que apresente 

baixa viscosidade, alta condutividade iônica, ampla janela de potencial e boa 

estabilidade térmica. 16,17  As baterias de íon estão em crescimento.18 Os 

eletrólitos começaram a ser desenvolvidos recentemente e o que há de 

pesquisa disponível ainda é insuficiente, por isso tantos sistemas são 

investigado.18 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

A
rt

ig
o

s 
p

u
b

li
ca

d
o

s 
so

b
re

 e
le

tr
ó

li
to

s

Ano

Eletrólitos orgânicos Eletrólitos sólidos Eletrólitos aquosos Liquidos ionicos



 

6 

 

 

1.2.1 Eletrólitos orgânicos 

 

Os eletrólitos orgânicos são os mais usados para as baterias de íon 

sódio.19–21 Isso se dá devido ao fato deles apresentarem uma performance 

eletroquímica estável, alta condutividade iônica, boa solubilidade e excelente 

compatibilidade com vários eletrodos, os eletrólitos provenientes de solventes 

orgânicos apresentam um bom desempenho.22 Os eletrólitos orgânicos tendem 

a corroer os eletrodos e afetar as propriedades eletroquímica da bateria.14 

Grande parte dos eletrólitos provenientes de solventes orgânicos usados em 

baterias de íon sódio depende de alguns sais de sódio, como NaClO4, NaPF6, 

NaBH4, NaFSI, NaTFSI e NaCF3SO3, que são dissolvidos em solventes 

orgânicos.23 Existem dois tipos de solventes que são usados, os que são à base 

de éter e à base de éster.18   

Os eletrólitos à base de éter foram responsáveis por tornar o grafite 

comercial disponível como ânodo em baterias à base de íon sódio. A primeira 

aplicação bem-sucedida foi de Jache et al.24 

Os solventes à base de ésteres são usados normalmente em baterias 

de íon lítio, mas foram extensamente usados em eletrólitos para o 

desenvolvimento de baterias de íon sódio a temperatura ambiente. O ciclo 

propileno e o carbonato de etileno são os solventes mais atrativos, dentro da 

categoria de solventes à base de ésteres, em função das suas propriedades 

como a alta constante dielétrica e propriedades química e eletroquímica 

estáveis.18 Entretanto, as baterias à base de íon sódio que utilizam o ciclo 

propileno sofrem com a redução de capacidade de armazenamento de energia 

ao longo do tempo, que é causada pela decomposição do ciclo propileno e 

crescimentos de um filme de interfase entre eletrólito e sólido.25,26 Já o 

carbonato de etileno puro não é um solvente adequado para se utilizar a 

temperatura ambiente, porque o mesmo apresenta um ponto de fusão a 36ºC.18 
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1.2.2 Líquidos Iônicos 

Líquidos iônicos, também conhecidos como sais fundidos à temperatura 

ambiente, são normalmente compostos por um cátion orgânicos e ânion 

orgânico ou inorgânico. Os LIs apresentam boas características físico-químicas 

e eletroquímicas, como baixa pressão de vapor, alto ponto de ebulição, um 

ampla janela eletroquímica, e uma boa estabilidade térmica,18 que variam em 

função do grande número de combinações entre cátions e ânions. Além disso 

os LIs podem produzir células com um bom desempenho eletroquímico e maior 

segurança quando comparado com os eletrólitos convencionais utilizados nos 

dispositivos de armazenamento de energia.27,28 No entanto, os LIs para 

baterias de íon sódio não foram amplamente estudados nos últimos anos para 

as baterias de íon sódio devido dá viscosidade, dentro de uma faixa de 20 e 

40000 cP, que se apresenta relativamente alta.29 Outra limitação apresentada 

é a alta capacidade que alguns ânions têm de complexar com os cátions que 

são tipicamente usados em baterias. 30–32  Para lidar com o problema de alta 

viscosidade e complexação, uma possiblidade é usar uma classe de LIs de 

baixa viscosidade e óxido de polietileno (PEO).33 

Os LI que são mais usados e pesquisados para as baterias a base de 

íon sódio são compostos pelos cátions imidazólio, pirrolidínio e amônio e os 

ânions tetrafluoroborato, bis (trifluorometanossulfonil) imida (TFSI) e bis 

(fluorossulfonil) imida (FSI), as suas estruturas estão representadas na Figura 

4. 
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Figura 4 - Estrutura dos cátions e ânions comumente usados em Líquidos Iônicos 
para Baterias de Ion sódio. 

 

Johasson et al. estudou a condutividade dielétrica e a janela de estabilidade 

térmica de LIs obtidos por uma mistura de imidazólio-TFSI (EMIM-TFSI e BMIM-TFSI) 

junto com o sal de sódio (NaTFSI). O eletrólito Na0,1EMIM0,9TFSI apresenta uma alta 

condutividade iônica (até 5,5 mS cm-1 a temperatura ambiente) e uma ampla janela de 

estabilidade térmica (de -86 ºC até 150 ºC)34.  

Outro LI que é extensamente usado nas baterias a base de íon sódio são os 

eletrólitos a base de Piridina. Usui et al. estudou a performance de Rutilo (TiO2) 

dopado com Nióbio (Nb) em baterias de íon sódio com 1 M NaFSA dissolvido em 

PYR13FSA como eletrólito.35 No estudo foi observado que o eletrólito apresenta uma 

baixa condutividade a 30 ºC, porém alta condutividade a 60 ºC comparado com o 

eletrólito orgânico.35 Ademais, durante o teste de não inflamabilidade o LI não pegou 

fogo mesmo a 300 ºC, o que mostra uma alta estabilidade e consequentemente uma 

melhora do desempenho de segurança dos dispositivos de armazenamento de 

energia eletroquímica a base de sódio. A não inflamabilidade pode ser associada a 

forte interação eletrostática entre os cátions e ânions do LI, levando à não 

volatilidade.35 Um estudo que foi proposto por Moreno et al. busca entender as 

propriedades térmicas e de transporte do LI PYR14TFSI-NaTFSI para dispositivos de 

armazenamento de energia eletroquímica a base de sódio.36 Esse estudo mostra uma 

Imidazol Tetrafluoroborato

Pirrolidínio Bis(trifluorometilsulfonil)imida

Amônio Bis(fluorosulfonil)imida
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alta condutividade de 1 x 10-3 S cm-1 em temperatura ambiente e baixo ponto de fusão 

-30 ºC, o que tornou possível a aplicação em baixas temperaturas. 

 

 

 

1.2.3 Eletrólitos aquosos 

 

Os eletrólitos aquosos possuem característica como alta segurança, boa 

resistência a corrosão, pouco prejudicial ao meio ambiente e baixo custo, sendo 

assim, eles são usados em vários dispositivos de armazenamento de energia 

eletroquímica que utilizam o íon sódio. 37,38 Os eletrólitos aquosos usados em baterias 

de íon sódio inclui soluções aquosas de NaNO3, NaClO4, e Na2SO4. Hoje em dia, o 

sal mais usado para os eletrólitos aquosos é o Na2SO4, que se apresenta como um 

eletrólito forte com alta condutividade iônica e não é inflamável. 39–42 O sistema 

proposto por Wu et al que contém Na2SO4 como eletrólito, apresenta uma densidade 

de energia de 42,5 Wh kg-1 a 5 C e alta capacidade de retenção (88% de capacidade 

inicial) depois de 250 ciclos.43 

Há uma tendência de que os eletrólitos aquosos se decomponham a uma 

voltagem acima de 1,23 V, o que faz com que as janelas de voltagem sejam pequenas 

em eletrólitos aquosos e a densidade de energia dos dispositivos de armazenamento 

de energia a base de íon sódio seja baixa.44 

1.3 Eletrodo 

Existe uma infinidade de eletrodos que são usados nos dispositivos e sistemas 

de armazenamento de energia. Neste trabalho, nós decidimos focar em um tipo 

especifico que é conhecido como eletrodos de “Hard carbon” ou eletrodos de carbono 

duro Figura 5. 
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Figura 5 – Ilustração da estrutura do “Hard carbon”: (i) fragmentos individuais; (ii) 
estrutura construída a partir dos fragmentos.45 

Os eletrodos de carbono duro são os eletrodos mais utilizados em baterias de 

íon sódio. Sua origem que é rica em oxigênio favorece a não conversão em grafite, 

por mais alta que seja a temperatura de carbonização, chegando até 3000 ºC. A 

definição “carbono não grafitizável” ou “non-graphitizable carbon” é usada em alguns 

casos como sinônimo.46–48 Vale ressaltar que os carbonos com alta dureza podem ser 

grafitizáveis, enquanto os “carbono não grafitizável” podem também ser macios Figura 

6. Um exemplo, seria os eletrodos de carbono utilizados em celulas de produção de 

alumínio que são duros, porém grafitizáveis.49 

 

Figura 6 – Representação do carbono grafitizável e não grafitizável.48  
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Em termos estruturais, os carbonos duros possuem domínios grafíticos 

orientados aleatoriamente que possuem um espaçamento entre camadas maior do 

que o grafite (>0,34 nm) conectadas por regiões de carbono desordenadas com 

diferentes curvaturas. Quanto maior o tamanho dos cristalitos grafíticos, maior o 

tamanho do poro entre eles. Essa mistura complexa de domínios cristalinos e 

desordenados com defeitos permite a difusão e armazenamento de sódio.48   

 

 

1.4 Dinâmica molecular 

O método de dinâmica molecular, inicialmente proposto por Alder Wainwright, 

está fundamentado na segunda lei de Newton, segundo a qual: 50,51 

⃗ =   
⃗
   (Equação 2) 

Em que mi é a massa da partícula i e ⃗ é a força resultante sobre a partícula i causada 

pelas interações com as demais partículas do sistema. A força resultante sobre uma 

partícula também é o negativo da derivada da energia potencial, 

⃗ = −
( )⃗

⃗
  (Equação 3) 

Combinando-se as equações acima, obtém-se: 50 

−
( )⃗

⃗
 =   

⃗
  (Equação 4) 

Em que ( )⃗ é o potencial de interação entre as partículas. Portanto, conhecendo-se 

o potencial de interação e as massas das partículas contidas em um sistema, é 

possível determinar a posição e a velocidade das partículas após um intervalo de 

tempo, Δt. Geralmente, o intervalo de tempo aplicado em simulações de dinâmica 

molecular é da ordem de fentossegundos, para tirar conclusões estatisticamente 

válidas, pois a duração da simulação deverá igualar à cinética do processo natural, 

isto é, 10-15 segundos 50. Deve-se destacar que em simulações de dinâmica molecular 

a equação de movimento é resolvida por meio de algoritmos de integração numérica 

implementados nos programas de simulação. 
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 O potencial de interação entre as partículas é descrito a partir da soma de vários 

termos que incluem o potencial de interação intramolecular, que considera os 

estiramentos de ligação, o dobramento de ângulos e as torções dos ângulos diedros; 

e o potencial de interação intramolecular, que considera as interações de Van der 

Waals e de Coulomb. Portanto, o potencial utilizado para a obtenção da força 

resultante sobre uma partícula pode ser descrito como:50,51 

( )⃗  =  ( )⃗  +   ( )⃗   (Equação 5) 

 

em que ( )⃗  é o potencial de interação intramolecular e  ( )⃗  é o potencial 

de interação intermolecular. O potencial das interações intramoleculares (estiramento 

de ligações, dobramento de ângulos e torções dos ângulos diedros) são descritos 

pelas equações abaixo:50,51 

( )⃗  =  ∑ (| ⃗  −  ⃗ |)  (Equação 6) 

( )⃗ =  ∑ (| ⃗  −  ⃗ |)  (Equação 7) 

(Φ)⃗ =  ∑ ∑ [1 + cos( Φ +  δ)] (Equação 8) 

em que r e  são os comprimentos e os ângulos das ligações, respectivamente,   e 

  são os valores de equilíbrio correspondentes, e  e   são constantes de força. 

Já na equação que define o potencial envolvido na torção dos ângulos diedros,  é 

a constate de força, Φ é o ângulo diedro, δ é o ângulo de fase e n é a periodicidade 

do ângulo. O potencial das interações intermoleculares, por sua vez, é definido como 

a soma do potencial das interações intermoleculares, por sua vez, é definido como a 

soma dos potenciais das interações de Coulomb ( )⃗  e de Lennard-Jones ( )⃗  

(Figura 7): 50,51 

( )⃗  =  ∑
 ⃗

 (Equação 9) 

( )⃗  =  4 [(
 ⃗

)  −  (
 ⃗

) ] (Equação 10) 
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Figura 7 - Potencial de Lennard-Jones.52 

em que  e  são as cargas de duas partículas distintivas, е é a carga do elétron,  

é a permissividade no vácuo,  é a profundidade do poço do potencial de Lennard-

Jones,  é a distância entre as partículas em que a curva de potencial é igual a zero 

e  ⃗  é a distância entre as partículas. 

 As condições periódicas de contorno se tratam de um conjunto de fronteiras 

que são escolhidas para fazer uma aproximação para um sistema infinito usando um 

artifício chamado célula unitária e é um artifício muito importante dentro da dinâmica 

molecular, porque remove os efeitos de superfície que amostras finitas de matéria 

possam ter para restabelecer a simetria de translação. Os sistemas aproximados 

pelas condições periódicas de contorno consistem em um número infinito de células 

unitárias (Figura 8). A medida que uma partícula sai da caixa, outra partícula com as 

mesma característica, entra pelo lado oposto. Durantes as simulações 

computacionais, somente uma dessas células é a caixa de simulação original e as 

outras são cópias. Ao longo da simulação, apenas as informações da caixa de 

simulação original precisam ser registradas.53,54 
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Figura 8 - Visão bidimensional de um sistema, mostrando a utilização de 

condições periódicas de contorno. 

O nosso grupo vem realizando simulações de supercapacitores formados por 

líquidos iônicos confinados entre modelos de eletrodos porosos de carbono.55–57 Dada 

a similaridade entre supercapacitores e baterias, o estudo de eletrólitos formados pela 

mistura de líquidos iônicos com sais de metais de Na+ e K+ confinados entre eletrodos 

de grafite é bastante conveniente ao nosso grupo, que tem interesse em simulações 

computacionais de sistemas de armazenamento de energia. 
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2 Objetivos 

Neste trabalho foram realizadas simulações computacionais usando-se o 

método de dinâmica molecular de misturas contendo o cátion 1-etil-3-metilmidazólio 

(EMIM), o ânion tetracianoborato ([B(CN)4]-), sal Na[B(CN)4] e óxido de polietileno 

PEO6 como eletrólitos para bateria de sódio confinados entre eletrodos de carbono 

duro com diferentes espaçamentos entre as folhas. A partir das simulações, foi 

estudado o comportamento dos íons/polímeros em diferentes voltagens 0 V e 4 V na 

interface com o eletrodo. Foi realizado também o estudo da termodinâmica de 

inserção de Na+ nos eletrodos. 
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3 Detalhes computacionais 

O líquido iônico [EMIM-B(CN)4] e suas misturas com Na[B(CN)4] e PEO6 foram 

utilizados como eletrólitos em nossas simulações Figura 9 e as suas respectivas 

quantidades utilizadas nas simulações estão na Tabela 1. Estes eletrólitos foram 

confinados entre eletrodos planos de carbono duro. O sistema possui composição 

ternaria [EMIM-B(CN)4], Na+ e PEO6, 3 eletrodos centralizados de cada lado Figura 

10 com o espaçamento de 6 Å entre os mesmos. 

 

 

 

Figura 9 - Estrutura dos íons que formam o liquido iônico [EMIM]+, [B(CN)4]- e 

PEO6. 

Tabela 1 - Quantidade de cátions e ânions utilizados nas simulações. 

Fração molar Número de moléculas 

Na+ [B(CN4)]- [EMIM]+ PEO6 

0,3 500 350 30 

 

 

Figura 10 - Eletrólitos confinados entre os eletrodos. 

Os arquivos de entrada para as simulações foram gerados com o auxílio de 

programas como PACKMOL58 e programas em Fortran90, utilizados no grupo. 

[EMIM]+ [B(CN)4]
- PEO6 
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 As simulações dinâmica molecular serão realizadas com o uma versão 

modificada no programa LAMMPS, 59 gentilmente cedida pelo Prof. David Limmer da 

Universidade da Califórnia em Berkeley (EUA). Nesta versão, o modelo de eletrodo 

polarizável implementado usa o método proposto por Siepman e Sprik60 e adaptado 

por Reed e colaboradores61 para o caso de células eletroquímicas. Neste modelo, o 

eletrodo consiste em átomos que podem ser dispostos em um arranjo cristalino ou 

totalmente desordenados. Cada átomo j do eletrodo possui uma distribuição 

gaussiana de carga  ( ) de largura  dado por: 

 ( )  =    ( − |  −  | )  (Equação 11) 

onde A é uma constante de normalização dada por A = . A carga do eletrólito (  ) 

é tratada como uma carga pontual e tem sua distribuição de acordo com: 

 ( ) =   (  −  )  (Equação 12) 

(  −  ) é a função delta de Dirac. A energia de Coulomb total do sistema (  ) é 

dada por: 

 =   ∬ ′  ( )  ( )

|   |
   (Equação 13) 

em que  ( ) é a desidade de carga total do sistema, considerando a densidade de 

carga do eletrodo e densidade de carga do eletrólito. O potencial experimentado por 

qualquer carga é obtido com a derivada parcial da Equação de Coulomb em relação 

a essa carga que é dado pela: 

 =  [ ]{ }     (Equação 14) 

Para cada passo da dinâmica molecular é exigido que o potencial experimentado por 

cada átomo j do eletrodo seja um valor constante, que deve ser definido previamente, 

tornando assim o potencial dentro do eletrodo constante, que é a condição dentro de 

um condutor. Essa condição é alcançada minimizando-se a energia potencial total do 

sistema que é dada por: 

 =    −  ∑   (Equação 15) 

Os parâmetros dos campos de força foram os mesmos utilizados em simulações 

prévia das misturas55 e de supercapacitores realizadas em nosso grupo. 55–57 
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4 Resultados e discussão 

Este trabalho dá um foco maior no estudo comportamental do líquido iônico em 

sistema com mistura de ([EMIM-B(CN)4], Na+ e PEO6). A ideia de ir por esse caminho 

vem de um estudo já realizado no nosso grupo33, que aborda alguns pontos sobre 

propriedades de transporte e estrutura. Neste trabalho foi decidido dar foco no sódio 

em função do seu tamanho quando comparado com o potássio, pois o sódio é menor 

e isso facilita a entrada no eletrodo. Dado isso, decidimos explorar mais o que 

acontece entre o eletrodo e líquido iônico. 

4.1 Comportamento na interface com o eletrodo 

Para analisar o comportamento do líquido iônico na interface com o eletrodo 

utilizamos os perfis de densidade apresentados na Figura 11  e pode-se observar que 

o sistema quando não está carregado, ou seja, 0 V existe uma distribuição do líquido 

iônico na interface com o eletrodo de uma quantidade significativa de cada molécula, 

diferente do sistema 4 V que há a formação de camadas em função da diferença de 

potencial Figura 14. 

 

Figura 11 - Gráfico de densidade e potencial de força média para o sistema 

com 0,3 de fração molar do Na+ e 0 V. 
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Com o objetivo de analisar o deslocamento do sódio dentro do eletrodo para o 

bulk foi utilizado método umbrella sampling, que é um dos métodos utilizados em 

dinâmica molecular. Dentro desse tipo de método uma série de configurações são 

geradas ao longo de uma coordenada, nesse caso o eixo z, entre duas espécies. Uma 

dessas espécies é utilizada como referência, enquanto a outra é colocada a uma 

distância crescente do centro de massa da referência com sua posição mantida por 

um potencial de polarização. Essas distâncias do centro de massa vão representar as 

janelas de amostragem, em que simulações independentes são conduzidas para 

gerar um conjunto de estruturas ao longo do eixo z. Dentro de cada uma dessas 

janelas, o potencial de força média, também conhecido como PMF, pode ser 

calculado. Para montar um curva de PMF em função de z, os valores de energia das 

janelas adjacentes precisam ser reagrupados para que produzam uma função 

contínua.62,63  

Pode-se observar que quando esse sistema da Figura 11 está 0 V o sódio sai 

espontaneamente do eletrodo localizado a esquerda, isso é possível observar através 

do potencial de força média, pois quando está negativo não existe a necessidade de 

realizar trabalho. A partir de 4,2 nm, que representa o ponto de equilíbrio, começamos 

a perder o caráter de espontaneidade e conforme o sódio é deslocado para o bulk 

percebemos um aumento de energia do PMF. 
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Figura 12 - Gráfico do número de sódios coordenados aos átomo de nitrogênio 

do [B(CN4)]- para o sistema com 0,3 de fração molar do Na+ e 0 V. 
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Figura 13 - Gráfico do número de sódios coordenados aos átomos de oxigênio 

do PEO6 para o sistema com 0,3 de fração molar do Na+ e 0 V. 

As Figura 12 e Figura 13 expressam respectivamente o número de sódios que 

estão coordenados aos nitrogênio do [B(CN4)]- e número de sódios coordenados ao 

oxigênio do PEO6 é possível observar que no mesmo ponto que temos o vale do PMF 

no eixo Z em 4,2 nm Figura 11, há uma maior quantidade de sódio coordenados ao 

oxigênio do PEO6. Isso, nos indica que quando o sódio está nessas condições é mais 

favorável. 

Porém, para o sistema carregado com 4 V (Figura 14), temos um 

comportamento diferente. Os ânion [B(CN)4]- e cátion [EMIM]+, ficam mais próximos a 

interface do eletrodo formando uma espécie de barreira. O Na+ apresenta um 

comportamento diferente do normal, que seria estar próximo do eletrodo negativo, 

observamos que o mesmo está mais concentrado no eletrodo positivo, pois é 

fortemente atraído pelo ânion[B(CN)4]-. 
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Figura 14 - Gráfico de densidade e potencial de força média para o sistema 

com 0,3 de fração molar do Na+ e 4 V. 

 

Ao trabalhar com o sistema carregado 4 V o comportamento foi diferente, 

porque para deslocar o sódio do eletrodo localizado a esquerda e traze-lo para o bulk 

foi necessário despender energia, o que nos diz que esse trabalho representado pelo 

potencial de força média não é espontâneo. Pode-se observar que de 1,5 nm até 2,5 

nm temos que fornece uma quantidade considerável de energia para deslocar o sódio, 

porém entre 2,5 nm e 3,0 nm temos um decréscimo de energia, nos dizendo que nessa 

região o deslocamento do mesmo é favorável, isso acontece porque há uma 

quantidade significativa de [EMIM]+ na interface com o eletrodo induzindo uma 

diferença de potencial negativa. Entretanto, para o sódio ultrapassar essa barreia de 

[EMIM]+ há um dispêndio de energia muito alto 70 kJ mol-1 (Figura 14), após romper 

essa barreira observamos decréscimo no potencial de força média por conta das 

outras espécies presentes no bulk. 

70 kJ.mol-1 
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Figura 15 - Gráfico do número de sódios coordenados aos átomo de nitrogênio 

do [B(CN4)]- para o sistema com 0,3 de fração molar do Na+ e 4 V. 
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Figura 16 - Gráfico do número de sódios coordenados aos átomos de oxigênio 

do PEO6 para o sistema com 0,3 de fração molar do Na+ e 0 V. 

Esse pico de energia que é empregado para realizar o deslocamento do sódio 

para o bulk pode ser explicado mais em detalhes pelas Figura 15 e Figura 16, porque 

no mesmo ponto que observamos o pico de PMF em 70 kJ mol-1, é o mesmo local em 

relação ao eixo Z, que é observado o sódio mais coordenado ao [B(CN4)]- do que o 

PEO6. Sabendo que o sódio apresenta uma alta atração pelo [B(CN4)]- é de se esperar 

que seja exercido uma maior quantidade de energia/trabalho para deslocá-lo. 
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5 Conclusão 

Os resultados obtidos por meio das simulações de dinâmica molecular neste 

trabalho, focadas em entender o comportamento na interface com o eletrodo, 

ilustraram como o sistema composto por ([EMIM-B(CN)4], Na+ e PEO6) se comporta 

tão diferente quando submetido a uma diferença de potencial. 

Ao realizar as simulações em diferentes condições (0 V e 4 V), é possível notar 

que para o sistema que não está carregado, a saída do sódio que está no eletrodo é 

favorável, pois próximo de 4,2 nm o sódio está mais coordenado ao PEO6, o que indica 

uma estabilidade quando estão junto, pois a fraca interação eletrostática do Na+ com 

o PEO6 evita a formação de Na[B(CN)4], que impossibilita o deslocamento do sódio 

nas fendas do eletrodo em função do tamanho.  À medida que o deslocamento 

continua para o bulk essa condição de espontânea se perde como é possível observar 

no aumento de energia do PMF. Já para o sistema carregado, se nota um pico de 70 

kJ mol-1 que demonstra uma dificuldade de promover o deslocamento do Na+ para o 

bulk, isso acontece porque o sódio tem uma forte interação com o [B(CN)4]-,somado 

a forte atração do sódio ao eletrodo quando há uma diference de potencial (4 V). 

Observou-se uma maior estabilidade do cátion Na+ quando está coordenado 

ao PEO6, quando comparado ao [B(CN)4]-. Portanto, mesmo apresentando a 

estabilidade esse sistema não se apresenta como mais ideal para uma bateria de íon 

sódio. 
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