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1) Introdução e motivação: 

Nanopartículas podem ser formadas por diversos processos, apresentado propriedades 

químicas e estruturais significativamente diversas do material equivalente massivo [1]. Um 

entendimento detalhado da correlação entre condições de preparação e propriedades físicas 

e químicas resultantes é essencial para que se possa explorar as potencialidades de 

nanopartículas.  Esta é uma tarefa complexa, que requer a utilização de uma combinação de 

técnicas de caracterização que permitam investigar a sua morfologia, estrutura e composição 

química. A associação de técnicas de microscopia eletrônica e técnicas baseadas em luz 

síncrotron (tais como XAFS, SAXS e XRD anômalo) permite obter informações em várias 

escalas de comprimento, tanto no espaço real quanto no espaço recíproco, com seletividade 

química [1,2]. Um artigo recente ilustra a utilização desta suíte de técnicas na caracterização 

de nanopartículas de GeSi encapsuladas em sílica [2]. Embora essas técnicas experimentais 

permitam quantificar a desordem química e estrutural, strain e distribuição de tamanhos, 

outras informações são de difícil acesso experimental. Por exemplo, não está claro como 

composição química e a interação entre os átomos presentes na interface nanopartícula e o 

dielétrico que a envolve influenciam  a estrutura, a cinética de crescimento e  a temperatura 

de fusão/resolidificação. Neste sentido, simulações atomísticas são de grande 

complementaridade às técnicas experimentais, por permitirem analisar isoladamente os 

efeitos dos diversos parâmetros do sistema investigado. Neste projeto, estudaremos a 

influência das interações de interface na temperatura de resolidificação e nas propriedades 

mecânicas e estruturais de nanopartículas de GeSi encapsuladas em sílica através de 

simulações pelo método de Dinâmica Molecular.   

 

Dinâmica molecular clássica consiste em resolver a equação de Newton para cada 

átomo em um sistema com N átomos [3]. A força resultante sobre um átomo é a soma das 

forças de interação com todos  os átomos vizinhos. Supõe-se que a força entre átomos seja 

função da distância interatômica [3], sendo obtida pelo gradiente da energia potencial. Em 

seguida, integra-se a equação de movimento em intervalos de tempo infinitesimais para 

encontrar a posição de cada partícula como função do tempo. Assim, é possível quantificar 

grandezas físicas macroscópicas, como a energia de coesão e módulo elástico (Bulk 

Modulus), por exemplo.  

 

O principal ingrediente de uma simulação de dinâmica molecular é o potencial que 

descreve as interações entre os átomos. Potenciais empíricos, tais como os potenciais Lenard 



Jones, Stillinger-Weber e Tersoff têm sido utilizados com sucesso para descrever as várias 

fases condensadas de semicondutores do grupo IV [3, 4]. A análise da formação de 

nanopartículas de GeSi encapsuladas em sílica requer a simulação de diferentes fases dos 

materiais (sólido cristalino, sólido amorfo e líquido), além da interação entre a nanopartícula 

e a matriz de sílica. Sabe-se, no entanto, que potenciais empíricos não são capazes de 

descrever (com a mesma parametrização) todos os ambientes de coordenação necessários 

para simular a formação de uma nanopartícula [4]. Uma possível abordagem é a realização 

de cálculos de dinâmica molecular ab-initio. No entanto, o custo computacional deste tipo de 

simulação é elevado. Recentemente, foram desenvolvidos potenciais do tipo REAXX, que 

têm a capacidade de descrever diferentes ambientes de coordenação dos átomos interagentes. 

Tais potenciais tem sido utilizados com sucesso na simulação de reações químicas orgânicas 

e inorgânicas [5] 

 

Neste projeto, testaremos a utilização dos potenciais tipo REAXX na simulação de 

diversas fases de compostos GeSi, com o auxílio da ferramenta LAMMPS (Large-Scale 

Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS)) [6]. Resultados referentes ao 

diagrama de fases do material obtidos por Dinâmica Molecular Clássica serão confrontados 

com resultados experimentais e resultados obtidos a partir de cálculos ab-initio existentes na 

literatura 

 

 

2) Plano de trabalho: 

 

As atividades planejadas para o estudante envolvido no projeto são as seguintes 

 

1) Estudo dirigido sobre fundamentos de nanotecnologia: métodos de síntese e 

técnicas experimentais de caracterização de materiais nanoestruturados (agosto – 

setembro/2018) 

2) Estudo dirigido sobre dinâmica molecular clássica (setembro –  outubro/2018) 

3) Aprendizado da ferramenta de simulação LAMMPS (outubro – novembro/2018) 

4) Determinação do diagrama de fases de materiais semicondutores massivos via 

dinâmica molecular (novembro/2018 – fevereiro/2019) 

5) Implementação do potencial REAXX na simulação de nanopartículas de GeSi 

encapsuladas em Sílica (março – julho/2019) 
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