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RESUMO 

Neste trabalho, a relação entre a adesão e o grau de desordem de superfícies 

em contato é estudada por meio de simulações por dinâmica molecular. O sistema 

em estudo é composto por um indentador cilíndrico rígido e um bloco deformável. 

Um reservatório térmico é colocado logo abaixo do bloco, de forma a manter o 

sistema a temperatura ambiente. Os sólidos são feitos do mesmo material e são 

modelados por intermédio do potencial genérico de Lennard-Jones. A adesão entre 

as superfícies é variada gradualmente por meio da variação do raio de corte do 

potencial que descreve a interação entre as superfícies indentador-bloco. Cada 

simulação se inicia com um recozimento, após o qual são realizadas as simulações 

de contato propriamente ditas, até que ocorra penetração de 1,7 raios atômicos. A 

força normal, a energia potencial, a temperatura e a energia cinética são 

acompanhadas ao longo do processo. Os resultados reforçam a importância da 

adesão no jump-to-contact, estando este fenômeno relacionado à geração de 

defeitos cristalinos. Há indícios de que a distribuição da carga, bem como a 

dissipação de energia, seja influenciada pela adesão na interface. Mostra-se que a 

desordem apresentada pelos átomos do bloco é proporcional à contribuição da 

adesão.  

Palavras-chave: contato, dinâmica molecular, atrito, nanotribologia 

 



   

ABSTRACT 

In this work, the relationship between adhesion and the degree of disorder of 

surfaces in contact is studied by means of molecular dynamics simulations. The 

system consists of a rigid cylindrical indenter and a deformable block. A heat 

reservoir is placed just below the block, in order to maintain the system at room 

temperature. Both solids are made of the same material and are modeled through 

the generic Lennard-Jones potential. Adhesion between the surfaces is gradually 

varied by varying the cut-off radius of the potential describing the interaction between 

the indenter surface and the block. Each contact simulation is preceeded by an 

annealing step, and is conducted until the penetration reaches 1.7 atomic radii. The 

normal force, the potential energy, kinetic energy and temperature are monitored 

throughout the process. The results reinforce the importance of adhesion in the 

phenomenon of jump-to-contact, which is also related to the generation of crystalline 

defects. The results indicate that the load distribution and power dissipation is 

influenced by the adhesion at the interface. It is shown that the disorder presented by 

the atoms of the block is proportional to the contribution of adhesion. 

 

 

Keywords: contact, molecular dynamics, friction, nanotribology



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 a) Curva esquemática representando as forças entre dois átomos pela 

distância conhecida na época do artigo de Prandtl. A curva indicada por R é o 

da força de repulsão, enquanto a indicada por A é de atração (Tomlinson, 

1928). b) Curva da força interatômica do ouro (pontilhada) e curva de potencial 

(linha contínua) como são conhecidos modernamente. (Yu &Policarpou, 2004) ......20 

Figura 2 Gráfico da força com a distância para o caso com apenas um ponto de 

equilíbrio para cada deslocamento (a), e para três pontos (Prandtl, 1928)...............24 

Figura 3 Observa-se que para um deslocamento de C para C’ surgem 

instabilidades (Prandtl, 1928) ....................................................................................24 

Figura 4 O caminho da ida (figura da esquerda) é diferente do da volta (Prandtl, 

1928) .........................................................................................................................24 

Figura 5 Histerese elástica (Prandtl, 1928) ...............................................................25 

Figura 6 Energia x Posição do átomo. As linhas pontilhadas são as energias 

em diferentes instantes. O campo potencial varia com a distância entre os 

átomos, gerando instabilidades (Müser, 2006)..........................................................25 

Figura 7 Esquema do modelo de Frenkel-Kontorova-Tomlinson: a e b são os 

espaçamentos atômicos dos átomos em dois materiais. Fazendo k2=0, temos o 

modelo de Prandtl-Tomlinson; Fazendo k1=0 temos o modelo de Frenkel-

Kontorova (Müser et al., 2003) ..................................................................................26 

Figura 8 Deformações em dois sólidos em contato (Johnson, 1987)........................28 

Figura 9 Contato entre superfícies não-conformes (Johnson, KL, 91, 1987) ............29 

Figura 10 Perfil da pressão máxima segundo o modelo de Hertz e o modelo de 

JKR (Hans-Jürgen & Kappel, 2010) ..........................................................................31 

Figura 11 Distribuição de tensões de contato segu ndo o modelo de DMT 

(Hans-Jürgen & Kappel, 2010) ..................................................................................32 

Figura 12 Curva de Van der Waals representando o potencial de Lennard-

Jones (Callister, 2002) ..............................................................................................36 

Figura 13 Curva potencial de Lennard Jones com o raio de corte ............................37 

Figura 14 Um dos primeiros trabalhos de contato utilizando DM. Modelo 

simulado por Gao em  1996 (Gao et al., 1996) .........................................................42 

Figura 15 A força normal cai na formação do contato (Gao et al., 1996) ..................43 



   

Figura 16 Três diferentes formas de construção da geometria do indentador 

cilíndrico: a) sólido cristalino defletido, b) sólido amorfo e c) sólido cristalino 

cortado (Luan & Robbins, 2006)................................................................................43 

Figura 17 Perfil de tensão para os três casos de configuração do indentador: 

(da esquerda para direita flertido, amorfo e cristalino cortado) e casos com ou 

sem adesão (de baixo para cima respectivmente). O único que se aproxima do 

previsto pelo modelo de Herz é o flertido sem adesão (Luan & Robbins, 2006). ......44 

Figura 18 Esquema do sistema simulado: calota esférica, bloco e banho 

térmico (Liu et al., 2009)............................................................................................45 

Figura 19 Influência da adesão no contato: a) Configuração no contato sem 

adesão, b) Tensão de Von Mises no contato sem adesão c) Configuração dos 

átomos no break-of-contact no caso com adesão e d) Configuração dos átomos 

no jump-to-contact com adesão (Liu et al.2009). ......................................................46 

Figura 20 Distribuição de Tensão equivalente de von Mises para os casos com 

adesão com indentadores de raio 10 a 30σ (esquerda para direita). De cima 

para baixo, casos de 1 a 4: 1) jump-to-contact, 2) contato em força igual a zero, 

3) contato quando a penetração do deslocamento do indentador era de 0,360 e 

4) break-of-contact (Liu et al. 2009) ..........................................................................47 

Figura 21 a) Evolução da força de contato com o deslocamento e b) a evolução 

do deslocamento quadrático médio ao longo da indentação, com r0=��  (Liu et 

al., 2009) ...................................................................................................................48 

Figura 22 Relação entre força e raio da área de contato para as simulações 

sem adesão, com r0=��  (Liu et al., 2009) ..................................................................49 

Figura 23 Aspereza após recozimento e plano rígido (Cha et al., 2004)...................51 

Figura 24 Evolução da condutância, área de contato, energia total e força na 

direção z ao longo do contato. Os pontos de A a L são comentados no texto 

(Cha et al., 2004).......................................................................................................53 

Figura 25 Aspereza deformável de raio 2nm (Cuppari et al., 2010) ..........................54 

Figura 26 Carga durante a histerese de contato (Cuppari et al., 2010).....................55 

Figura 27 Evolução da Força Resultante, Raio da Área de Contato e Energia 

total (Cuppari et al., 2010).........................................................................................56 

Figura 28 Histerese de contato para diversos valores de energia da interface, 

que diminui graualmente de a a i (Song & Srolovitz, 2004).......................................57 



   

Figura 29 Dependência da transferência de material com a adesão para 

diversos casos após o break-of-contact (caso a com maior adesão e caso i com 

menor adesão) (Song & Srolovitz, 2004) ..................................................................58 

Figura 30 Área de Contato Real (Mo et al., 2009).....................................................60 

Figura 31 Sistema simulado......................................................................................61 

Figura 32 Evolução da Temperatura ao longo do recozimento mostrando 

estabilização em 0,0623 para a simulação do sistema com corte igual a 2,1 ...........63 

Figura 33 Curva de Van der Waals representando o potencial de Lennard-

Jones. O raio de corte Rc foi variado nas simulações deste trabalho para 

mostrar a importância da adesão no comportamento das superfícies em 

contato. .....................................................................................................................64 

Figura 34 Método de cálculo do raio de contato........................................................67 

Figura 35 Evolução da energia total do sistema........................................................68 

Figura 36 Energia Cinética do Sistema para diferentes raios de corte no 

potencial da interface ................................................................................................70 

Figura 37 Variação da energia potencial do sistema ao longo do contato com o 

valor do raio de corte.................................................................................................71 

Figura 38 Velocidade na direção y para casos com e sem a adesão no instante 

da formação de contato (passo de tempo 170000): a) Raio de corte 2,5 e b) 

Raio de corte 1,0. ......................................................................................................72 

Figura 39 Evolução do grau de desordem com a distância para diferentes raios 

de corte .....................................................................................................................73 

Figura 40 Desordem e raio de corte 2,5 instante 170000 .........................................73 

Figura 41 Desordem e raio de corte 1,0 instante 170000. ........................................74 

Figura 42 Distribuição da velocidade em y no deslocamento máximo a 320000 

passos de tempo para os casos com raio de corte 2,5 a) e raio de corte 1,0 b). ......75 

Figura 43 Evolução da desordem média ao longo do contato com o raio de 

corte ..........................................................................................................................75 

Figura 44 Força resultante em y no indentador (fixo)................................................76 

Figura 45 Distribuição da componente da força em y no instante 260000 para 

casos com e sem adesão. a)Rc=2,5 e b) Rc=1,0......................................................77 



   

Figura 46 Distribuição da força em y no instante de carga máxima (320000 

passos de tempo) para os casos com maior e menor adesão: a) Rc=2,5 e b) 

Rc=1,0.......................................................................................................................77 

Figura 47 Efeito da adesão na temperatura do bloco deformável ao longo da 

simulação ..................................................................................................................78 

Figura 48 Variação do raio de contato com o raio de corte do sistema.....................79 

Figura 49 Raio da área de contato versus a carga aplicada ao longo das 

simulações com maior e menor adesão....................................................................80 



   

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 Valores de q4(i), q6(i),q8(i) para diferentes configurações locais (Cha 

et al., 2004) ...............................................................................................................52 

Tabela 2 – Dimensões e parâmetros dos sólidos simulados ....................................61 

Tabela 3 Relação entre as unidades de Lennard-Jones e as da SI para o níquel 

(Liu et al. 2010) .........................................................................................................62 

 



   

LISTA DE SÍMBOLOS 

a  Parâmetro de rede 

mina  Raio da Área de contato 

'b   Intervalo entre os átomos do corpo B 

δ1 Deslocamento do centro de massa no contato do cilindro 1 em 

Hertz 

δ2 Deslocamento do centro de massa no contato do cilindro 2 em 

Hertz 

E Módulo de Young 

ε Energia do poço do potencial de Lennard-Jones  

εs Poço do potencial do corpo A no modelo de Frenkel Kontorova 

γ Termo dissipativo no modelo de Prandtl-Tomlinson 

h Deslocamento entre os centros de massa 

f0 Amplitude do potencial periódico do corpo B no modelo de 

Prandtl-Tomlinson 

Bk   Constante de Boltzmann  

k    Constante elástica da interação atômica no modelo de Prandtl 

k2 Poço no potencial do corpo B no modelo de Frenkel Kontorova 

σ Distância em que a energia potencial na curva de Lennard-Jones 

é igual a zero 

σf Tensão de escoamento 

µ Coficiente de atrito 

M Massa do banho térmico no equacionamento do termostato de 

Nosé-Hoover 

m Massa dos átomos do sistema de interesse 

Ν Número de átomos 

Νgl Número de graus de liberdade 

p Momento linear 

p0 Pressão máxima no modelo de Hertz 

pm Pressão média no modelo de Hertz 



   

P Carga total aplicada no contato por unidade de comprimento do 

cilindro no modelo de Hertz 

Q Função de Partição 

Rc Raio de corte do potencial de Lennard-Jones 

s Parâmetro de tempo do termostato Nosé-Hoover 

σ  Distância de equilíbrio entre dois átomos no potencial de 

Lennard-Jones 

Τ Temperatura 

τ Constante de tempo de relaxamento médio de um material 

U Energia Potencial 

V  Volume 

)(xV  Função potencial de interação entre átomos de corpos 

deslizantes no modelo de Prandtl 

intV  Função potencial entre os átomos do corpo A do modelo de 

Frenkel-Kontorova 

)( nsub xV  Função potencial no corpo Bmodelo de Frenkel-Kontorova 

wadh Energia  de adesão por unidade de área 

ζ Termo de atrito no equacionamento de termostato de Nosé-

Hoover 

 



  15  

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA ....................................................................16 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS............................................................18 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..............................................................................19 

3.1 O Modelo de Prandtl-Tomlinson...................................................................19 

3.2 Modelo de Hertz para o contato cilindro-plano.............................................28 

3.3 Dinâmica Molecular......................................................................................32 

3.4 O potencial de Lennard-Jones e o raio de corte para medir a adesão.........35 

3.5 Termostato Nosé-Hoover em Dinâmica Molecular.......................................37 

3.6 Aplicação da Mecânica do Contínuo na Escala Atômica .............................40 

4 MATERIAIS E MÉTODOS.................................................................................61 

4.1 Descrição do modelo simulado ....................................................................61 

4.2 Descrição do cálculo dos parâmetros ..........................................................64 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO.........................................................................68 

6 CONCLUSÕES..................................................................................................81 

7 TRABALHOS FUTUROS...................................................................................82 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................83 

ANEXO I....................................................................................................................87 

 



  16  

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A tribologia, definida como “a ciência e a tecnologia de superfícies que 

interagem em movimento relativo”, envolve o atrito, a lubrificação e o desgaste 

(Hutchings, 1992). O estudo do atrito na interface de dois corpos sólidos em 

movimento relativo pode ocorrer em diversas escalas de espaço e tempo: do 

movimento de placas tectônicas à varredura de superfícies por pontas de 

microscópio de força atômica (Müser, 2002, Braun, 2010).  

A maioria dos cursos introdutórios de física, tanto no ensino médio como no 

superior, resume o atrito às leis de Amonton, segundo as quais a força de atrito é 

proporcional à força normal e independente da área aparente de contato (Ringlein & 

Robbins, 2004). Tais afirmações são incoerentes com a experiência diária em casos 

em que a adesão está presente: a força necessária para deslocar um objeto como 

uma fita adesiva sobre uma superfície horizontal é dependente da área de contato 

(Ringlein & Robbins, 2004). 

Com a miniaturização dos componentes, a relação entre a área e o volume 

vem aumentando, o que torna a tribologia uma ciência praticamente desconhecida 

na escala de sistemas micro-eletromecânicos (mais conhecido por MEMS), 

dispositivos para armazenamento de dados e motores miniaturizados em geral 

(Kahn, 2008). Fenômenos como adesão, histerese de contato e desgaste são temas 

ainda em estudo (Kahn, 2008, Urbakh, et al. 2004).  

Avanços recentes do ponto de vista teórico e conceitual têm mostrado uma 

complexidade enorme em relação ao que pareceria ser o mais simples processo 

tribológico (Urbakh, et al. 2004). Nos últimos vinte anos, com o advento de novos 

métodos experimentais como o microscópio de força atômica, e com o aumento na 

capacidade de processamento dos computadores, torna-se cada vez mais factível a 

construção de um modelo atômico do atrito, tema abordado pela nanotribologia 

(Müser, 2002).  

O trabalho necessário para deslocar duas superfícies em contato induz uma 

série de fenômenos não completamente compreendidos, como deformação elástica, 

plástica, adesão, geração de calor e transformação de fase (Hutchings, 1992; 

Urbakh, et al. 2004). A compreensão do contato na escala atômica é importante para 
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uma parte destes fenômenos, como endurecimento, desgaste, atrito e fratura (Cha et 

al., 2004). Apesar da “longa história”, a compreensão do comportamento mecânico 

do contato entre esfera e plano, assim como a definição do contato e a abrangência 

da mecânica do continuo para descrevê-lo continua pouco compreendido (Vergeles, 

1997, Riglein & Robbins, 2004, Mo et al., 2009, Kahn, 2008, Cheng & Robbins, 

2010, Luan & Robbins, 2005).  

Este trabalho procura contribuir com o estudo da tribologia, por meio da 

análise do contato em escala atômica. Uma série de simulações de dinâmica 

molecular foi conduzida visando entender o papel da adesão na formação do contato 

de uma nanoaspereza com um bloco deformável através do deslocamento vertical 

do bloco em direção à mesma.  
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2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Esta dissertação faz uso do método de simulações por dinâmica molecular 

para o estudo da adesão no contato em escala atômica. “Para compreender o 

comportamento de duas superfícies reais em movimento relativo em contato, é 

necessário observar o que ocorre no contexto da aspereza única” (Urbakh et al., 

2004, tradução nossa). Desta forma, o estudo do contato na escala atômica pode 

contribuir para a compreensão da dissipação de energia no atrito.  

Neste trabalho, o contato é simulado por meio de um modelo de um bloco 

deformável acoplado a um reservatório a temperatura constante deslocando-se 

verticalmente contra uma nanoaspereza rígida. Uma série de simulações utilizando o 

programa Lammps (Lammps, 2011) é feita para este sistema, cada uma 

considerando um valor diferente para o raio de corte do potencial que descreve a 

interação entre as superfícies indentador-bloco. Por meio destas simulações 

procura-se atingir os seguintes objetivos secundários: 

• Determinar os perfis de desordem atômica no contato; 

• Estudar o fenômeno jump-to-contact; 

• Comparar os resultados com o previsto pela mecânica do contínuo; 

Com isto, apresenta-se uma tendência de correlação entre a adesão e 

mecanismos de dissipação de energia por meio da análise da desordem e da 

temperatura no contato.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 O Modelo de Prandtl-Tomlinson 

 

Estudos experimentais em materiais somente entraram na escala atômica na 

década de vinte do século passado (Hoddeson, 1992). “Graças à difração de raio-X 

em cristais, foi possível estudar as distorções dos reticulados sob deformação 

plástica e elástica” (Hoddeson, 1992, tradução nossa). Em 1913, Th. v. Kárman 

havia publicado na Encyklopädie der mathematischen Wissenschaft um artigo 

compreensivo relacionando o endurecimento de materiais em uma série de ensaios 

mecânicos da época. Prandtl procurou desenvolver um modelo matemático para 

este fenômeno, mas decidiu publicá-lo apenas em 1928, como ele mesmo iria dizer, 

porque “Neste meio tempo a pesquisa da física do estado sólido voltou a ser 

moderna através do estudo da estrutura cristalina e também pela física atômica” 

(Prandtl, 1928).  

O primeiro modelo atômico do atrito foi desenvolvido independentemente por 

Prandtl e Tomlinson em 1928 e 1929, respectivamente. Apesar de Prandtl ter 

publicado um ano antes, o modelo é mais conhecido como sendo apenas de 

Tomlinson ou como modelo Prandlt-Tomlinson (PT). Na época, os conceitos de 

forças de atração e repulsão entre os átomos já eram conhecidos. Prandtl afirma: 

“Como as moléculas de um sólido estão em um estado de equilíbrio, nós devemos 

reconhecer a existência de uma força repulsiva contrapondo a atração coesiva” 

(Prandtl, 1928, tradução nossa). E, apesar de na época não haver dados 

experimentais para essa força repulsiva, era conhecido que ela deveria ser muito 

grande quando os átomos estivessem a uma distância menor que uma distância 

crítica (vide Figura 1). Com esta informação, o autor constrói seu modelo tendo por 

base gráficos da relação da força com a distância entre átomos.  

Mesmo antes do conceito de discordância ter sido criado, Prandtl tenta 

explicar o escoamento e o encruamento em termos de mudança de posição dos 

átomos de uma posição de equilíbrio para outra (Prandtl, 1928 e Hoddeson, 1992). 

Cabe ressaltar que, apesar de serem tidos como modelos atômicos, tanto Prandtl 

como Tomlinson explicam seus modelos para moléculas (molecular, em inglês) ou 
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partículas (teilchen, em alemão). Os modelos de Prandtl e Tomlison apresentam 

diferenças em termos de abrangência. Prandtl adapta seu modelo para diversos 

fenômenos e reconhece que não descreve propriamente a estrutura dos sólidos, 

mas se propõe a apontar novas direções para a pesquisa nessa área. Em 

contraposição, Tomlinson propõe um aparato para seu modelo e apresenta 

resultados experimentais, mostrando que as previsões do seu modelo são 

confirmadas pelos resultados de laboratório. Ambos os modelos tratam do 

deslizamento de uma partícula (átomo como é assumido modernamente na 

literatura) sobre um campo de forças periódico.  

 
Figura 1 a) Curva esquemática representando as forças entre dois átomos pela distância conhecida na 

época do artigo de Prandtl. A curva indicada por R é o da força de repulsão, enquanto a indicada por A é 

de atração (Tomlinson, 1928). b) Curva da força interatômica do ouro (pontilhada) e curva de potencial 

(linha contínua) como são conhecidos modernamente. (Yu &Policarpou, 2004) 

Prandtl apresenta modelos para calcular a energia dissipada em vários 

fenômenos presentes na deformação de policristais a partir da movimentação dos 

átomos de contornos de grão. Usando conceitos de mecânica estatística, Prandtl 

relaciona a propagação de defeitos cristalinos em contornos de grão com os 

diferentes graus de energias de um átomo fora da posição de equilíbrio com a curva 

tensão-deformação. O artigo é dividido em 8 itens. Estes serão comentados de 

maneira geral nos parágrafos abaixo, e a parte mais importante para um modelo do 

atrito será detalhada em seguida (Prandtl, 1928, tradução nossa): 

1. Introdução 

2. O Modelo 
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3. Primeira aproximação (Histerese) 

4. Segunda aproximação (Efeito do tempo) 

5. Descarregamento e Efeito retardado  

6. Aproximação para velocidade de escoamento constante 

7. Revisão e Previsão  

8. Conclusão 

No primeiro item, o autor parte da observação de três tipos de grandezas em 

ensaios de dureza em metais, para apresentar um modelo atômico e desenvolvê-lo 

para cada uma delas. Logo no primeiro parágrafo, Prandtl mostra que é possível 

encontrar histerese no ensaio tensão-deformação em metais ferrosos. Esta é a idéia 

que é apresentada através de um modelo imaginário descrito no item dois.  

“Ao examinar de perto a interdependência entre a tensão e a 

deformação de um ensaio de tensão-deformação, pode-se distinguir uma 

parte reversível ao lado de diversas outras partes irreversíveis. A parte 

reversível é conhecida como parte puramente elástica; entre as partes 

irreversíveis existe uma que varia com a carga aplicada, mas não com o 

tempo de aplicação da mesma, e uma outra que mostra uma dependência 

evidente do tempo. A primeira parte (irreversível) será denominada histerese 

elástica, em analogia à histerese elástica de magnetização de aços e ferro. A 

segunda parte (irreversível), o encruamento (efeito do tempo, literalmente, 

Zeitwirkung), compreende a recuperação elástica, a dependência da tensão 

de escoamento com a velocidade de estiramento (Streckgeschwindigkeit) e 

também a mudança de estado reconhecidamente lenta que é composta de 

mudança no limite de escoamento” (Prandtl, 1928, tradução nossa). 

Prandtl afirma que as leis de Madelung (Madelung, APUD Prandtl, 1928), 

encontradas para histerese magnética, são válidas também para comportamento 

mecânico no ensaio de tensão-deformação e, como consequência, para o atrito. 

Estas leis nada mais fazem que descrever o comportamento de uma histerese (no 

caso de magnetização). Prandtl apresenta estas leis adaptando-as para o caso da 

curva tensão-deformação, para em seguida apresentar seu modelo atômico para o 

atrito. A descrição deste modelo é feita ao longo do item dois.  
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No terceiro item, após retomar o tema da histerese, o autor apresenta o 

cálculo de dissipação de energia em função da densidade atômica e da força 

resultante realizada entre pontos de instabilidade. 

No quarto item, o autor apresenta a variação dessa densidade atômica em 

função dos níveis energéticos disponíveis para a partícula, e deriva o mesmo em 

relação ao tempo. Assim, o autor trata o deslocamento relativo, também 

representável pela taxa de deformação, como uma transição entre estados 

energéticos.  

Dois conceitos são apresentados no quinto item: o descarregamento e o 

efeito retardado elástico (fluência). Prandtl desenvolve as equações do item quatro e 

encontra uma expressão para força de escoamento em função do tempo. O autor 

compara essa aproximação à lei de Maxwell para o fenômeno de perda de carga, 

modelando o efeito da fluência. O autor comenta que os átomos mudam de posição 

com o tempo segundo esta expressão.  

No sexto item Prandtl relaciona a taxa de deformação com a carga aplicada, e 

afirma que a força é proporcional à taxa de deformação. Assim, o escoamento 

apresenta resistência, ou seja, uma espécie de atrito interno.  

No sétimo item, o autor apresenta uma discussão dos modelos apresentados 

e sugere adaptações para aplicação no cálculo de dureza, encruamento, 

recuperação e recristalização. Prandtl também cita que seu modelo é melhor 

aplicado a materiais em que o escoamento ocorra principalmente em contornos de 

grão, ou seja, materiais poli cristalinos. Neste ponto, o autor fala explicitamente que 

o modelo apresentado no item dois pode ser usado para representar o atrito, e 

também prevê que o atrito varia com a velocidade devido ao aquecimento dos 

átomos da superfície.  

O artigo de Prandtl apresenta, portanto, mais de um modelo para fenômenos 

encontrados no ensaio de tensão-deformação. Como este trabalho se interessa pelo 

atrito, somente os itens dois e três serão apresentados com detalhes nesta 

dissertação. 

No item dois, Prandtl parte do princípio de que os materiais apresentam 

defeitos e contornos de grão, nos quais existem átomos que não estão na posição 

de equilíbrio do reticulado cristalino de nenhum dos cristais em contato, e que estas 

partículas são responsáveis pelos fenômenos que ele pretende modelar. 
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O modelo apresentado é composto de um átomo (fora da posição de 

equilíbrio) ligado elasticamente a um corpo A deslizando sobre um corpo B, que 

apresenta função potencial periódica. A força experimentada pela partícula seria 

então resultante da interação entre esses dois potenciais (vide equações 1 e 2).  

kxPA −=            (1) 








=
'

cos0 b

x
fPB           (2) 

Nas equações acima, 0f  é a amplitude do potencial, 'b  é o intervalo entre os 

átomos do corpo B (b) dividido por 2π. A posição de equilíbrio no reticulado cristalino 

é considerada a posição inicial do átomo e é dada por 0x ; k é a constante elástica da 

interação do átomo fora da posição de equilíbrio com o corpo A. 

Os potenciais de A e B podem ser escritos conforme a equação 3 (Müser et 

al., 2003). 
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Dependendo da aplicação, o termo x é representado na literatura como tv.  

(velocidade vezes o tempo) (Müser et al., 2003). O modelo pode ser simplificado 

para o caso em que a velocidade é muito baixa e que 00 =x .  

Prandtl mostra graficamente que o número de sítios de equilíbrio influencia na 

dissipação de energia no atrito (vide Figura 2). Para encontrar os pontos de 

equilíbrio graficamente, o autor apresenta a força elástica invertida (-PA no desenho) 

sobre a força aplicada pelo potencial periódico dos átomos do corpo B (PB). Na figura 

2a podemos observar que há apenas um ponto de equilíbrio (na coordenada D) para 

um dado deslocamento x . Para o caso em que há apenas um ponto de equilíbrio 

possível para cada deslocamento (de D a D’) não há dissipação de energia. 

Inclinando a reta da força elástica sobre a partícula, e/ou aumentando a 

amplitude do campo de forças, haverá três pontos em que estas curvas se 

encontram para um mesmo deslocamento. Na Figura 2b, observa-se que surge um 

ponto E” de equilíbrio instável.  

Assim, instabilidade ocorrerá quando a constante elástica da mola for maior 

que a curvatura do potencial (equação 4).  
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           (4) 

 

Figura 2 Gráfico da força com a distância para o caso com apenas um ponto de equilíbrio para cada 

deslocamento (a), e para três pontos (Prandtl, 1928). 

Fazendo-se um gráfico da força resultante, observamos que para o caso com 

três pontos de equilíbrio o caminho da ida é diferente do da volta (vide Figura 3 e 

Figura 4). Com isso, a energia entre os pontos de mínimo de energia diferentes seria 

dissipada. 

      

 
Figura 3 Observa-se que para um deslocamento de C para C’ surgem instabilidades (Prandtl, 1928) 

 

 
Figura 4 O caminho da ida (figura da esquerda) é diferente do da volta (Prandtl, 1928) 

Prandtl afirma que nesse processo de deslizamento com adesão, conhecido 

modernamente por stick-slip, há uma quantidade de energia dissipada independente 

da velocidade de deslizamento. A equação de movimento do mecanismo é dada por: 
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Esta equação é comumente conhecida por modelo de Prandtl-Tomlinson 

(PT). Prandtl afirma que a energia entre os pontos de equilíbrio instável 

correspondentes às distâncias assumidas em diferentes instantes pelo mesmo 

átomo corresponde ao termo γ da equação 5. Para facilitar a compreensão do 

processo de dissipação da energia através das instabilidades, Prandtl mostra que se 

limitarmos o movimento entre os pontos “–a” e “a”, observamos que forma-se uma 

histerese (vide Figura 5). 

 
Figura 5 Histerese elástica (Prandtl, 1928)  

Integrando a curva desta histerese com o deslocamento, obtemos a energia 

representada pelo termo γ. Observe que o termo γ desaparece linearmente a 

velocidades baixas (Müser et al., 2003). A Figura 6 mostra como a curva potencial 

muda ao longo do movimento do átomo do corpo A na interface.  

 
Figura 6 Energia x Posição do átomo. As linhas pontilhadas são as energias em diferentes instantes. O 

campo potencial varia com a distância entre os átomos, gerando instabilidades (Müser, 2006). 

O modelo de Prandtl mostra a importância da instabilidade elástica na 

dissipação da energia envolvida no atrito (Müser, 2006). Apesar do modelo de 
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Prandtl ter uma boa correlação com o fenômeno de stick-slip, observado em 

microscópios de força atômica, ter sido bem aplicado em diamante, moléculas 

orgânicas e ter sua importância histórica, Müser afirma que não se deve observar 

este modelo muito literalmente pelo seguinte motivo: não há nenhuma razão para 

que as forças coesivas do corpo B sejam maiores que as forças de interação entre 

um corpo e outro através da interface (Müser, 2006, Müser et al., 2003, Urbakh, et 

al. 2004).  

“Mas mesmo se este fosse o caso, teríamos que esperar mais 

processos dramáticos do que as instabilidades elásticas, tais como solda a 

frio e deformação plástica, de modo que a suposição de um acoplamento 

elástico no corpo A deixaria de fazer sentido. Pode-se certamente argumentar 

que instabilidades semelhantes podem ocorrer em escalas de maior 

extensão, envolvendo graus de liberdade coletivos. No entanto, parece que 

instabilidades elásticas não contribuem consideravelmente à dissipação. Uma 

notável exceção a esta regra é a borracha, para a qual o atrito no 

deslizamento está mais relacionado ao atrito interno que à dissipação de 

energia na interface” (Müser et al., 2003, tradução nossa) 

Em 1938 surge, independentemente de Prandtl e Tomlinson, o modelo de 

Frenkel-Kontorova (FK) (Braun & Kivshar, 2004).  

 
Figura 7 Esquema do modelo de Frenkel-Kontorova-Tomlinson: a e b são os espaçamentos atômicos dos 

átomos em dois materiais. Fazendo k2=0, temos o modelo de Prandtl-Tomlinson; Fazendo k1=0 temos o 

modelo de Frenkel-Kontorova (Müser et al., 2003)  

O modelo de Frenkel-Kontorova (FK) traz uma cadeia de partículas ligadas 

por uma força elástica entre si (vide Figura 7) e pode ser simplificado fazendo-se as 

seguintes considerações (Braun & Kivshar, 2004): 

A 

B 
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(i) As partículas de uma cadeia podem mover-se apenas ao longo de 

uma direção; 

(ii) A energia do potencial pode ser escrita da seguinte forma: 

)( n
n

subsub xVU ∑= , em que a energia potencial do substrato 

)( nsub xV pode ser expandida em uma série de Fourier em que 

somente o primeiro termo é levado em conta; 

(iii) A energia da interação entre partículas ( intV ) abrange somente as 

interações entre os primeiros vizinhos. )( 1intint nn xxVU −= + , no caso 

partículas da cadeia (corpo A) da Figura 7. 

A partir do Hamiltoniano básico, 

UKH +=           (6) 

da definição de energia cinética 

∑ 
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e considerando-se dois tipos de energia potencial, uma para o termo U do 

Hamiltoniano da interface e outra para o substrato (sendo a o espaçamento entre os 

átomos): 
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a equação de movimento fica, então (Braun & Kivshar, 2004): 

0)2( 11
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=−+−+ −+ nnnn
n xxxksenx

dt

xd
       (10) 

O modelo de FK foi amplamente aplicado na descrição do comportamento de 

filmes aderidos e na descrição de lubrificação limítrofe, por representar bem o caso 

de cadeia de átomos interligados (Urbakh, et al. 2004). 

Apesar de terem seus méritos e serem bem-sucedidos em certas aplicações, 

esses modelos matemáticos são uni- ou, no máximo, bidimensionais (para extensão 

do modelo de PT na segunda dimensão o leitor pode recorrer a Dias, 2007). 

Fenômenos como contato e deslocamento de sólidos podem ser mais bem 
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compreendidos por modelos 3D com milhares de átomos simulados por dinâmica 

molecular. 

 

3.2 Modelo de Hertz para o contato cilindro-plano 

 

O modelo de Hertz, 1882 é frequentemente citado em artigos de Dinâmica 

Molecular como a principal referência para a discussão da aplicabilidade da 

mecânica do contínuo em modelos de contato em escala atômica. Hertz postula que 

a área de contato entre superfícies não conformes (como dois cilindros, por 

exemplo) é elíptica, e modela a distribuição de tensões e o raio da área de contato 

(Johnson, 1987). Para duas superfícies cilíndricas de raio R1 e R2 (vide Figura 8), 

temos que para um deslocamento em y dos centros de massa de valor δ1 e δ2, a 

separação entre as duas superfícies h é dada pela equação 11. 

Y

X-Z

Y

X-Z

 
Figura 8 Deformações em dois sólidos em contato (Johnson, 1987) 

2

21

11

2

1
x

RR
h 








+=          (11) 

O perfil dos deslocamentos elásticos entre as duas superfícies (uy1 e uy2) 

dentro da área de contato é dado por 
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Sendo R o raio de curvatura relativo 1/R=1/R1 +1/R2, o deslocamento elástico 

fora da área de contato é dado por (Johnson, 1987): 
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Hertz relaciona o crescimento da área de contato com a carga. No contato de 

cilindros de raio R1 e R2, a área de contato pode ser considerada uma elipse, tal que 

o raio maior é na verdade infinito, ou seja, um retângulo. Considerando que o 

contato dos dois cilindros é devido a uma carga alicada por unidade de comprimento 

P (escolhidos por conveniência), e dada uma geometria e material, a pressão de 

contato e a tensão associada à mesma aumentam na proporção direta com a 

dimensão linear da área do contato (vide equação 14).  
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A pressão média pm está relacionada à carga por unidade de comprimento do 

cilindro P aplicada conforme a equação 15, sendo E1 e E2 os módulos de Young de 

cada cilindro: 
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Figura 9 Contato entre superfícies não-conformes (Johnson, KL, 91, 1987)  

No caso do contato cilindro-bloco, caso simulado nesta dissertação, o bloco 

pode ser modelado como se fosse um cilindro de um raio R2 infinito (vide Figura 9). 

Neste caso, temos que a área de contato é relacionada à força do indentador pela 

equação 16: 
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*
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em que R é o raio do indentador. Como a área de contato passa de elipsoidal 

a retangular de lado inma2 , pode-se dizer que a carga total por unidade de 

comprimento axial do cilindro P é dada por mapP 2= . A pressão máxima p0 é dada, 

então, por: 
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Ao longo de um eixo y (vide Figura 8) temos que as tensões principais são 

dadas por:  
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p
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p
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A terceira tensão principal depende do coeficiente de Poisson ν : 

)( yxz v σσσ +=          (20) 

No caso da indentação de duas calotas esféricas, presente em uma série de 

trabalhos da literatura que serão comentados nesta dissertação, o raio mínimo da 

área de contato mina  é dada por (Johnson et al., 1971): 
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em que 1k  e 2k são constantes elásticas dos materiais 1 e 2 e a distância 

entre os dois centros de massa δ é dada pela equação 23. 
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Observe que na equação 23 a pressão vertical abaixo da área de contato tem 

forma elíptica e que a única tensão possível é a de compressão (vide Figura 10). A 

título de comparação, a Figura 10 apresenta, ainda, as tensões verticais previstas 

para um punção cilíndrico e pelo modelo Johnson-Kendall-Roberts (Hans-Jürgen & 

Kappel, 2010). 
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Figura 10 Perfil da pressão máxima segundo o modelo de Hertz e o modelo de JKR (Hans-Jürgen & 

Kappel, 2010) 

 Na Figura 10, a ausência de tensões trativas indica que a adesão não é 

considerada no modelo de Hertz. A primeira vez em que elasticidade e a adesão 

foram consideradas através de um termo de energia de superfície foi em 1920, 

quando Griffith propôs um modelo para propagação de trincas. Griffith fez uma 

consideração importante: “as atrações moleculares através de uma trinca devem ser 

muito pequenas exceto nas extremidades” (Maugis, 1991). 50 anos depois, Johnson 

et al. (Johnson et al., 1971) apresentaram o modelo JKR, no qual o equacionamento 

para área de contato considera a energia de superfície wadh (energia por unidade de 

área) (vide equação 24) 

[ ]23
min )3(63 RwRPwRwP

K

R
a adhadhadh πγππ +++=      (24) 

A teoria de JKR prevê que as forças de adesão fora da área de contato são 

nulas e que as tensões na extremidade da área de contato são de atração.  

Pouco tempo após a apresentação desta teoria, o modelo conhecido por 

Derjaguin-Muller-Toporov (DMT) foi publicado. Nesse trabalho, os autores afirmam 

que seu modelo seria aplicável para o caso em que o módulo de elasticidade do 

indentador é muito menor que o módulo de elasticidade do bloco deformável, 

enquanto o modelo de JKR seria aplicável para o caso oposto (Derjaguin et al., 

1975).  

O modelo DMT considera que a força de adesão tem o seu máximo dentro do 

bloco abaixo da área real de contato (vide Figura 11), e que a separação de duas 
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superfícies se dá conforme a equação 25, sendo wadh a energia de adesão por área 

de contato. 

min2 awF adhadh π−= (25) 

 
Figura 11 Distribuição de tensões de contato segu ndo o modelo de DMT (Hans-Jürgen & Kappel, 2010) 

O perfil de tensão do modelo DMT é considerado hertziano, como se as 

forças de adesão não pudessem deformar a superfície próxima ao contato. As forças 

de adesão seriam então somadas às previstas pelo modelo de Hertz (Hans-Jürgen, 

& Kappl, 2010). 

 

3.3 Dinâmica Molecular  

 

Em dinâmica molecular (DM), as equações newtonianas do movimento são 

resolvidas para um sistema de partículas sujeito a condições de contorno periódicas. 

Estes sistemas são representados por modelos chamados ensembles que, na 

mecânica estatística, são definidos como uma coleção de N sistemas idênticos ao 

sistema de interesse (Evans et al., 1985). Um ensemble é construído de forma que 

represente o sistema macroscópico. Assim, a fração dos sistemas com estado j em 

um instante é igual à pj, ou seja, pj =Nj/N. Para j estados possíveis, o somatório 

destas frações é igual à unidade, ou seja, pj deve ser igual à probabilidade do 

sistema estar no estado j (Goodisman, 1997). Assume-se que em diversos instantes 

têm-se j sistemas, sobre os quais são calculadas médias temporais. 

A mecânica estatística é uma ciência que faz a conexão entre a 

termodinâmica do mundo macroscópico e a do molecular. Com a dinâmica molecular 

podem-se calcular grandezas termodinâmicas pelo formalismo da mecânica 

estatística e a maioria dos modelos representa um sistema através de centenas ou 
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milhares de átomos. Contudo, deve-se observar que materiais reais são regidos pela 

mecânica quântica, e, como os sistemas em DM estão longe do limite da 

termodinâmica, é necessário adaptar condições de contorno, usar algorítimos e 

avaliar a influência de flutuações e erros decorrentes da simplificação ao calcular 

uma grandeza termodinâmica. Efeitos de superfície, por exemplo, são contornados 

por intermédio da peridiocidade do sistema: um volume é tratado como parte de um 

sistema infinito. Em DM os materiais são modelados como tendo um estado 

dinâmico: um conjunto de moléculas com coordenadas qi com vetor velocidade vi. 

Informações como a trajetória dos átomos pode ser usada para calcular difusividade 

e mudanças na estrutura do material, por exemplo. 

A equação de movimento de Euler-Lagrange para um modelo em Dinâmica 

Molecular em um ensemble microcanônico pode ser escrito como na forma da 

equação (26) (Allen & Tildesley, 1993). Neste sistema a energia é constante, o 

sistema está em equilíbrio sem sofrer ação de fontes externas de calor ou trabalho 

(Hoover, 1983). O Lagrangeano é definido como a subtração da energia cinética 

pela potencial (vide equação 27). 

0)/()/( =∂∂−∂∂ ii qLqL
dt

d
&          (26) 

UKL −=           (27) 

L é uma função de coordenadas generalizadas iq&  e de sua derivada no tempo 

q& .Considerando átomos esféricos, temos a variável r que é a posição de seu centro 

de massa. A força em cada átomo fi é dada pelo gradiente da função potencial (vide 

equação 28). Isto significa que qualquer alteração na configuração espacial implica 

em alguma mudança no movimento das partículas do sistema.  

ir/∂∂= Uf i            (28) 

O momento linear é dado pela derivada do langrangeano da equação 27 em 

função de um momento pi conjugado qi (vide equação 29).  

ii qLp &∂∂= /           (29) 

O Hamiltoniano, que permite mostrar as equações de movimento e será útil 

no item 3.4 é conservado (vide equação 30) e é dado pela soma da energia cinética 

com a energia potencial. 

)()(),( qUpKpqH +=          (30) 
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O termo correspondente à energia cinética pode ser escrito como a somatória 

dos momentos de cada partícula (vide equação 31): 
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O termo da energia potencial pode ser dividido conforme a equação 32, de 

acordo com as coordenadas de átomos individuais, pares ou tripletes: 
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O primeiro termo trata de um campo externo, como em casos de moléculas 

com dipolo elétrico em um campo elétrico. O segundo termo é o mais comumente 

usado, por apresentar o potencial de interação par a par entre dois átomos. Neste 

trabalho, v2 é dado pela curva de potencial de Van der Waals (vide item 3.4). O 

terceiro termo, por sua vez é importante em líquidos (Allen & Tildesley, 1987). Para o 

escopo desta dissertação, simulações do contato a seco para sólidos metálicos, o 

termo da energia potencial é dado apenas pelo segundo termo (vide equação 33):  
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≈
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2 )(           (33) 

Para coordenadas cartesianas, as equações de Hamilton a serem resolvidas 

pelo simulador são, portanto, as equações 34 e 35. 
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Para isso, o software de dinâmica molecular faz um ciclo de cálculo das 

equações 34 e 35 a cada incremento de tempo, por meio de um algoritmo de 

integração. Este ciclo de cálculo é composto por três fases: 

1) Cálculo da energia potencial de cada par; 

2) Cálculo da energia cinética de cada átomo; 

3) Cálculo da nova posição de acordo com as equações de movimento destes 

átomos e os resultados de 1 e 2 para o próximo passo de tempo (mais conhecido 

como timestep, em inglês). 

Existem vários algorítimos de integração que realizam estes três cálculos 

utilizando os princípios descritos pelas equações 26 a 35. Por simplicidade, o único 

utilizado neste trabalho foi o de Verlet. Padrão no Lammps, o algoritmo de Verlet foi 
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desenvolvido em 1967 (Lammps, 2011). O programa realiza as três fases de cálculo 

para cada par de átomos do sistema (que tenham uma distância menor que o raio de 

corte, conforme veremos a seguir). Inicialmente, para cada átomo do sistema é dado 

o potencial átomo-átomo e a coordenada no instante t=0. Para um passo de tempo 

igual a tδ , os três passos de cálculo acima são realizados para prever as 

coordenadas e acelerações do passo tt δ+  ao longo das simulações. Por intermédio 

das posições r(t), acelerações a(t) e posições r(t-δt) do passo anterior, calculam-se 

as coordenadas dos átomos no instante seguinte (vide equações 36 a 38) (Allen & 

Tildesley, 1987). 

)()()(2)( 2 tatttrtrttr δδδ +−−=+         (36) 

O termo velocidade foi eliminado pela adição de uma expansão de Taylor de 

r(t): 

...)()2/1()()()( 2 +++=+ tatttvtrttr δδδ        (37) 

...)()2/1()()()( 2 −+−=− tatttvtrttr δδδ        (38) 

A velocidade do átomo em t é dada por: 
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O erro do algoritmo de Verlet é da ordem de δt4 para as posições e de δt2 para 

a velocidade. 

 

3.4 O potencial de Lennard-Jones e o raio de corte para medir a adesão 

 

Conforme visto anteriormente, em dinâmica molecular é necessária a 

utilização de uma função potencial de interação. A derivada desta função potencial 

de interação entre as moléculas será utilizada para calcular a força para as três 

iterações da integração, como, por exemplo, no algorítimo de Verlet. A curva de 

potencial mais usada é baseada na curva de Van der Waals para a energia entre 

dois átomos e é dada pela equação 40 (Ercolessi, 1997 & Callister, 2002), tendo a 

forma característica mostrada na Figura 12. 
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Figura 12 Curva de Van der Waals representando o potencial de Lennard-Jones (Callister, 2002) 

A curva da Figura 12 tem como principal característica que o termo (1/r)12 

repulsivo é sempre muito maior que o atrativo (1/r)6 para um mesmo deslocamento. 

Desta forma, com o aumento da distância entre dois átomos, a interação entre os 

dois tende a zero. 

No sistema de unidades de Lennard Jones, o tempo característico é dado por 

εσ /2m  e a velocidade característica por m/ε , em que m é a massa atômica. Os 

símbolos σ e ε indicam um sistema de unidades que é proporcional a grandezas 

intrínsecas ao material, como a distância de equilíbrio e tensão de equilíbrio 

mostrados na curva de Van der Waals apresentada na Figura 12. Neste sistema de 

unidades, ambos os valores são tidos como 1,0, e caso haja outro material no 

sistema simulado por dinâmica molecular, um material deve ser escolhido e os 

outros são parametrizados conforme o primeiro. A soma dos potenciais é feita par a 

par (vide equação 41) apenas uma vez (restrição j maior que i).  

∑∑
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i ii
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Apesar de representar a curva de interação de van der Waals que foi obtida 

para dois átomos gasos, o potencial de lennard jones é amplamente usado para 

modelar de forma genérica materiais sólidos em geral. Para o escopo deste trabalho 

a escolha do potencial de Lennard Jones facilita a observação da influência do raio 

de corte, que será definido no parágrafo a seguir.  
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Se a curva de potencial fosse aplicada exatamente como na Figura 12, a 

simulação de um sistema de milhares de átomos poderia não ser factível, devido ao 

fato de ela ser contínua até o infinito. 

 
Figura 13 Curva potencial de Lennard Jones com o raio de corte 

Para facilitar o processamento, é necessário restringir o número de átomos 

cujo potencial de interação é relevante para o sistema. Definindo-se um raio de corte 

(mais conhecido pelo termo cut em inglês), apenas os átomos cuja distância esteja 

dentro desse raio de corte serão levados em consideração para a integração par a 

par. O software Lammps salva uma lista de vizinhos para cada átomo, que é 

atualizada com a frequência definida pelo usuário no script de input. Apenas os 

átomos dentro dessa lista são utilizados nas interações e, na prática, o potencial 

utilizado nas simulações não é mais o da Figura 12 e sim o da Figura 13. Uma 

consequência deste método, que será explorado neste trabalho, é que apenas os 

átomos cujas distâncias sejam menores que este raio de corte sofrem adesão ou 

repulsão nas simulações. 

 

3.5 Termostato Nosé-Hoover em Dinâmica Molecular 

 

Como o sistema representado no simulador é tipicamente pequeno em 

relação ao sólido como um todo, como em uma microengrenagem ou uma ponta de 

nanoindentador, por exemplo, há necessidade de incluir no modelo um termo que 
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represente mecanismos subatômicos de propagação do calor. Para isso, faz-se com 

que um conjunto de átomos assuma o papel de reservatório nas regiões vizinhas às 

em que o processo é de fato simulado.  

Desta forma, é comum nas publicações de estudos de contato/atrito através 

da dinâmica molecular a seguinte construção: duas superfícies sólidas (com ou sem 

um terceiro componente representando um lubrificante), onde os fenômenos 

envolvidos no contato de fato são observados (deformação, adesão, temperatura e 

viscosidade, por exemplo), com ensemble denominado nve (número de átomos, 

volume e energia constantes) em contato com outro grupo de (reservatórios), com 

ensemble chamado nvt (número de átomos, volume e temperatura constantes). 

A simulação por DM de um ensemble nvt somente é possível por meio do uso 

de algorítimos termostatos, ou seja, que mantenham a temperatura constante. Os 

algorítimos de termostato foram desenvolvidos por volta dos anos 1980 e realizam o 

re-escalamento das velocidades das partículas simuladas. Algoritmos termostatos 

nada mais fazem que retirar uma certa quantidade de energia das partículas 

simuladas através de um ou mais graus de liberdade. Pelo princípio de equipartição 

de energia, retirando energia das partículas em alguns graus de liberdade, esta será 

distribuída por todos os graus de liberdade (Atkins & de Paula, 2004). 

Apesar de a temperatura ser uma medida sistemática, a dinâmica molecular 

aplica a mecânica estatística em um sistema menor que o limite da termodinâmica 

para calcular a temperatura. A temperatura de um grupo de átomos com massa m 

devido à translação em Ngl graus de liberdade é dada por: 

∑= 21
mv

kN
T

Bgl

         (42) 

sendo kB o número de Boltzman, m a massa e v o módulo do vetor velocidade. 

Entre 1960 e 70, era comum usar o Hamiltoniano da equação 30 em 

simulações de dinâmica molecular, sendo K a soma da energia cinética do sistema e 

U a soma da interação entre os pares atômicos (vide equações 43 e 44) (Hoover, 

2007).  
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O algoritmo Nosé-Hoover é um dos mais utilizados em simulações por 

dinâmica molecular e surgiu primeiramente de uma adaptação do Hamiltoniano da 

equação 30. Até então, a velocidade era adaptada por etapas diretamente na linha 

de input nos passos de tempo em que o reescalamento era feito. Nosé fez uma 

adaptação deste Hamiltoniano com a introdução de duas variáveis virtuais 

conjugadas (s e ps) bem como a massa dos átomos do banho térmico M (Hoover, 

2007) (vide equação.45)  
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Em que glN  é o número de graus de liberdade, T  é a temperatura em Kelvin 

e Bk  é a constante de Boltzman. Os segundo e terceiro termos são os termos do 

hamiltoniano básico do caso microcanônico sendo que o momento p é substituído 

por p/s.  

Para o Hamiltoniano da equação 46 temos as seguintes adaptações (46 a 

48): 
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Em seguida, Hoover, que também estudava o assunto, fez uma simplificação 

de seu modelo ao relacionar o parâmetro s com o tempo (equações 49 e 50), 

mostrando na verdade que ps e s estão relacionados: 

s

p
p i

i ='           (49) 

∫=
t

s

dt
t

0

'           (50) 

Os verdadeiros efeitos da simplificação de Hoover foram somente explicitados 

posteriormente por Holian e Evans através da introdução do termo ζ , que exerce o 

papel de s e ps e podem ser substituídos por apenas um termo (Holian e Evans, 

1985).   
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Nas equações acima, τ é o tempo fenomenológico de relaxação. O termo ps é 

chamado de momento e ζ é um “coeficiente de atrito”. Ambos podem ser tanto 

positivos como negativos, controlando assim a velocidade. 

 

3.6 Aplicação da Mecânica do Contínuo na Escala Atô mica  

 

Boa parte do que é ensinado em escolas sobre o atrito vem das experiências 

de Leonardo da Vinci por volta de 1600 (Bushan, 1999). Porém, as seguintes leis de 

atrito foram somente enunciadas por Amonton (Hutchings, 1992): 

1) A força de atrito é proporcional à força normal 

2) A força de atrito independe da área de contato aparente 

3) A força de atrito é independente da velocidade de deslizamento 

Estas leis também afirmam que o coeficiente de atrito deve ser no máximo 

igual a um e que este é independente à área de contato. Entretanto, foi reconhecido 

posteriormente que a área de contato real entre duas superfícies é na verdade muito 

menor que a área aparente (Mo et al., 2009). Surgiram modelos estatísticos que 

confirmam a proporcionalidade entre as áreas reais de contato e a força normal, o 

que justificaria a aparente proporcionalidade entre a força de atrito e a carga normal 

(Nosonovsky e Bushan, 2007).  

A relevância do estudo do comportamento de uma aspereza no entendimento 

do fundamento da resposta micro-mecânica do contato é conhecida há muito tempo 

(Cha et al., 2004).  
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A adesão começou a ser considerada no atrito a partir do trabalho de Bowden 

e Tabor, que sugeriram que a força de atrito fosse originária de duas fontes: uma 

força de adesão desenvolvida na área de contato real entre as superfícies (entre as 

asperezas) e a força de deformação necessária para separar as asperezas 

(Hutchings, 1992). Estes autores afirmaram posteriormente que “o fator mais 

importante no entendimento do atrito sem lubrificação é a adesão que ocorre na 

área de contato real” (Bowden & Tabor, 1966, tradução nossa). Desta forma, a força 

de atrito seria proporcional à tensão de cisalhamento da interface e à área de 

contato real (Mo et al., 2009).  

Pesquisas recentes vêm tentando construir uma ponte entre a mecânica do 

contínuo e contatos em escala nanoscópica, para, a partir das nanoasperezas 

chegar a um modelo atômico do atrito. Por meio de simulações com dinâmica 

molecular, estes trabalhos procuram verificar a aplicabilidade dos modelos baseados 

no contínuo (de Hertz às adaptações que inserem a adesão como DMT e JKR).  

Um dos primeiros trabalhos na linha mencionada no parágrafo acima foi 

apresentado por Gao et al, em 1996. Ao simular a formação de junção de contato 

para a produção de fios em escala atômica, o autor observou um padrão que seria 

encontrado também em estudos recentes (Cha et al., 2004). Neste trabalho, as 

forças de adesão na interface mostram um valor de tensão de von Mises maior nas 

extremidades do indentador, contrariando o modelo de Hertz. A Figura 14 mostra os 

resultados de Gao et al.. Observa-se aqui o carregamento, o descarregamento de 

contato e a transferência de átomos de um corpo ao outro. A carga de indentação 

(força normal no eixo z) está apresentada na Figura 15. 

Outro trabalho da mesma época afirma que o modelo de JKR é aplicável no 

caso do contato de uma esfera deformável e dois planos rígidos. Vergeles et al. 

verificam a formação de histerese de contato com simulações de dinâmica molecular 

em unidades Lennard-Jones a temperatura ambiente, e mostram que a curva obtida 

analisando-se a área de contato em função da força normal é a prevista pelo modelo 

de JKR (Vergeles et al., 1997).  

Vergeles et al. afirmam que o parâmetro wadh (equação 25) de JKR depende 

da geometria do sistema e o obtém por meio da simulação do corte da esfera 

deformável e a divisão do valor de energia obtido pela área seccionada. Vergeles et 

al. afirmam, também, que o modelo de Hertz com a adaptação de JKR é válido pelo 
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fato das forças adesivas não serem suficientes para deformar a esfera mais do que o 

previsto, independentemente da rugosidade da superfície, já que o modelo assume 

superfícies perfeitamente planas.  

Luan & Robbins, em 2006, afirmaram que a rugosidade e a 

comensurabilidade do indentador em relação à superfície do substrato são 

determinantes na distribuição de tensões, de tal forma que a aderência dos 

resultados de simulações por MD com o previsto pela mecânica do contínuo é 

influenciável pela geometria do sistema (Luan & Robbins, 2006).  

 
Figura 14 Um dos primeiros trabalhos de contato utilizando DM. Modelo simulado por Gao em  1996 

(Gao et al., 1996) 
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Figura 15 A força normal cai na formação do contato (Gao et al., 1996) 

Luan & Robbins modelam o contato de uma ponta de microscópio de força 

atômica sobre um sólido e observam a influência da adesão e da configuração do 

indentador sobre a distribuição de pressão e tensão. Os indentadores eram 

cilíndricos com raio 100σ e comprimento de 10σ ao longo do eixo longitudinal. Os 

substratos foram modelados com pelo menos 200σ de largura a fim de evitar efeitos 

de borda, totalizando 107 átomos.  

Ainda no trabalho de Luan & Robbins, indentadores de diferentes raios e 

configurações são modelados por meio de um potencial de Lennard-Jones truncado. 

Nos casos em que não há adesão, o potencial entre os dois sólidos indentador e 

bloco é truncado no ponto de mínimo de energia desta função potencial 

(rc=21/6~1,12σ). Nos casos com adesão, o raio de corte rc assume valor igual a 1,5 σ. 

Para simular um sólido elástico ideal, os átomos do substrato também sofrem a ação 

de forças elásticas, como se estivessem ligados a uma mola. As superfícies 

cilíndricas comparadas são: a de um sólido cristalino defletido, a de um sólido 

amorfo e a de um sólido cristalino cortado (vide Figura 16). 

 

 
Figura 16 Três diferentes formas de construção da geometria do indentador cilíndrico: a) sólido cristalino 

defletido, b) sólido amorfo e c) sólido cristalino cortado (Luan & Robbins, 2006) 

a 

b 

c 
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Os autores calculam a pressão na secção transversal do cilindro e mostraram 

que o modelo de Hertz é aplicável nos resultados da simulação de indentação por 

um cilindro cristalino flertido quando não se considera a adesão (vide Figura 17). A 

presença de forças adesivas é capaz de alterar o perfil de pressões até mesmo 

neste indentador (Luan & Robbins, 2006).  

Liu et al. também simularam um indentador cilíndrico com diferentes raios (10, 

20 e 30σ) com e sem adesão (Liu et al., 2010), além de testar três configurações de 

superfície, considerando a união de um segundo material na superfície do 

indentador.  

Os autores compararam o modelo de Hertz aos resultados de simulações de 

dinâmica molecular com e sem adesão para três geometrias de indentador e três 

tipos de rugosidade na superfície do indentador. Para as simulações com adesão foi 

simulado o contato de uma nanoaspereza de cobre sobre uma superfície plana (vide 

Figura 22). O potencial aplicado foi o EAM (sigla para Embbeded Atom Method, vide 

RAFFI-TABAR, 2000) do cobre para as simulações sem adesão. No caso com 

adesão o potencial de Lennard-Jones foi aplicado. 

 

  
Figura 17 Perfil de tensão para os três casos de configuração do indentador: (da esquerda para direita 

flertido, amorfo e cristalino cortado) e casos com ou sem adesão (de baixo para cima respectivmente). O 

único que se aproxima do previsto pelo modelo de Herz é o flertido sem adesão (Luan & Robbins, 2006). 

sem adesão  

com adesão  
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A simulação foi feita em três dimensões, e três situações foram simuladas: 

indentador rígido (no artigo representado apenas por uma calota esférica de quatro 

camadas atômicas), bloco deformável e bloco inferior (banho térmico com as oito 

camadas mais distantes do indentador) com 45000 átomos. O domínio tinha 

50x9x25σ e houve imposição de simetria no eixo x e no eixo y (vide Figura 18).  

No artigo de Liu et al. as regiões são recozidas por 5000 ts, com passos de 

tempo de 0,03 εσ /2m . O indentador é colocado 3,0σ acima da superfície do bloco 

e é deslocado até 0,5σ dentro do bloco, sendo que a cada deslocamento de 0,066σ, 

o bloco é recozido por 4000 passos de tempo (ts) a 0,0623 ε/kB (300 K), de forma a 

chegar a 1m/s. A geometria do indentador rígido é a do tipo gerada por deflexão. O 

algoritmo de integração utilizado foi o de Verlet.  

A adesão foi “desligada” através da redução do raio de corte, que foi reduzido 

a 21/6σ, valor em que a energia potencial é mínima (vide item 3.4 e equação 57). Nas 

simulações com potencial de Lennard-Jones, Liu et al. analisaram a tensão 

equivalente de von Mises, a desordem e a força de contato ao longo na aproximação 

e afastamento do indentador. Assim como em Luan & Robbins, o raio de corte foi 

variado para simular os casos com (rc=2,2 σ) e sem adesão (rc=21/6~1,12 σ).  
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Figura 18 Esquema do sistema simulado: calota esférica, bloco e banho térmico (Liu et al., 2009) 

O grau de desordem é avaliado pelo deslocamento quadrático médio dos 

átomos (vide equação 58): 
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As forças são derivadas das diferenças de energia potencial par a par, como 

de praxe em dinâmica molecular. As componentes do tensor de tensão foram 

calculadas com base no teorema virial (vide equação 59): 
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em que σi,αβ é a componente do tensor de tensão de um átomo i, sendo α e β  

xx e zz e xz no caso de tensões no plano. O volume do átomo Vi é o valor da divisão 

entre o volume total da região e o número de átomos; pi é o momento de cada átomo 

e r ij é a distância par a par, sendo r ijα e r ijβ  igual às componentes em x e y do vetor 

distância.  

 

 
Figura 19 Influência da adesão no contato: a) Configuração no contato sem adesão, b) Tensão de Von 

Mises no contato sem adesão c) Configuração dos átomos no break-of-contact no caso com adesão e d) 

Configuração dos átomos no jump-to-contact com adesão (Liu et al.2009). 
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Figura 20 Distribuição de Tensão equivalente de von Mises para os casos com adesão com indentadores de 

raio 10 a 30σσσσ (esquerda para direita). De cima para baixo, casos de 1 a 4: 1) jump-to-contact, 2) contato 

em força igual a zero, 3) contato quando a penetração do deslocamento do indentador era de 0,360 e 4) 

break-of-contact (Liu et al. 2009) 

Através do cálculo de uma tensão equivalente de von Mises e da sua 

representação na secção transversal foi possível observar que os modelos com 

adesão desviam do previsto pelo modelo do contínuo (Hertz) apresentando valores 

significativos nas fronteiras da área de contato (vide Figuras 19 e 20). 

Liu et al. afirmam que as simulações sem adesão são coerentes com os 

resultados de Hertz (Liu et al., 2010). Os autores encontraram o máximo de tensão 

de von Mises a uma certa distância da superfície abaixo do centro da área de 

contato, conforme previsto no modelo de Hertz (vide Figuras 19 e 20). Entretanto, 

mesmo para o modelo sem adesão, os autores afirmam que os valores não são da 

mesma ordem de magnitude que os previstos pela mecânica do contínuo, 

confirmando a não linearidade entre a tensão-deformação na escala atômica. Esta 

tensão máxima de contato aumenta com o tamanho do indentador. Nos casos com 

adesão são encontradas maiores tensões de von Mises nas fronteiras do contato. 

Esse comportamento acompanha as variações de dimensão dos indentadores.  
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Apenas nos modelos com adesão foi possível observar o Jump-to-contact, 

fenômeno em que os átomos do substrato aderem ao indentador, o que ocorre 

porque a força de atração por este é maior que as forças internas ao substrato (vide 

Figura 21) (Liu et al., 2010). 

 
Figura 21 a) Evolução da força de contato com o deslocamento e b) a evolução do deslocamento 

quadrático médio ao longo da indentação, com r0= σ σ σ σ  (Liu et al., 2009) 

A força vertical sofre uma queda próximo a 1,2 e ao mesmo tempo em que 

ocorre um súbito aumento no deslocamento quadrático médio dos átomos (vide 

equação 57) (Figura 21). Isso seria causado pela adesão dos materiais, no processo 

conhecido por jump-to-contact. Para este instante observa-se na Figura 24 que os 

átomos são atraídos pelo indentador. Tal comportamento não é observado no caso 

sem adesão (Vide Figura 19). Após a indentação a força muda subitamente de 

negativa para positiva, ou seja, de tração para compressão.  

Também para estes modelos, Liu et al. afirmam que a razão entre o raio da 

área de contato e a carga se aproxima da prevista por Hertz com o aumento do raio 

do indentador (Figura 22). 
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Figura 22 Relação entre força e raio da área de contato para as simulações sem adesão, com r0= σ σ σ σ  (Liu et 

al., 2009) 

Ao afastar as duas superícies essas ligações são rompidas no fenômeno 

chamado de break off contact. Neste processo, os átomos podem permanecer 

aderidos ao indentador e provocar assim a transferência de matéria de um dos 

corpos em contato para o outro. Song & Srolovitz propuseram uma teoria para 

prever a adesão desses átomos (Song e Srolovitz, 2006). Estes autores mostraram 

como a energia da interface do indentador e do substrato interferem nesta 

transferência e afirmam que quando o afastamento ocorre sem deformação elástica, 

o processo de separação pode ser descrito pelo modelo de JKR.  

A adesão em si não representa a dissipação de energia, mas sim a histerese 

de adesão: no processo de adesão, ligações de forças fracas (ligações químicas) 

são formadas para posteriormente serem rompidas no afastamento, de maneira 

dissipativa (Bushan, 2007). A variação da força normal com o caminho percorrido 

pelo indentador durante esses fenômenos mostra que o trabalho gasto no caminho 

de descarregamento é maior que o trabalho gasto na aproximação (Cuppari et al., 

2010, Cha et al., 2004). O Jump to contact seguido do Break off contact formam, 

então, a chamada histerese de contato.  

Estudos recentes apontam a adesão como a maior fonte de geração de 

defeitos cristalinos no contato (Cha et al., 2004) e indicam que a interação química 

entre duas superfícies pode influenciar a geração destes defeitos (Song & Srolovitz, 

2006). A geração e propagação destes defeitos, bem como a estabilização da força 
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normal durante o processo, estão intimamente relacionadas (Cuppari et al., 2010 e 

Cha et al., 2004).  

Cheng & Robbins discutem as condições das simulações atuais de contato 

por dinâmica molecular, como a temperatura, a distância considerada em contato e 

as flutuações térmicas do sistema (Cheng & Robbins, 2010). Três sistemas são 

modelados por um plano deformável e um plano rígido (um comensurável com 

mesmo parâmetro de rede que o plano deformável, um incomensurável com 

parâmetro de rede diferente e o terceiro com estrutura amorfa). O caso do contato 

não conforme é estudado em quatro sistemas diferentes constituídos por um plano 

deformável e uma ponta esférica rígida (comensurável cristalina flertida, 

incomensurável cristalina flertida, cristalina cortada e amorfa). O potencial entre as 

duas superfícies para as simulações de adesão tem 2,2σ de raio de corte, enquanto 

as simulações sem adesão têm o raio de corte correspondente ao mínimo do 

potencial de Lennard-Jones (21/6~1,12σ). O plano deformável é modelado com um 

potencial elástico somado ao potencial de Lennard-Jones a fim de simular o máximo 

de elasticidade para os átomos a uma distância menor de 1,3σ. Os modelos foram 

simulados pelo programa Lammps por meio do algoritimo de velocidade-Verlet. 

Outro tema que está sendo discutido na literatura relacionada ao estudo do 

contato em escala atômica é a própria definição do contato (Mo et al., 2009, Cheng 

& Robbins, 2010). Na abordagem clássica, o átomo é considerado em contato 

apenas quando a distância entre o mesmo e seu vizinho é tal que ele sofre repulsão, 

ou seja, a distâncias menores que 1,0σ no potencial de Lennard Jones. Alguns 

autores não explicitam quando é considerado que o átomo está em contato com 

outro de outra superfície. Apesar de o contato não se dar “de uma vez” entre todos 

os átomos da área aparente, exceto em casos extremos de superfícies 

comensuráveis, Cheng & Robbins aplicam a mesma distância de 1,0σ na definição 

de contato também para o caso adesivo. Os autores afirmam também que as 

flutuações térmicas trazem ambiguidade nesta definição, pois os átomos entram e 

saem do contato com certa frequência ao longo da simulação e que a média sobre o 

tempo é uma medida mais adequada que o valor instantâneo para o cálculo da área 

de contato, por minimizar o efeito das flutuações. A área de contato se comporta 

como na mecânica do contínuo apenas para os casos em que o número de átomos 

é muito grande (Cheng & Robbins, 2010).  



  51  

Portanto, de uma forma geral, a aplicabilidade ou não da mecânica do 

contínuo na escala atômica para o atrito se mostra dependente de uma série de 

fatores aqui citados: rugosidade e geometria do indentador e abordagem (aspereza 

única versus asperezas múltiplas). Somados a estes, tem-se, ainda, a definição do 

contato, que faz parte das discussões dos trabalhos apresentados abaixo. 

No trabalho de Cha et al., um plano rígido foi deslocado contra uma aspereza 

deformável de ouro de raio 3 nm (aproximadamente dez espaçamentos atômicos) a 

temperatura de 300K (0,0623 ε/kB nas unidades de Lennard-Jones) para investigar a 

geração de defeitos cristalinos e a propagação de discordâncias no contato em 

escala atômica (vide Figura 23) (Cha et al., 2004). Estes autores observaram a 

histerese de contato e relacionaram a carga e a dissipação de energia com o 

deslizamento e geração de discordâncias, entre outros defeitos cristalinos. 

 
Figura 23 Aspereza após recozimento e plano rígido (Cha et al., 2004) 

A aspereza deformável foi construída com 1280 átomos sobre um bloco 

deformável. A distância inicial era de 0,8 nm e a velocidade de indentação era de 1 

m/s. O potencial era do tipo EAM e o algorítimo de integração aplicado foi o de 

Verlet. Cha et al. analisam o carregamento com distância percorrida dentro do 

material de 1,2 nm. 

A evolução da geração de defeitos cristalinos foi observada por meio de um 

parâmetro de desordem qi, com i sendo 4, 6 e 8 conforme a configuração local para 

estruturas cúbica de face centrada, hexagonal compacta e cúbica de corpo centrado, 

respectivamente (vide equação 60).  
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e Yim são os harmônicos esféricos e ijr
r

 são os vetores distância entre os 

átomos dentro da lista de vizinhos. “Em um sistema cúbico de face centrada, um 

defeito de empilhamento gerado pela propagação de uma discordância parcial ao 

longo de um plano {111} pode ser reconhecido através de um par de camadas 

atômicas hexagonais dentro de uma matriz cúbica de face centrada. Uma 

discordância pode ser reconhecida como um padrão de átomos contendo menos de 

12 vizinhos próximos” (Cha et al., 2004, tradução nossa). 

Tabela 1 Valores de q4(i), q6(i),q8(i) para diferentes configurações locais (Cha et al., 2004) 

Estrutura Número de 
Vizinhos 

)(4 iq  )(6 iq  )(8 iq  

CFC 12 0,191 0,575 0,404 

HC 12 0,097 0,485 0,317 

Decaedrica 12 0,053 0,430 0,139 

Icosaédrica 12 0 0,663 0 

CCC 14 0,036 0,511 0,429 

 

Conhecendo-se o valor de qi para estas três configurações, é possível 

reconhecer um cristal prefeito, uma discordância ou um defeito intersticial (vide 

Tabela 1). Uma discordância pode ser reconhecida como um padrão de átomos 

contendo menos de 12 átomos próximos, por ex. 

No trabalho de Cha et al., a área de contato foi calculada conforme a 

expressão comumente aplicada para cálculo de raio de contato mina  para geometria 

circular:  

( ) ( )[ ]
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        (61) 

A condutância elétrica (medida da condutividade sobre a área) foi calculada 

através da expressão de Sharvin e re-calculada conforme a área de contato da 
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equação 61, para comparação. O raio de contato, a condutância, a energia total do 

sistema e a força em z foram analisados graficamente, bem como um parâmetro de 

ordem global Q6 (que nada mais é que a média sobre os átomos do sistema do 

parâmetro qi com i=6).  

Na Figura 24, Cha et al. mostram quedas periódicas nos valores de força 

(Figura 24a) relacionados às variações no grau de desordem (Figura 24b) e mostram 

que as falhas de empilhamento geradas no material causam redução na energia 

potencial total do sólido (Figura 24b).  

Cuppari et al. verificam o mesmo comportamento na histerese de contato. 

Para um sistema com o potencial de EAM de níquel, também com plano rígido sobre 

uma aspereza esférica deformável (vide Figura 25), Cuppari et al. mostram que a 

área de contato entre a aspereza e o plano rígido varia discretamente à medida que 

a força normal vai diminuindo até estabilizar durante a deformação. 

 
Figura 24 Evolução da condutância, área de contato, energia total e força na direção z ao longo do 

contato. Os pontos de A a L são comentados no texto (Cha et al., 2004). 
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Figura 25 Aspereza deformável de raio 2nm (Cuppari et al., 2010) 

Com um sistema de 7,7 x 7,7 x 2,2 σ, a aspereza deformável foi recozida a 

300K e logo em seguida o plano rígido foi deslocado a 1 m/s. O raio de contato foi 

calculado conforme a mesma equação 61, invertendo-se y por z da equação. Os 

autores selecionaram o átomo mais alto na nanoaspereza e o contato foi 

considerado para todos os átomos que estavam entre y e y-0,5 s, sendo s um 

parâmetro empírico igual a 65% do espaçamento atômico do Níquel. A integração foi 

realizada pelo algoritmo de velocidade-Verlet com um timestep em torno de 0,001 

ps. A força resultante atuante sobre o plano foi calculada através da soma de todas 

as contribuições verticais das forças atuantes sobre os átomos do plano.  

A aproximadamente 0,4 nm, ou seja, próximo à distância do espaçamento 

atômico do Níquel foi observado um súbito aumento no raio da área de contato 

(ponto 1 da Figura 27). Cuppari et al. encontraram uma queda na força resultante e 

na energia potencial do sistema num mesmo período em que o raio de contato 

permanece constante (trecho de 2 a 3 da Figura 27). Este comportamento está 

associado à geração e propagação de defeitos cristalinos. 

Seguindo um deslocamento no sentido de descarregamento, Cuppari et al. 

observam que a força necessária para separar os dois sólidos é maior que para uni-

los (na fase de carregamento), vide Figura 27.  
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Figura 26 Carga durante a histerese de contato (Cuppari et al., 2010) 

A relação entre a não-monotonicidade da força e a adesão foi primeiramente 

apresentada em 2004 por Song e Srolovitz (vide Figura 28). Através da simulação do 

contato de uma esfera deformável por um bloco, ambos deformáveis e modelados 

com o potencial EAM para o ouro, o potencial entre as duas superfícies foi modelado 

de forma a compreender um parâmetro relativo à energia de superfície. Quanto 

menor a adesão menos picos e vales aparecem nas curvas da histerese de contato, 

até chegar a um ponto em que a curva de força é monotônica. Este fenômeno que 

impacta na não-monotonicidade da curva da histerese de contato (vide Figura 28).  
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Figura 27 Evolução da Força Resultante, Raio da Área de Contato e Energia total (Cuppari et al., 2010) 

A Figura 29 apresenta a dependência da transferência de material na 

histerese de contato com a adesão. Quanto maior a adesão, maior a transferência 

de material. Song & Srolovitz concluem que o modelo de JKR pode explicar 

razoavelmente a separação de duas superfícies de contato, enquanto no contato, a 

energia interfacial tem importância significativa na descrição da transferência de 

material (Song & Srolovitz, 2004).  
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Figura 28 Histerese de contato para diversos valores de energia da interface, que diminui graualmente de 

a a i (Song & Srolovitz, 2004) 
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Figura 29 Dependência da transferência de material com a adesão para diversos casos após o break-of-

contact (caso a com maior adesão e caso i com menor adesão) (Song & Srolovitz, 2004)  

Em outro trabalho, Mo et al. modelaram um indentador de carbono amorfo 

(DLC) sobre superfície de diamante, ambos passivados com hidrogênio por meio de 

um potencial de nome REBO (second generation empirical bond-order potential em 

inglês), comumente usado para ligações covalentes dos sistemas do carbono. Neste 

potencial, as interações se resumem às das ligações químicas e nenhuma força 
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dispersiva é incluída. A adesão, neste caso entre átomos de carbono e moléculas 

orgânicas, ocorre por forças de Van der Waals. Esta é modelada através de campos 

de força realísticos (função potencial empírica) e é somada ao potencial de REBO 

para os átomos da área de contato (vide equação 62). Ambos, indentador e bloco, 

são deformáveis. 
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Em que rij são as distâncias átomo a átomo, Cij é uma função analítica que 

desliga o potencial quando há sobreposição entre as forças de potencial REBO e a 

de Van der Waals e jiε são os parâmetros 3,4 A e 1,42 meV para a interação 

Carbono-Carbono e 2,65 e 0,75 meV para a interação H-H.  

Mo et al. demonstram a aplicabilidade das leis de Hertz para o sistema 

estudado, desde que seja feito o cálculo da área real de contato conforme uma 

abordagem de multi-aspereza, e não a de aspereza única, em que o raio médio da 

superfície de contato é calculado conforme equação 61. Os átomos de contato 

considerados também são os que estão dentro da faixa de ação das forças do 

potencial a partir do indentador, porém a área de contato real é então calculada 

assumindo a contribuição de uma certa área hexagonal por átomo (Figura 30). Mo et 

al. dividem a força obtida na simulação entre a força de Van der Walls e a força de 

recuperação elástica. Ao fazer essa divisão, encontra-se uma relação de 

proporcionalidade separável entre o atrito com e sem adesão, de forma que a 

mecânica do contínuo continua sendo aplicável (Mo et al., 2009). 

Cabe ressaltar que este modelo foi desenvolvido com base em indentadores 

de carbono amorfo em indentação a superfícies de diamante recobertas por 

hidrogênio. Cheng & Robbins afirmam que em superfícies de indentadores amorfos, 

a rugosidade é suficientemente grande a ponto de explicar o modelamento por multi-

aspereza (Mo et al., 2009). 
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Figura 30 Área de Contato Real (Mo et al., 2009) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Descrição do modelo simulado 

 

Neste trabalho, uma série de simulações 3D foram realizadas num domínio de 

50x80x9 a (parâmetros de rede) com peridiocidade nas direções z e x. Ou seja, as 

dimensões em z e x são praticamente infinitas devido à repetição do domínio, este 

com 23085 átomos (vide Tabela 2 e Figura 31). O software utilizado foi o Lammps, 

de licença livre e distribuído pelo Sandia National Laboratories dos E.U.A. 

Ø20 camadas

100 camadas

16 camadas

18 camadas z

4 camadas

Corpo rígido

Bloco deformável

Reservatório

3,44 

Distância inicial

σ

 
Figura 31 Sistema simulado 

Tabela 2 – Dimensões e parâmetros dos sólidos simulados 

Região Número de 
Átomos 

Dimensão Coordenadas  
 (em a ) 

Coordenadas  
em (σσσσ)))) 

Número 
de 
Camadas 

Raio 10 15,7 20 Indentador 

cilíndrico 

5085 

Z 0-9 0-14,2 18 

X 0-50 0-78,7 100 

Y 3,2-11  5,0-17,3 16 

Bloco 
deformável 

14400 

Z 0-9 0-14,2 18 

X 0-50 0-78,7 100 

Y 1,1-3,1 1,7-4,9 4 

Reservatório 3600 

Z 0-9 0-14,2 18 
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Três regiões com estrutura cúbica de face centrada e mesmo material foram 

modeladas: indentador, bloco deformável (ambos em ensemble NVE) e bloco inferior 

(ensemble NVT) (vide Tabela 2 e Figura 31). A função do bloco inferior é de servir de 

termostato. Nele são aplicados algorítimos como Nosé-Hoover, que alteram a 

velocidade dos átomos ao longo da simulação visando manter temperatura 

constante (vide item 35).  

O valor de σ  é unitário e o parâmetro de rede tem 1,5874σ . As unidades 

utilizadas foram as de Lennard-Jones. Neste caso as unidades são adimensionais: 

m (massa), σ , ε  (vide item 3.4) e a constante de Boltzman kB tem valor igual a 1,0. 

Todas as outras grandezas são função destas grandezas fundamentais (Lammps, 

2011). Conhecendo-se estes valores podem-se generalizar os resultados para 

qualquer material (vide exemplo na Tabela 3 para o níquel). 

 

Tabela 3 Relação entre as unidades de Lennard-Jones e as da SI para o cobre (Liu et al. 2010) 

Parâmetros Unidades Reduzidas Unidades em SI para o  

Níquel 

Massa m 1,055x10-25 Kg 

Comprimento σ 2,556x10-10 m 

Energia ε 1,602x10-19 J 

Tempo εσ /2m  
2,024x10-13 s 

Força ε/ σ 6,268x10-10 N 

Temperatura ε/ /kB 1,160x104 K 

 

Durante as simulações, as regiões do bloco deformável e do bloco inferior 

foram primeiramente equilibradas a temperatura constante (com parâmetro s de 

Nosé-Hoover igual a 0,001) de 0,0623 ε/ /kB (300K) por 50000 passos de tempo, com 

passo de tempo (ts) de 0,0003 εσ /2m . A Figura 32 mostra que a temperatura foi 

mantida praticamente estável durante esta etapa. 
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Nas similações de contato, as velocidades e as posições iniciais dos átomos 

do bloco deformável e do termostato foram obtidas das simulações de recozimento.  

 
Figura 32 Evolução da Temperatura ao longo do recozimento mostrando estabilização em 0,0623 para a 

simulação do sistema com corte igual a 2,1 

O passo de tempo adotado foi 0,0000148 εσ /2m  e a velocidade em y do 

bloco inferior e do banho térmico foi definida como igual a 0,791862285 σ/ εσ /2m  

(ou 0,001 m/s em SI para um material como o cobre com distância de equilíbrio de 

Lennard Jones (lj) σ igual a 2,277x10-10 m). Para evitar algorítimos de restrição de 

movimento que pudessem alterar o valor das forças no indentador, a velocidade do 

mesmo foi definida como nula. Desta forma, o movimento de indentação foi realizado 

pelo próprio bloco, e o indentador não foi integrado. O algorítimo do banho térmico 

foi modificado para não alterar a velocidade na direção em y e teve parâmetro s de 

Nosé-Hoover igual a 0,0074. 

A distância inicial entre o bloco e o indentador foi de 3,44σ e a simulação foi 

finalizada após deslocamento de 1,7σ dentro do bloco deformável, ou seja, o bloco 

deformável percorreu 5,21σ.  

As integrações foram realizadas pelo algoritmo de Verlet (Lammps, 2011) 

com ordem de erro dependendo do passo de tempo: δt4 para as posições e δt2 para 

velocidade. No caso das simulações de indentação, com o passo de tempo igual a 

0,0000148, a ordem de erro foi de 4,79*10-20 para as medidas de posição e 

2,1904*10-10 para as de velocidade. 
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4.2 Descrição do cálculo dos parâmetros 

 

A fim de observar gradualmente a influência da adesão no contato, foi variado 

o raio de corte da curva potencial de Lennard-Jones para a interação indentador 

rígido - bloco deformável.  

Conforme visto no item 3.4, o valor do raio de corte de Lennard-Jones 

determina quanto da fração de adesão da curva de potencial é considerada, sendo 

capaz, portanto, de representar a influência da parcela adesiva na simulação. O raio 

de corte foi variado conforme indicado na Figura 31, selecionando-se os valores de 

2,5; 2,2; 1,9; 1,6; 1,3; 1,12σ (valor mínimo da curva) e 1,0 σ (valor em que apenas a 

força de repulsão é considerada). 

Ao longo das simulações de contato, foram feitos dois tipos de saídas 

(output). Grandezas gerais como temperatura, energia total, energia cinética, energia 

potencial, juntamente com os valores da posição dos centros de massa do bloco 

deformável, foram extraídos a cada 500 passos de tempo. Grandezas calculadas por 

átomo, como força e desordem, foram calculadas a cada 1000 passos de tempo.  

 
Figura 33 Curva de Van der Waals representando o potencial de Lennard-Jones. O raio de corte Rc foi 

variado nas simulações deste trabalho para mostrar a importância da adesão no comportamento das 

superfícies em contato. 
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Um fator de desordem foi aplicado a fim de estudar a evolução da geração de 

defeitos cristalinos. O grau de desordem (também chamado de centro-simetria) 

proposto pelo manual do Lammps, e apresentado em um estudo de indentação em 

ouro (Kechnel & Plimpton, 1998) foi aplicado nos modelos deste trabalho (vide 

equação 63, Lammps, 2011). Este fator foi proposto por Kechnel e Plimpton para 

indicar se um átomo está na posição perfeita do seu reticulado ou se representa um 

defeito cristalino que possa nuclear discordâncias (Lammps, 2011, Kechnel & 

Plimpton, 1998).  

∑
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em que ir  e eir  são os vetores correspondentes aos seis pares de vizinhos 

próximos no reticulado cúbico de face centrada (cfc). Este grau de desordem é 

programado de tal forma que os doze vetores posição dos vizinhos próximos de 

cada átomo são primeiramente determinados a partir de uma geometria de um 

reticulado não-deformado com a orientação do bloco. Um conjunto de 12 vetores 

análogos é determinado para cada átomo em um reticulado deformado. “Cada vetor 

igual e oposto é somado e este valor final indica o quão distante um átomo está da 

posição de equilíbrio podendo, assim, constituir um defeito. Para o ouro, um valor de 

24,9 Å representa átomos de superfície. Valores em torno de 8,3 Å são defeitos de 

empilhamento intrínseco e 2,1 Å são átomos que estão entre um reticulado cfc e 

hexagonal compacto.” (Kechnel & Plimpton, 1998, tradução nossa).  

 Da mecânica estatística vem o conceito de função de partição. O cálculo da 

Energia interna de um sistema canônico é dado por: 
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Para um ensemble canônico, TkB/1=β , e sendo ε  a energia de cada estado 

energético j, a função de partição Q é dada por: 

∑
−=

j

TkVN BgljeQ /),(ε
         (65) 

Para maiores informações o leitor pode recorrer a livros de Mecânica 

Estatística como Goodismann, 1997. 
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A força é calculada em DM por meio da derivada do hamiltoniano pela 

trajetória de cada átomo (vide item 3.3). Conhecendo-se o Hamiltoniano, a energia 

potencial é calculada para todos os pares de átomos dentro de um raio de corte, que 

passam então a sofrer a integração por meio do algoritimo de Verlet nas simulações 

deste trabalho (vide equação 28) (Rafii-Tabar, H, 2000).  

A força de cada átomo foi inserida no arquivo de saída a cada 10000 passos 

de tempo e para três coordenadas. Os valores na direção em y foram então 

somados para todos os átomos do bloco e tomados como a carga. 

A distância entre as duas superfícies foi calculada a partir dos arquivos de 

saída após o processamento. Através de uma sequência de pós-processamento, o 

átomo mais próximo do indentador foi procurado dentre as dez camadas mais 

próximas do bloco deformável. A distância real do bloco em relação ao indentador foi 

então calculada. Da distância inicial real (igual para todas as simulações) foi 

subtraída a distância percorrida em média (ao longo do tempo para este caso e igual 

a 0,000019σ para todos os casos) vezes o número de passos de tempo entre um 

valor e outro.  

Dois átomos foram considerados em contato a partir da distância de 1,12 σ, 

que é o mínimo de energia da curva de potencial de Lennard-Jones, de forma a 

indicar também a atração entre os átomos dentro do raio de corte.  

Conforme visto no item 3, há diversos métodos para o cálculo da área de 

contato na literatura. Deve-se considerar, contudo, que os artigos selecionados 

trazem métodos para o cálculo de uma área de contato de um indentador esférico, e 

não de um cilíndrico (Mo et al 2009, Cheng & Robbins, 2010, Cha et al, 2004). O 

cálculo da área de contato nas simulações desta dissertação é, portanto, uma 

proposta e foi realizada de maneira a considerar a geometria do indentador 

(cilíndrico) e considerar o contato apenas quando há forças de repulsão, como 

detalhado abaixo.  

Na fase de pós-processamento, a área de contato foi calculada da seguinte 

forma (vide Figura 34): Todos os átomos dentro de um raio de distância de 1,12 σ do 

átomo de coordenada y mínima dentre as 10 camadas inferiores do indentador e as 

10 primeiras do bloco foram identificados como átomos em contato. O vetor posição 

de cada um destes átomos foi salvo e uma média da distância na direção horizontal 

ao eixo de simetria do modelo de todos os átomos em contato foi calculada. Esta 
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média é o raio médio de contato mina . As sequências de pós-processamento foram 

escritas a cada 1000 passos de tempo. 

. 

 
Figura 34 Método de cálculo do raio de contato 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo das simulações de contato foram obtidos os valores de energia total, 

potencial e cinética do sistema para os diferentes valores de raio de corte no 

potencial entre o indentador e o bloco deformável. A formação de contato entre os 

componentes do sistema provoca a redução de energia. O jump-to-contact pode ser 

reconhecido pela redução da energia potencial do sistema antes que a distância 

entre as superfícies do indentador e do bloco seja igual a um, distância a partir do 

qual os átomos do indentador e do bloco se repelem. Isto ocorre em todos os 

gráficos de energia por distância entre as superfícies (vide Figuras 35 a 37). Cabe 

lembrar que valores de energia em dinâmica molecular podem ser negativos.  
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Figura 35 Evolução da energia total do sistema. 

Nas Figuras 35 a 37, observa-se que as curvas para os raios de 2,5 σ e 2,2 σ 

são semelhantes. Estes valores são comumente usados para raio de corte em 

simulações de dinâmica molecular para metais (Liu et al., 2010, Lammps, 2011), 

devido à característica da curva de Lennard-Jones, que implica em valores menores 

de energia no final da curva (vide Figura 13). 
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Ao longo da indentação, o sistema perde energia devido ao algoritmo de 

Nosé-Hoover utilizado para deixá-lo a temperatura constante. Como o movimento do 

bloco é realizado através do movimento das camadas dos átomos, o bloco sai do 

equilíbrio e sua energia potencial vai aumentando. Quando ocorre o jump-to-contact, 

alguns átomos sofrem a ação das forças atrativas e a energia cinética aumenta. 

Após o contato com o indentador, alguns átomos são impedidos de se movimentar 

com mesma velocidade do centro de massa e a energia cinética diminui. A energia 

potencial de superfície diminui quando ocorre a formação do contato e, devido ao 

fato do indentador não ser integrado, isto equivale a absorção de parte do calor do 

bloco deformável. A medida que os dois sólidos se aproximam há maior repulsão e 

com isso aumento da energia potencial (vide Figura 37).  

Como a temperatura é calculada por meio do valor da velocidade dos átomos, 

a temperatura do sistema diminui ao longo da indentação assim como a energia 

cinética. A energia total do sistema, que é dada pela soma da energia cinética com a 

potencial é, portanto, reduzida a partir do contato, conforme indicado pela Figura 35. 

Para a curva com raio de corte igual a 1,0σ não é observável qualquer redução 

brusca da energia potencial, que acaba reduzindo menos que as outras curvas em 

que a adesão é considerada (vide Figura 35 e 36). 

A Figura 36 mostra curvas para a evolução da energia cinética do sistema, 

nas diversas condições simuladas neste trabalho. As simulações seguem com a 

mesma energia cinética exceto próximo da distância de 1,12σ dos átomos da 

superfície do bloco. Neste ponto, os casos com maior adesão apresentam maior 

energia cinética próxima ao contato, o que é razoável quando se leva em 

consideração o fenômeno de jump-to-contact. Próximo à superfcie do indentador, os 

átomos do bloco são atraídos e acelerados, dependendo de quão grande é o raio de 

corte do potencial de contato. 

Nas Figuras 36 a 37, o jump-to-contact pode ser observado para diferentes 

raios de corte (em especial entre 2,5 e 1,12σ). O caso com maior raio de corte 

apresenta o maior valor de energia cinética e menor valor de energia potencial nesta 

região (vide Figuras 36 e 37). Essa queda não pode ser observada no caso do raio 

de corte igual a 1,0 σ, ou seja, no caso em que há apenas repulsão. O gráfico de 

energia potencial, para o instante do jump-to-contact, está ampliado na Figura 37b.  
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Nas Figuras 37a e 37b observa-se que para o raio de corte de valor máximo 

(2,5 σ) o contato ocorre a uma distância maior que nos casos com raio de corte 

menor. Isso é coerente com o fato de que os átomos são atraídos apenas quando 

estão dentro da distância do raio de corte. Desta forma, pode-se dizer que menores 

forças de adesão atrasam o estabelecimento do contato.  
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Figura 36 Energia Cinética do Sistema para diferentes raios de corte no potencial da interface 

Observa-se que as curvas para os maiores raios de corte são as com maior 

energia na Figura 36 e com menor energia na Figura 37. Em ambas as curvas os 

pontos de inflexão ocorrem antes do que para as curvas com raio de corte menores 

(está claro para as curvas de 1,9 a 1,3 σ). A Figura 35, por representar a soma das 

duas outras energias das Figuras 36 e 37 apresenta queda abrupta de energia para 

os casos com raio de corte maior, que, para o caso do raio de corte 1,3 σ ocorre 

antes de 1,12 σ e para o raio de 1,6 σ ocorre antes de 1,3 σ. Depois disso, as 

quedas de energia total deixam de ser tão abruptas e parecem ocorrer depois da 

queda observada com raio de 1,6σ. Este resultado pode ser um balanço entre a 

queda de energia potencial e o aumento de energia cinética na hora do jump-to-

contact. Curvas de raios de corte maior têm os átomos acelerados, apresentando 

maior energia cinética que os casos com menores raios de corte. As curvas para o 
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caso com raio de corte de 1,0 σ não apresentam nenhuma queda abrupta de energia 

(vide Figuras de 35 a 37).  
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Figura 37 Variação da energia potencial do sistema ao longo do contato com o valor do raio de corte 

 

A Figura 38 mostra os valores de velocidade para os casos com raio de corte 

2,5 σ  e 1,12 σ, na secção transversal e para o passo de tempo 170000, no instante 

do jump-to-contact. Observa-se que a velocidade dos átomos próximos à região de 

a) 

b) 
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contato aumenta pouco antes do estabelecimento do contato para raio de corte igual 

a 2,5 σ. A Figura 38 indica que os átomos do bloco no caso em que o potencial na 

interface tem raio de corte igual a 2,5 σ sofrem a ação de forças de atração e são 

acelerados contra o indentador. Tal fenômeno não é observável quando da 

aplicação de raio de corte em torno de 1,0 σ, caso sem adesão, mostrando a 

importância da adesão para a ocorrência do mesmo (vide Figura 38). Este resultado 

confirma o comportamento obtido nas Figuras 36 e 37.  

a) Rc=2,5

b) Rc=1,0

 

Figura 38 Velocidade na direção y para casos com e sem a adesão no instante da formação de contato 

(passo de tempo 170000): a) Raio de corte 2,5 e b) Raio de corte 1,0. 

Nas Figuras 37a e 37b observa-se um atraso gradativo no vale de energia 

potencial associado ao jump-to-contact, com o raio de corte influenciando a 

diminuição da queda de energia até o caso extremo da curva correspondente ao raio 

de corte igual a 1,0 σ. O sistema, neste último caso, se aproxima do modelo 

Hertziano ou seja, praticamente não tem sua energia alterada antes do contato de 

fato. Isso indica que a adesão é determinante na resposta energética do sistema, 

sendo responsável por reduzir a energia potencial do mesmo no jump-to-contact e 

durante o carregamento. Estabelecido o contato, observa-se o caráter não-

monotônico das curvas de energia para os casos com raio de corte maior (vide 

Figuras de 35 a 37). 
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A Figura 39 apresenta a evolução da desordem no contato para diferentes 

raios de corte. A maioria das condições apresenta um vale no valor de desordem 

quando a distância entre o bloco e o indentador é igual à do mínimo de energia, 

1,12 σ.  
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Figura 39 Evolução do grau de desordem com a distância para diferentes raios de corte 

A Figura 40 mostra que, para a condição com raio de corte igual a 2,5 σ, 

como o contato é estabelecido mais rapidamente na interface no caso com potencial 

de raio de corte maior, no passo de tempo número 170000 observa-se a redução do 

grau de desordem dos átomos que estavam na superfície próxima à área de contato: 

o átomo da superfície que não estava com o número de coordenação correto passa 

a compor um cristal perfeito logo abaixo da área de contato. 

 
Figura 40 Desordem e raio de corte 2,5 instante 170000 
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Figura 41 Desordem e raio de corte 1,0 instante 170000. 

O grau de desordem próximo à área de contato não muda nos átomos na 

Figura 41 para o mesmo passo de tempo. Como neste caso as forças são apenas 

repulsivas, o jump-to-contact não é observado. 

A Figura 42 mostra a distribuição de velocidade na direção y no instante de 

deslocamento máximo. Observa-se que os átomos da região próxima à fronteira da 

área de contato têm o valor de velocidade em y maior para o caso com adesão (raio 

de corte 2,5). Isto ocorre porque os átomos do caso com adesão são atraídos para 

indentador, o que acaba influenciando a redução do grau de desordem. Isto é 

razoável se considerarmos que quanto menor o raio de corte, mais próximo o 

sistema se encontra do caso descrito pela mecânica do contínuo. 

A relação da adesão com o grau de desordem durante o carregamento torna-

se evidente na Figura 43. Nesta figura, a média pelo deslocamento do grau de 

desordem (calculado conforme equação 63) para cada raio de corte é apresentada . 

Conforme visto na Figura 39, a desordem diminui em seguida ao jump-to-

contact devido ao estabelecimento do contato, e volta a aumentar com a deformação 

causada pelo indentador. Como o jump-to-contact acelera a formação do contato, 

quanto maior a contribuição da adesão, mais rapidamente ocorre a formação de 

defeitos cristalinos. Com isso, a média da desordem durante o tempo de simulação 

para diferentes raios de corte mostrada na Figura 43 varia. Observa-se que, quanto 

maior a contribuição da adesão, maior a desordem média ao longo de uma 

simulação. 
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Figura 42 Distribuição da velocidade em y no deslocamento máximo a 320000 passos de tempo para os 

casos com raio de corte 2,5 a) e raio de corte 1,0 b). 
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Figura 43 Evolução da desordem média ao longo do contato com o raio de corte 
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A força resultante na direção y nos átomos do indentador é apresentada na 

Figura 44. Próximo ao ponto de menor energia potencial entre dois átomos segundo 

a curva de Lennard-Jones, os átomos do indentador são atraídos ao bloco 

deformável, exceto para os casos 1,0 e 1,12 σ, ou seja, sem adesão. O valor da 

queda varia com o raio de corte, indicando que a contribuição da adesão é 

significativa de forma a alterar o comportamento no jump-to-contact, a ponto de 

chegar a valores diferentes de zero antes de a distância entre os átomos ser igual a 

1,12 σ, valor em que ocorreria a repulsão. 

A não-monotonicidade também é observada na Figura 44 que apresenta a 

força resultante em y. À medida que o indentador vai sendo carregado pelo bloco 

inferior, a força volta a aumentar, apresentando quedas periódicas. Cha et al. 

associam a queda da energia simultânea a queda da força resultante à propagação 

de defeitos cristalinos (Cha et al., 2004). Infelizmente, devido às flutuações 

encontradas no valor de força no bloco, a ocorrência de tal fenômeno não pode ser 

confirmada apenas com as figuras apresentadas até agora. Para facilitar a 

compreensão, as Figuras 45 e 46 indicam a distribuição da componente da força em 

y na secção transversal do bloco deformável.  
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Figura 44 Força resultante em y no indentador (fixo) 
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Figura 45 Distribuição da componente da força em y no instante 260000 para casos com e sem adesão. 

a)Rc=2,5 e b) Rc=1,0 

a) Rc=2,5 σ

b) Rc= 1,0 σ

 
Figura 46 Distribuição da força em y no instante de carga máxima (320000 passos de tempo) para os casos 

com maior e menor adesão: a) Rc=2,5 e b) Rc=1,0. 
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A Figura 47 apresenta a evolução da temperatura ao longo das simulações 

com diferentes raios de corte. Devido à presença do termostato não há variação 

significativa na média da temperatura de todos os modelos antes do contato, que 

permanecem a 0,623 εσ /2m . Apesar do uso do termostato, a temperatura no 

sistema não permanece constante ao longo da simulação, o que permite observar 

que as curvas variam entre si, mesmo que a única diferença entre os modelos é a 

variação da adesão. Aqui cabe lembrar que a fórmula para o cálculo da temperatura 

em dinâmica molecular considera as movimentações dos átomos, conforme a 

equação 41, com a diferença de que, como o bloco está sendo movido, a velocidade 

do centro de massa é descontada por uma rotina do programa. 
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Figura 47 Efeito da adesão na temperatura do bloco deformável ao longo da simulação 
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Figura 48 Variação do raio de contato com o raio de corte do sistema. 

A Figura 48 apresenta a evolução do raio da área de contato com o 

deslocamento. Também aqui o jump-to-contact pode ser observado. Com a 

ocorrência deste fenômeno, o valor da área cresce subitamente, como reflexo da 

maneira como o número dos átomos em contato cresce.  

Observa-se que, apesar das incertezas do cálculo do raio da área de contato, 

a influência da adesão faz-se visível nos casos de raio de corte 1,0 e 1,12 σ. Para 

estes casos, o contato ocorre após o contato em sistemas com menor parcela 

adesiva (coerente com o verificado nas Figuras de 36 a 37).  
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Figura 49 Raio da área de contato versus a carga aplicada ao longo das simulações com maior e menor 

adesão. 

A Figura 49 mostra a correlação entre o raio da área de contato e a carga 

aplicada máxima. Para o caso do raio de corte igual a 1,0 σ não é observada força 

de tração, ou seja, todos os valores para força resultante são positivos. Observa-se 

que o raio da área de contato é proporcional à carga aplicada, conforme esperado, 

porém nenhuma evolução gradual com a carga pode ser observada. Isso pode ser 

justificado pelo fato da geometria do indentador não ser perfeitamente cilíndrica 

devido ao fato de o modelo ser atômico, ou seja, discreto.  

Observa-se que os valores de raio de área de contato para os casos com 

adesão são os únicos que apresentam valores de força negativos (vide Figura 44). 

Observa-se também que os raios de área de contato aumentam conforme a 

contribuição da adesão. Ressalta-se que as simulações com raio de corte igual a 

zero estão mais próximas do previsto pelo modelo de Hertz, enquanto os valores 

resultantes de simulações com adesão são mais coerentes com o previsto por 

modelos que a consideram, como o de JKR.  
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6 CONCLUSÕES  

A indentação de um bloco deformável por aspereza rígida cilíndrica foi 

simulada por intermédio do método de dinâmica molecular. Foram observados o 

grau de desordem, a carga e o raio da área de contato durante a indentação; bem 

como os valores de energia total, potencial e cinética do sistema. A temperatura foi 

mantida constante através da aplicação de um termostato abaixo do bloco, mantido 

a temperatura ambiente por meio de um algoritmo de Nosé-Hoover. A velocidade 

dos átomos, a carga aplicada e a distribuição do grau de desordem na secção 

transversal também foram analisadas. 

A fim de observar a importância da adesão no contato, a contribuição das 

forças adesivas foi reduzida gradualmente. Para isso foi aplicado um potencial de 

Lennard-Jones com diferentes raios de corte para o potencial entre os átomos do 

indentador e o da superfície. O fenômeno jump-to-contact foi observado para 

diferentes valores de raio de corte. Verificou-se que há maiores quedas de energia 

potencial na formação de contato para os casos em que a adesão é maior. Este 

fenômeno não foi observado para o caso em que havia apenas forças repulsivas. 

Isto pôde ser confirmado com o fato de a velocidade em y dos átomos próximos à 

área de contato ser maior nesse instante para os casos com maior adesão. A 

relação entre o raio da área de contato e a carga também evidencia o fenômeno de 

jump-to-contact, indicando cargas trativas, conforme indicado por JKR. 

Foi observado que a adesão influencia na evolução da energia cinética, 

potencial e na desordem do sistema. As relações encontradas entre a adesão e o 

grau de desordem, a adesão e o raio da area de contato bem como o 

comportamento do raio da área de contato com a carga evidenciam a necessidade 

de considerar a adesão e mostram as limitações da mecânica do contínuo que não a 

consideram.  

Desta forma, este trabalho evidencia a importância do método de dinâmica 

molecular no estudo do contato em escala atômica e sua consequente aplicação no 

estudo do atrito. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

Entende-se que a análise do descarregamento e a contabilização da 

diferença de energia envolvida na histerese de contato podem dar uma indicação 

sobre a quantidade de energia perdida no atrito na escala atômica. Simulações de 

deslizamento após o contato poderiam ser realizadas para uma melhor análise da 

importância da adesão no contato no contexto do atrito.  

A simulação de geometrias diferentes de indentador (direção do plano 

cristalino do mesmo, configurações diferentes: cristalino flertido e amorfo; materiais, 

rugosidade e tamanho) poderiam dar uma contribuição para a importância destes 

fatores na construção da nanotribologia.  

A comparação destes resultados com os obtidos através do método dos 

elementos finitos para o mesmo estudo também pode contribuir para a discussão da 

aplicabilidade da mecânica do contínuo. 

A simulação variando a velocidade de aproximação pode dar uma orientação 

sobre o efeito da propagação de defeitos cristalinos na energia perdida na histerese 

de contato e o mecanismo de endurecimento de superfícies.  

A aplicação de outros parâmetros de desordem e outras funções potenciais 

poderia ser realizada para confirmar os resultados aqui apresentados. 
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ANEXO I 

A) Input das simulações de recozimento 

 

 

dimension 3 

boundary p s p 

atom_style atomic 

neighbor 0.3 bin  

neigh_modify delay 2 check no 

units  lj 

 

# create geometry 

 

lattice  fcc 1.0 

region  box block 0 50 0 80 0 9  

create_box 3 box 

 

mass  1 1.0 

mass  2 1.0 

mass  3 1.0 

 

 

# atom regions 

# metade do sistema dado 

 

region           lo-fixed block INF INF 1.1 3.1 INF  INF 

region           lo-slab block INF INF 3.2 11 INF I NF  

region  b1 block INF INF 14.000 24.0900 INF INF 

region  cilindro cylinder z 25.000 25.000 10.0000 I NF INF  

region  cyl intersect 2 b1 cilindro 

 

# create 2 surfaces with asperities 

 

create_atoms 1 region lo-slab  

create_atoms 2 region lo-fixed  

create_atoms 3 region cyl   
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pair_style lj/cut 2.2  

 

pair_coeff * * 1.0 1.0 2.2 

# define groups 

 

group       lo region lo-slab  

group  lo type 1 

   

group  idn region cyl   

group  hi type 2 

   

group  lo-fixed region lo-fixed 

group  lower-group union lo-fixed lo 

 

set  group lo-fixed type 3 

 

 

# velocidades iniciais 

 

compute  temperatura all temp 

compute           temperatura1 hi temp/com  

compute  temperatura2 lo-fixed temp/com 

compute  temperatura3 lo temp/com 

compute  1 lo com 

compute  2 lo-fixed com 

compute  3 hi com 

 

velocity all create 0.0623 482748 temp temperatura 

 

#deslocando o upper-group 

displace_atoms idn move 0 30.0 0 units box 

 

#Fixes 

 

#fix  3a lo nve 

 

fix  3 lo nvt 0.0623 0.0623 0.001 

 

#configurações do run 
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thermo  100 

thermo_style custom step temp etotal c_1[1] c_1[2] c_1[3]  c_2[1] 

c_2[2] c_2[3] c_3[1] c_3[2] c_3[3] 

timestep 0.0003 

 

run_style verlet 

 

#run 

 

dump  1 all atom 100 dump.anneal-cut00 

dump  1b all xyz 100 dump.anneal-cut00.*.xyz 

dump  1c all custom 100 dump.cut00_c.* id type x y z vx vy vz fx fy 

fz  

 

run  50000 
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B) Input das simulações de indentação 

 
dimension 3 
boundary p s p 
atom_style atomic 
neighbor 0.3 bin  
neigh_modify delay 2 check no 
units  lj 
 
# create geometry 
 
lattice  fcc 1.0 
 
read_restart restart.anneal.50000 
 
 
#potenciais 
 
pair_coeff 1 1 1.0 1.0 2.2 
pair_coeff 1 2 1.0 1.0 2.2 
pair_coeff 2 2 1.0 1.0 2.2 
pair_coeff 2 3 1.0 1.0 2.2 
pair_coeff 3 3 1.0 1.0 2.2 
pair_coeff 1 3 1.0 1.0 2.2 
 
# velocidades iniciais 
 
compute  temperatura all temp 
compute  t1 hi temp/com  
compute  t2 lo-fixed temp/com 
compute  t3 lo temp/com 
compute  1 lo com 
compute  2 lo-fixed com 
compute  3 hi com 
compute   4 lower-group centro/atom fcc 
compute  5 lo msd com yes 
compute  6 hi msd com yes 
compute  7 lo stress/atom 
 
#displace 
displace_atoms idn move 0 -4.3 0 units box 
#fix 
fix  2a lo nve 
 
fix  3 lo-fixed nvt temp 0.0623 0.0623 0.0074 
fix_modify 3 temp t2 
 
velocity  lower-group set NULL 0.791862285 NULL  
velocity idn set 0.0000000 0.000000 0.0000000 
 
variable vonM atom sqrt((c_7[1]-c_7[2])^2+(c_7[2]-c _7[3])^2+(c_7[1]-
c_7[3])^2+6*(c_7[4]^2+c_7[5]^2+c_7[6]^2))/2 
 
#run main 
 
thermo  500 
thermo_style custom step temp ke pe etotal c_t1 c_t 2 c_t3 c_1[1] 
c_1[2] c_1[3] c_2[1] c_2[2] c_2[3] c_3[1] c_3[2] c_ 3[3]  c_5[1] c_5[2] 
c_5[3] c_6[1] c_6[2] c_6[3] 
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timestep 0.0000148 
 
 
dump  1a all atom 1000 dump.mat3-cut00_a 
dump  2 all atom 1000 dump.mat3-cut00b.* 
dump  3 all xyz 10000 dump.mat3-cut00_c.*.xyz 
dump  4 all custom 1000 dump.mat3-cut00_d.* id type  x y z vx vy vz fx 
fy fz c_4 v_vonM 
 
write_restart restart.mat3-cut00.100000 
run  100000 
write_restart restart.mat3-cut00.200000 
run  100000 
write_restart restart.mat3-cut00.300000 
run  20000 
write_restart restart.mat3-cut00.320000 
run  30000 
write_restart restart.mat3-cut00.350000 
run  50000 

 

 

 


