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RESUMO 

Neste trabalho faz-se uso do método de Monte Carlo 

para simular processos de formação de cadeias poliméricas. o foco 

deste trabalho reside na reação de cura co-reativa do 1~4-butano

dioldiglicidil éter com anidrido 1~2-cyclohexanodicarboxílico em 

presença de amina terciária. 

o sistema aqui estudado é modelado para uma rede 

quadrada bidimensional com condições de contorno periódicas, e as 

moléculas , após serem aleatoriomente distribuídas nesta rede~ são 

movimentadas por translação/redefinição sendo o processo 

reticulação similar a agregação de clusters. 

Como tema deste trabalho tem-se o estudo da 

influência na dinâmica da agregação através dos mecamismos de cura 

aqui modelados. Para sua efetivação~ foram desenvolvidos quatro 

modelos através de diferentes mecanismos ~ com os quais alguns 

aspectos de estrutura~ da cinética e dinâmica da agregação e dos 

agregados formados são comparados 

Os resultados nos permitem inferir sobre o 

comportamento dos próprios mecanismos~ a coerência interna a cada 

um deles, 

dimensões. 

bem como da especificidade da agregação em duas 
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ABSTRACT 

The aim Df this work is to use the Monte Carlo 

method in order to simulate a network formation processo Here we 

focus on the curing Df 1,4 - butanedioldiglicidyl ether with cis-

1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride in presence Df the tertiary 

amine. 

The system is modeled in two dimensional square 

lattice with periodic boundary conditions, and the molecules, 

after the randon placement, are moved 

cluster-cluster aggregation. 

The aim Df this work 

aspects Df the aggregation acording 

is 

to 

in a way similar to a 

to study the dynamical 

the reaction mechanisms 

used in this simulation. Four differents simulations models are 

developed and studied with respect to structural, kinetic and 

dynamical aspects of the aggregation process and the behavior Df 

the aggregates. 

The results permited us to give some inference about 

some aspects Df the mechanisms themselves and the specificity Df 

the two dymensional aggregation. 
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1 - INTRODUÇÃO: 

o desenvolvimento das r-esinas ep6xi r-emonta à 

década de 30 com a sintese de r-esinas der-ivadas da epiclor-idr-ina e 

do bisfenol-A.~ Dur-ante vár-ias décadas o estudo destes mater-iais 

tem se intensificado em funç~o da singular-idade de pr-opr-iedades 

que estas r-esinas apr-esentam. Diver-sas aplicaçÕes tem sido 

desenvolvidas e seu uso como matér-ia pr-ima abr-ange a indústr-ia de 

r-evestimentos, adesivos e pr-incipalmente a indústr-ia de compo-

nentes elétr-icos, em função do seu alto poder- adesivo e de suas 

excelentes pr-opr-iedades mecânicas e elétr-icas. 

Na década passada, par-ticularmente, um intenso 

estudo das r-esinas epóxi pr-oduzidas a par-tir- do 1,4-butanodiol-

diglicidil éter- e pelo anidr-ido cis-l,2-ciclohexano-dicar-boxilico 

em pr-esença de amina ter-ciár-ia foi apr-esentado na 
2-7 

liter-atur-a , 

cujo mecanismo de r-eticulação (cur-a) não está. totalmente 

esclar-ecido. 

A investigaç~o do pr-ocesso de cur-a atr-avés de 

simulação computacional, utilizando-se o método de Monte Car-lo, 

9-~O 
foi r-ecentemente intr-oduzido por- Netz e Samios ,com o intuito 

de compar-ar- os r-esultados da simulaç~o com os tr-abalhos 

9-6 
exper-imentais de Chu e colabor-ador-es bem como os exper-i-

mentos desenvolvidos por- Sopr-ana e 

epóxis. 

1 
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am~os com outros sistemas 



Neste trabalho é estudado o processo de reticulação 

da resina epóxi (1,4-butanodioldiglicidil éter) e pelo anidrido 

(cis-l~2-ciclohexano-dicarboxilico) em presença de amina terciária 

através de um algoritmo de colocação e movimentação aleatórias, 

observando a dinâmica da cura, bem como suas limitações. 

O modelo Monte Carlo aqui empregado tem por simpli

ficação a utilização do modelo de esfera rígida, não se fazendo 

uso de quaisquer interações energéticas de atração ou repulsão na 

definição do movimento das partículas do sistema. 

Foram estudados quatro modelos, diferenciando-se na 

ação da amina, isto é , a amina podendo atuar como agente 

catalítico e iniciador ou somente como iniciador. O estudo destes 

modelos em combinação com variações na estequiometria das espécies 

reagentes (epóxido e anidrido), bem como do agente iniciador/cata

litico (amina) e ainda da saturação e dimensões da rede, nos 

possibilitaram inferir sobre o comportamento do sistema frente a 

simulação em duas dimensões. 
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2 - RESINAS EPÓXI 

2.1 - GENERALIDADES: 

o anel ep6xi (ou oxirano) é contituido de três 

membros, apresentando em sua estrutura um átomo de oxigênio ligado 

a dois átomos de carbono: 

grupo a-epoxi 

o grupo epóxi representa um dos heterocíclicos mais 

simples podendo combinar-se com outros átomos e/ou grupos resul-

tando numa grande variedade de compostos (figura 2.1). 

Figura 2.1 - Compostos que apresentam o grupo ep6xi. 

Óxido de Etileno Epicloridrina 3,4-Epoxiciclohexil

Oxirano 

São cons~deradas Resinas Ep6xi todos os compostos 

cujas moléculas apresentam , pelo menos , dois grupos ep6xi reati-

t 
vos. Estes grupos ep6xi podem se apresentar internamente, termi-

nalmente ou através de estruturas cíclicas tt (figura 2.2). 
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Figura 2.2 - Apresentação dos grupos epóxi. 

ô 
Epóxido Interno Epóxido Terminal Epóxido Cicloalifático 

Um grupo epóxi terminal particularmente conhecido é 

o glicidil apresentando um grupo -CH 2 - ligado ao grupo terminal 

epóxi: 

grupo glicidil 

As resinas epóxi comerciais apresentam estruturas 

alifáticas, cicloalifáticas ou aromáticas. A versatilidade destas 

resinas é devida a capacidade do anel 

grande variedade de substratos~~ 

oxirano reagir com uma 

As propriedades singulares das resinas epóxi são 

alcançadas através da cura destas resinas, quando então, se dá a 

formação de uma rede tridimensional reticulada~2 Pode-se modificar 

as propriedades das resinas curadas pela escolha do agente de cura 

e das condições de cura ou ainda pela inclusão de outros agentes 

na sua composição, tais como: cargas, solventes, diluentes, 

tificantes e aceleradores!~ 

plas-

As caracteristicas básicas das resinas epoxi são: 

baixa viscosidade, baixa contração durante a cura, curto tempo 

para realização da cura, alto poder adesivo, boas propriedades me-

cânicas e elétricas, resistência à agentes quimicos e à 

4 

~g 

corrosão. 



2.2 - HISTÓRICO: 

As primeiras investidas para sintetisar as resinas 

epóxi, a partir da epicloridrina, datam de 1927 nos Estados Unidos 

da América~~ Entretanto o reconhecimento da síntese destas resinas 

foi dado aos pesquisadores Pierre Castan da Suiça e Sylvan 

Greenlee dos Estados Unidos , que produziram resinas derivadas da 

epicloridrina e do bisfenol-A ~ 

Em 1936, Castan produz uma resina âmbar de baixo 

ponto de fusão, a qual, reagindo com anidrido ftálico produzia um 

polímero termorrígido. Castan trabalhava para a conpanhia De Trey 

Freres da Suiça, que em 1930 havia decidido pesquisar e encontrar 

um substituto para a borracha vulcanizada utilizada na fabricação 

de dentaduras. 

No início do ano de 1939 nos Estados Unidos, 

Greenlee, trabalhando para a Devoe-Reynolds, formulou uma síntese 

de resinas de alto peso molecular para revestimentos, a partir da 

epicloridrina e do bisfenol-A, que não possuissem ligações do tipo 

éster, sensíveis ao ataque cáustico. 

A resina de Greenlee, desenvolvida em 1939, foi 

esterificada com ácidos graxos insaturados, produzindo um re-

vestimenta de secagem ao ar. Esta resina foi patenteada em dezem-

bro de 1943. Nos anos seguintes, Greenlee desenvolveu novas for-

muI ações perfazendo aproximadamente quarenta patentes , atribuidas 

a Devoe-Reynolds, que formaram a base dos acordos com as empresas 

American Harietta, Dow, Reich-hold, Shell, Union Garbide e Ciba. 
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Pesquisas na 5hell, até então o único fornecedor de 

epicloridrina, produziram um grande número de patentes relacio

nadas com a cura de resinas epóxi e o uso dos epóxidos como esta

bilizadores de PVC. 

No final da década de 50, início dos anos 60, ou-

tros tipos de resinas, tais como, epóxi-novolacs e resinas de 

chama auto-extinguível, começaram a aparecer no mercado. 

As pesquisas da Union Carbide em epoxidação de 

perácidos, resultou na fabricação e comercialização de epóxidos 

ciclo-alifáticos. As resinas epóxi ciclo-alifáticas foram intro-

duzidas primeiramente em 1955 na Europa pela Ciba e nos Estados 

Unidos, no ano seguinte, pela Union Carbide. 

Os epóxi-acrilatos foram introduzidos pela 

em 1965 e mais tarde pela Dow. 

Em 1970, a Apogee Chemicals ofereceu 

5hell 

versões 

metiladas da resina epóxi convencional sob acordo com a Shell. 

Estas resinas possuem características de cura rápida. 

Neste mesmo ano, resinas epóxi baseadas na metil

epicloridrina foram introduzidas comercialmente pela Danippon lnk 

and Chemical do Japão. Ainda, pesquisadores do Laboratório de 

Pesquisa Naval dos Estados Unidos produziram resinas epóxi com 

alto teor de flúor, 

fluoretileno. 

com propriedades similares ao poli-tetra-
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2.3 - SINTESE DE RESINAS EPÓXI: 

Na síntese de resinas epóxi comerciais, a epiclo-

ridrina constituí o principal reagente empregado para a epoxi-

dação. Compostos halogenados análogos também podem ser empre-

gados, entretanto seus custos os tornam economicamente inviáveis. 

A epicloridrina, pe 115°C, é geralmente sintetizada a partir do 

propeno, conforme apresenta o esquema da figura 2.3. 

Figura 2.3 - Sintese da epicloridrina. 

CH 3 CH=CH:;z HCIO~ 
CI:;z 

NaOH) 

Grande parte das resinas ep6xi podem ser preparadas 

através da reações de compostos que contem hidrogânio ativo com 

epicloridrina, seguidas de uma de-hidrohalogenaçãott
,i2 , conforme 

apresentado na figura 2.4. Outros processos ,empregam a epoxi-

dação de olefinas com perácidos. 
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Figu~a 2.4 - Síntese de ~esinas ep6xi. 

1- Apa~ti~ da epiclo~id~ina seguido de de-hid~ohalogenação 

o 
R-H + CICH2 -HC/ 'CH2 CI CH2 -CH-CH 2 -R 

6H 

-HCI 
~ 

11 - Apa~ti~ de olefinas po~ epoxidação com pe~ácidos: 

RCH-CHR' + R"COOOH RHÂHR' + R"COOH 

As ~esinas ep6xi líquidas à base de bisfenol-A e 

epiclo~id~ina são os inte~mediá~ios mais impo~tantes na tecnologia 

das ~esinas epoxi. a bisfenol-A, pf 153°C, também conhecido como 

2,2-bis(p-hid~oxi fenil)p~opano é preparado pela reação de 2 moI 

de fenol e 1 moI de acetona, conforme reação representada na 

figura 2.5. 

Figura 2.5 - Síntese do bisfenol-A. 
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A resina epóxi de maior versatilidade (figura 2.6) 

é um produto líquido da reação de excesso de epicloridrina com 

bisfenol-A conhecida por diglicidil éter do bisfenol-A ( DGEBPA ). 

Esta resina , o DGEBPA, apresenta um grau de polimerização quase 

zero 

Figura 2.6 - Síntese do diglicidil éter do bisfenol-A. 

CH 3 

+ Ho-(O)i-(O)-oH + NaOH 
CH 3 

epicloridrina bisfenol-A 

DGEBPA 

+ NaCl 

Na preparação do DGEBPA comercial, um excesso de 

epicloridrina é utilizado para minimizar a polimerização dos 

reatantes a polímeros de mais alto peso molecular. A polimerização 

da epicloridrina com bisfenol-A é um processo em etapas. Quanto 

mais a razão molar dos co-reatantes se aproximar da unidade, mais 

alto será o peso molecular dos produtos. 
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3 - CURA DE RESINAS EPÓXI 

As ~esinas epóxi podem se~ submetidas a p~ocessos 

de cu~a, pelos quais se obtém ~esinas t~idimensionais insolúveis e 

te~mo~ígidas, sendo que as p~op~iedades desta ~esina dependem do 

p~ocesso de cu~a utilizado Segundo McAdams e i2 Gannon , os 

p~ocessos de cu~a de ~esinas ep6xi podem se~ divididos em dois 

g~upos: 

- Cu~a po~ agentes cataliticos: P~ocessos onde a cu~a se dá 

po~ agentes que atuam como iniciado~es de uma homopolime~ização. 

Os agentes de cu~a mais emp~egados nesses p~ocessos são ácidos ou 

bases de Lewis. 

Cu~a po~ agentes co-~eativos: Nestes p~ocessos a cu~a 

oco~~e pela ação de substâncias que atuam na fo~ma de co-monôme~os 

de uma polime~ização. Os agentes co-~eativos no~malmente emp~ega-

dos são aminas p~imá~ias e secundá~ias, me~captanas, isocianatos, 

~esinas aldeídicas, ácidos ca~boxílicos e anid~idos. 

Os p~ocessos de cu~a das ~esinas epóxi oco~~em 

at~avés de ~eações que p~omovem a abe~tu~a do anel. Os anéis de 

epóxi ge~almente ap~esentam funcionalidade 2 (dois), isto é, são 

conside~ados bifuncionais , exceto quando emp~egados agentes de 

cu~a que ap~esentam hid~ogênio ativo , pa~a os quais o anel epóxi 

ap~esenta funcionalidade 1 
i4 (um) • A exp~essão da funcionalidade é 

impo~tante na medida que deseja-se infe~i~ sob~e a est~utu~a da 

~ede t~idimensional obtida no p~ocesso de cu~a. 
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3.1 - CURA POR AGENTES CATALITICOS: 

A cura catalítica pode ser conduzida tanto por áci-

dos como por bases de Lewis. No caso da cura por bases, por exem-

pIo com aminas terciárias, é proposto que a mesma ocorra pela for-

mação de um intermediário zwitterian conforme mostra a figura 3.1. 

Figura 3.1 - Mecanismo de cura por base de Lewis 

+ 

+ R"-OH 

Acreditava-se que o zwitterian não reagia direta-

mente com o grupo ep6xi, sendo então necessária a formação do ion 

alc6xido para dar prosseguimento a reação. Entretanto traba-

lhos posteriores foram realizados em ausência de grupos hidroxila 

e experimentalmente verificou-se que o zwitterian efetivamente 

reagia com os anéis ep6xis proporcionando a polimerização!2 
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Por outro lado, a cura catalítica quando se emprega 

ácidos de Lewis, como por exemplo trihaletos de boro não está 

totalmente esclarecida. McAdams e Gannon~2 consideram que o meca-

nismo mais consistente é o apresentado por Harris e Temin segundo 

o qual o complexo formado pelo ácido de Lewis é solvatado pelos 

grupos epóxi formando uma espécie que contém íon oxônio sendo este 

responsável pela propagação da polimerização conforme ilustrado na 

figura 3.2. 

Figura 3.2 - Mecanismo de cura por ácido de Lewis 

R'-H~o.....CH2 + 

R /CH 2 

F B-~······H······.r +1 
3 I ..... 

H "'CHR' 

A cura por ação catalitica é um exemplo de processo 

onde cada anel de epóxi apresenta bifuncionalidade assim um 

resina clássica como a DGE8PA apresentará funcionalidade quatro 

possibilitando a formação de uma rede tridimensional após ser 

submetida a cura. 

Assim para os processos de cura por agentes catalí-

ticos a funcionalidade das resinas epóxi será sempre o dobro do 

número de anéis de epóxi que a mesma apresentar em sua estrutura. 
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3.2 - CURA POR AGENTES CO-REATIVOS: 

Os processos de cura por agentes co-reativos 

geralmente conduzem a formação de produtos com reticulação bas-

tante diversificada, pois além da funcionalidade da resina epóxi 

empregada podemos utilizar uma grande variedade de agentes co-

reativos, obtendo-se assim produtos bem mais especificos. 

Exemplos desta maior diversidade podem ser facil-

mente observados quando utilizamos como agentes co-reativos aminas 

primárias. Considerando o mecanismo de cura proposto por 

15 16 Shechter e colaboradores ' ,no qual a reação da amina primária 

com o grupo epóxi produz inicialmente álcool e amina secundários 

conforme a seguir representado pela figura 3.3. 

Figura 3.3 - Mecanismo de cura por amina primária 

OH 
R'-Ht--CH2-NHR + R'-H~~CH2 

OH R OH 
I I I 

R' -HC--CH2- N-CH2 - CH-R" 

De forma semelhante a amina secundária assim produ-

zida reage com outro grupo ep6xi resultando um álcool secundário, 

porém a amina torna-se terciária. Neste processo é constatado a 

monofuncionalidade do anel ep6xi e a bifuncionalidade do grupo 

amina primária que atua como elo entre as resinas epóxi. 
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Se ao invés de reagir os anéis epóxidos com um 

agente mono-amínico bifuncional , como o apresentado anteriomente, 

fosse utilizado um agente contendo dois grupos amina primária por 

molécula , isto é , um agente tetrafuncional e mantida a monofun-

cionalidade por anel de epóxi, seria de se esperar que a estru-

tura da resina curada fosse próxima a representada na figura 3.4. 

Figura 3.4 - Cura com amina tetrafuncional 

----~. R'-CH-CH 2 -NHRNH-CH2 -CH-R' 
I I 

OH OH 

Com isso podemos observar, que a resina curada 

depende não somente do mecanismo , pelo qual ocorre a cura mas 

também pelas caracteristicas estruturais do co-reativo empregado. 

A funcionalidade do agente co-reativo e a funcio-

nalidade da resina epóxi desempenham papéis decisivos nas pro-

priedades da resina após o processo de reticulação. 

14 



Um número significativo de trabalhos tem sido 

publicados para enfatizar estas características, exemplos disso 

podem ser encontrados no artigo de Fischer e colaboradores~7 onde 

são apresentadas em forma de revisão as redes reticuladas espe-

radas pela cura de resinas epóxi não só com poliaminas, mas também 

com polifenóis e compostos heterocíclicos utilizando-se uma grande 

variedade de resinas epóxi. 

Outro trabalho que integra não só a funciona-

lidade das resinas e co-reativos mas também a proporção molar 

destes no processo de cura é habilmente esquematizado por 

18 Bauer conforme apresentado na figura 3.5. Neste artigo o autor 

exemplifica a dependência da rede obtida em função da funcio-

nalidade da resina epóxi e do co-monômero, fazendo-se variar as 

proporções molares destes e por fim sugere características estru-

turais singulares para o produto de cada combinação. 

No exemplo mais especifico apresentado por Bauer 

o agente de cura é do tipo pr6ton doador fazendo com que a resina 

atue com funcionalidade igual a dois. Dado a funcionalidade 

quatro do co-reativo , espera-se que o produto mais reticulado 

seja o proveniente da reação de cura que envolva dois moles da 

resina para um moI do agente co-reativo, conforme ratifica o es-

quema apresentado a seguir. 
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Figura 3.5 - Representação da formação de redes para a cura com 

agentes co-reativos. 

DIEPÓXIDO AMINA TETRAFUNCIONAL PRODUTO 

4 />... + 

Aduto epóxi-amina 

2 />...- />... + 1 }:( --+ 

Polímero reticulado 
( termorigido ) 

L'>.. 

1 /\.. />... + 2 }:( 
Polimero linear 

( termopld.stico ) 

1 /\.. /\.. + 2 }:( ;J! 
Aduto amina-epóxi 
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Outros processos clássicos são os que envolvem 

ácidos orgânicos ou derivados de ácidos carboxílicos como por 

exemplo os anidridos. O mecanismo de ambos é bastante similar 

conforme apresentam Lee e Neville~~ Para os anidridos a reação é 

mais complexa pelo fato dos mesmos não apresentarem prótons ácidos 

em suas moléculas sendo necessária uma etapa de ativação conforme 

descritas na figura 3.6. 

Figura 3.6 - Etapas da cura de resina epóxi por anidrido 

I - Ruptura do anel do anidrido: 

+ R-oH 
Rooe eOOH 

I I 

@ 

11 - Ruptura do anel epóxi pelo monoester ftálico: 

Rooe eOOH 
I I 

@ + 

111 - Eterificação dos grupos epóxi: 

R-OH + H2 e-::"eH-CH2 -R' 
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Figura 3.6 - Etapas da cura de resina epóxi por anidrido 

IV - Reação do monoéster com grupos hidroxilas: 

Rooe co OH 
I I 

@ + R-oH 

V - Hidrólise do anidrido: 

+ 

VI - Hidr6lise do monoéster: 

Rooe eOOH 
I I 

Rooe eOOR 
J I 

@ 

Hooe eOOH 
I I 

@ 

Hooe eOOH 
I I 

@ @ + HO-R 

Na prática verifica-se que as reações 1,11 e lI! 

são as que efetivamente ocorrem e que as eterificações e este-

rificações ocorrem em igual freqtiência na estrutura curada. 

Por outro lado quando ao invés de espécies próton 

doadoras utilizarmos como agente de cura uma amina terciária o me-

canismo torna-se bastante controvertido. o ponto de partida para 

nossa discussão é exatamente o que acabamos de apresentar, sendo 

dedicado o próximo capitulo a apresentação dos principais aspectos 

que pretendem fundamentar esta disertação. 
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4 - MECANISMOS DE CURA CO-REATIVA DE RESINAS EPÓXI COM 

ANIDRIDOS DE ACIDOS CARBOXtLICOS CATALISADA POR AMINAS 

TERCIARIAS 

A cura co-reativa de resinas epóxi, utilizando 

anidridos, constitui um dos processos amplamente empregados em 

função das singulares propriedades que o produto após curado apre-

senta. Na indústria elétrica por exemplo esta resina é 

modificada sendo usada como material isolante. 

Um número significativo de trabalhos apresentam a 

participação de aminas terciárias no processo de cura co-reativa 

de resinas epóxi com anidridos de ácidos carboxílicos~O-g9 

Deste extenso estudo mecanístico , apresentado pela 

literatura , não é possível abstrair-se conclusões definitivas 

isto se deva talvez aos complexos sistemas que são avaliados neste 

modelo de reação ou pela intrincada cinética que pode vir a apre

sentar o processo de cura em questão. 

Um estudo preliminar para o mecanismo foi apresen

tado em 1954 por Fisch e Hofmann
4o 

para a cura co-reativa de 

resinas epóxi com anidridos iniciada por espécies próton doadoras. 

Em 1956 , Fisch e colaboradores
4i

, utilizando bis

fenol A e anidrido ftálico fundamentam uma proposta mecanística. 

Neste trabalho os autores apresentam um mecanismo cuja etapa prin

cipal corresponde a reação de esterificação , conforme apresentado 

na figura 4.1 . 
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A etapa de iniciação ,descrita pelo mecanismo de 

Fisch , refere-se a abertura do anidrido por um grupo hidroxila 

formando um monoéster e um grupo ácido carboxílico. A etapa pos-

terior corresponde ao ataque do ácido carboxílico ao anel epóxi 

formando um diéster e um grupo hidroxila. A propagação da cura se 

dá por um ataque da hidroxila formada a um novo anidrido e pelo 

subseqtiente ataque da carboxila formada a um novo ep6xi. 

Figura 4.1 - Mecanismo de Fisch et alli (1954-1956) 

I - Abertura do anel do anidrido: 

+ R-oH 

11 - Abertura do anel ep6xi: 

Rooe eOOH 
I I 

@ + H2 AH-CH2 -R' --+ 

111 - Propagação da polimerização: 

vV 
+ I I 

@ 

Rooe eOOH 
I I 

@ 

Rooe eOO-CH 2 -CH-CH 2 -R' 
I I 6 

@ a=t eOOH 
I I 

@ 
IV - Eterificação dos grupos ep6xi: 

R-OH + 
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Entretanto tais autores sugerem que o polímero 

obtido não encontra-se totalmente alternado e que possa também 

ocorrer um mecanismo competitivo através da eterificação dos anéis 

de epóxi , visto que experimentalmente foi detectado um consumo 

mais rápido dos grupos epóxi do que os anidridos. 

As condições para a ruptura dos anéis ep6xi em 

temperatura ambiente e homopolimerização estavam sendo avaliadas 

neste mesmo período , sendo a publicação de St. Pierre e Price~2 

uma aplicação do ataque nucleofílico através de reações com 

algumas bases inorgânicas. 

Nesta época Shechter 
1.5 

e Wynstra investigavam a 

abertura do anel de epóxi pela reação com álcoois verificando 

que os produtos formados correspondiam a uma mistura isomérica 

devido a possibilidade do ataque se dar em qualquer um dos dois 

carbonos do anel de epóxi. Os autores discutiram também a rea-

tividade das aminas terciárias frente ao grupo epóxi. 

Contudo, somente em 1960 através da publicação dos 

. t d F· h 20,2 t 
exper~men os e ~sc er usando anidrido ftálico, alil-

glicidil éter e amina terciária o mecanismo da cura de resinas 

epóxi co-reativa com anidridos de ácidos carboxilicos catalisada 

por aminas terciárias é formalmente sugerido. 

A figura 4.2 apresenta o mecanismo de Fischer no 

qual a etapa de iniciação corresponde a ativação do anidrido pela 

amina terciária 
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Figura 4.2 - Mecanismo de Fischer (1960) 

I - Ativação do anidrido pela amina: 

+ 
o 
11 

R3N ·····-+-C coa 
+ I I 

<:Q) 
I I - Reação do ân i o n car b o xi 1 i co com o a ne 1 ep6x i: 

+ + 
o O o 

11 
R N ····-+-C COO-

3 I I 
11 11 

R N ..... -+- C CO-CH -CH-CH -R 
3 I I 2 0- 2 

@ 
+ --. < c~) 

111 - Reação do ânion alc6xido com o anidrido: 

+ ° ° O~ /0, ~ + 11 11 
~C r?' R N ····-+C CO-CH -CH-CH -R' 

I I --.3 I _ I 2 6 2 

(Q) G~ ~ ~OO-

° ° 11 11 
R N ····-+-C CO-CH -CH-CH - R' 

3 @ 2 6- 2 • 

@ 
IV - Deslocamento da amina pelo ânion alc6xido: 

+ 

1 
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Segundo Fischer o par eletrônico isolado da amina 

através de um ataque nucleofílico aos carbonos carbonílicos do 

anidrido promove a ruptura do anidrido formando um zwitterion. 

Na etapa seguinte o ânion carboxílico formado reage 

com o anel epóxi formando um éster e sítio alcóxido. o ânion 

alcóxido que é produzido na etapa anterior é responsável pela 

propagação da reação quando então ataca um novo anidrido e rege-

nera um sítio ânion carboxílico. A reação se propaga alternada-

mente produzindo um poliéster linear. 

o modelo mecanístico proposto por este autor preve 

ainda uma etapa de terminação onde um íon alcóxido atacaria o 

carbono carbonílico , ao qual encontra-se associada a amina 

fazendo com que a mesma seja liberada para o meio reacional. 

Em 1963 , Tanaka e Kakiuchi
22 através de estudos 

inicialmente realizados com resinas epóxi comerciais avaliam a 

cura com anidrido hexahidroftálico e aminas terciárias sugerindo 

. d I i t· 23 no ano segu~nte um novo mo e o mecan s ~co. Neste modelo, 

apresentado na figura 4.3 ,uma espécie próton doadora atuaria 

como um co-catalisador formando um complexo com a amina terciária. 

Este complexo formado seria o responsável pela etapa de iniciação 

na qual o mesmo ataca os carbonos carbonilicos do anidrido 

produzindo um zwitterion. 

As etapas posteriores da reação são análogas as 

. 20-2~ 
descritas no modelo de F~scher não sendo entretanto propos-

ta nenhuma etapa de liberação da amina. 
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+ 

Figura 4.3 - Mecanismo de Tanaka e Kakiuchi (1963-1964) 

I - Formação do complexo amina/espécie próton doadora: 

+ HA 

11 - Abertura do anel de anidrido: 

+ v~~ 
I I 

O 

111 - Abertura do anel epóxi: 

o 
11 

+ 
o 
11 

R N ····-+C coa 
:3 I I 

O 
.. . HA 

R N ····-+C coa 
:3 I I 

O 

IV - Propagação da polimerização: 

o O 
VO'C~ + 11 11 

R N ····-+C CO-CH:z-CH-R' + 
:3 I I 6- ... .HA I I 

O O 
I.. 

1 
+ 

O O O 
11 11 11 

R:3N ····-+C CO-CH -CH-O-C COO-
I I :Z~, I I 

O O 
.HA 
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Ainda em 1964 , Arnold 24 apresenta um estudo com 

aminas terciárias usadas como aceleradores nas reações de resinas 

epóxi e anidridos. Arnold faz um estudo detalhado com diversas 

aminas terciárias , usadas como aceleradores, levando principal-

mente em consideração os efeitos eletrônicos dos grupos substi

tuintes. 

Neste mesmo período, Steiner e 25 
colaboradores 

estudando a polimerização do óxido de propileno catalisada por 

hidróxido de potássio anidro , apresentam uma etapa de iniciação 

na qual ocorreria um rearranjo com ruptura do anel epóxi e for-

mação de uma ligação insaturada, conforme figura 4.4 . 

Figura 4.4 - Isomerização do anel epóxi - Steiner et alli. 

RO + ROH + 

Dois anos mais tarde, Tanaka e Kakiuchi 26 publicam 

um novo trabalho realizado com fenilglicidil éter, anidrido 

hexahidroftálico e tri-n-butilamina, com o qual apresentam a 

formação da espécie próton doadora através da isomerização do 

epóxido à álcool alilico catalisada pela amina conforme ilustra a 

figura 4.5. 

Segundo eles , a reação poderia iniciar sem a espé

cie próton-doadora porque ocorreria a sua formação durante a pró

pria cura através da isomerização proposta. 
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Com esta suposição os autores explicariam a exis-

tência de um período de indução durante o qual 

formação de produtos contendo grupos OH e C=C. 

foi observado a 

Figura 4.5 - Isomerização do anel ep6xi - Tanaka e Kakiuchi 

+ 

Em 1967 , Tomio junta-se a Tanaka e Kakiuchi
26 

no 

estudo da oligomerização de éteres fenil glicidil substituídos com 

aminas terciárias. Os dados de infravermelho apresentados indicam 

presença de olefinas internas nos oligômeros formados. Com isto 

os referidos autores reforçaram a etapa de iniciação por isomeri

zação do anel de ep6xi. 

O tratamento cinético passa a ser mais rigoroso a 

partir de Feltzin e colaboradores
28 

que estudaram a cinética de 

polimerização de reações envolvendo resinas epóxi, anidridos de 

ácidos carboxílicos e aminas terciárias. Estes pesquisadores 

encontraram cinética de ordem zero para o ep6xi e também para o 

anidrido , enquanto que em relação ao catalisador a cinética foi 

de ordem um. 

Feltzin e colaboradores postularam que a etapa de

terminante da velocidade da polimerização corresponde a ativação 

do catalisador e que o mecanismo do processo é análogo aos 

anteriormente descritos , conforme ilustra a figura 4.6 . 
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Figura 4.6 - Mecanismo de Feltzin e colaboradores (1969) 

I - Ativação do catalisador: 

+ HOH 

11 - Abertura do anel de anidrido: 

+ 

+ 

111 - Abertura do anel ep6xi: 

+ 
o 
11 

O-C COOH 
I I 

~ 
IV - Propagação da polimerização: 

+ 

1 

+ 

O O 
+ - 11 11 

+ 

o 
11 

O-C COOH 
I I 

~ 

o-c COO-CH-CH2 -O-C COOH 
I I~. I I 

~ ~ 
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Em 1977 , Peyser e Bascom
29 

retomam a discussào 

mecanística ao estudarem a cura co-reativa do diglicidiléter do 

bisfenol A com anidrido hexahidroftálico e benzildimetilamina. 

Estes pesquisadores sugerem que a reação apresenta um período de 

indução até alcançar um estado estacionário ,postulando que com 

isso a etapa determinante se modifique com o decorrer da reaçào. 

o modelo de mecanismo destes autores não difere muito dos demais 

apresentados, a não ser pelo fato de que a espécie ativada, 

inicialmente formada, reage preferencialmente com os anéis epóxi. 

Este fato encontra-se ilustrado na figura 4.7. 

Por outro lado , estes autores através de medidas 

via DSC afirmam que a amina não parece alterar significativamente 

a energia de ativação do processo ( em acordo com dados obtidos 

via DSC ). Segundo Peyser e Bascom, a variação encontrada por 

outros autores deve-se ao fato dos mesmos considerarem a ordem da 

reação constante durante o processo. Estes autores consideram 

ainda que o processo de cura seja controlado pela difusão e com 

isto a evolução da cura possa ser acompanhada por alteração da 

ordem da reação. 

No ano seguinte , Luston e 90 Manasek , trabalhando 

com 2-hidróxi-4-(2,3-epóxi-propóxi)-benzofenona , anidrido ftálico 

e tri-n-hexilamina , estudam a natureza dos centros ativos na cura 

co-reativa através de medidas de condutividade e espectroscó-

picas. Segundo eles a presença de uma substância próton doadora 

não é imprescindível visto que os sítios de propagação apresentam 

natureza iônica. 
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Figura 4.7 - Mecanismo de Peyser e Bascom (1977) 

I - Formação do complexo amina/espécie próton doadora: 

+ HA 

11 - Formação de um complexo com o anel epóxi: 

+ 

III - Abertura do anel do anidrido: 

+ 

1 

+ 
o O 
11 11 

·HA 

R N ····~C CO-CH -CH-R' 
3 I I 2 l_ O O··. 

-

Ainda neste mesmo ano, Luston e Manasek 3f propõem 

que o mecanismo de cura seja iniciado pela isomerização dos anéis 

ep6xi a álcoois alílicos em presença de amina terciária, conforme 

figura 4.8. 
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Segundo eles , a propagação da cura ocorre atrav~s 

de um complexo com os três componentes (epóxi, anidrido e amina) 

formando um centro ativo aniônico , que por sua vez é responsável 

pelo ataque a um novo anel epóxi e, consequentemente, pelo prosse-

guimento da polimerização. 

Os autores também propõem uma etapa de 

pela qual ocorre a decomposição do centro ativo através da rege-

neração da amina terciária e formação de grupos carboxilicos e/ou 

hidroxílicos. 

92 
Em 1979 , Luston e Manazek ,publicam um novo ar-

tigo para a mesma co-polimerização abordada no ano anterior, porém 

em presença de compostos próton doadores. São utilizados ácidos 

carboxilicos, álcoois e fenóis e como solvente o-xileno. 

Os resultados apresentados por Luston e Manazek 

mantém em essência o mecanismo anteriormente proposto sendo que as 

principais modificações dizem respeito a formação de uma espécie 

ativada entre a amina e o composto pr6ton doador analoga a que se 

forma em mecanismos anteriores. Esta espécie ativada corresponde 

a um sal de amônio quaternário. 

Estes autores evidenciam uma modificação na velo-

cidade da polimerização em função da natureza da espécie pr6ton 

doadora postulando qualitativamente um efeito acelerador na se-

guinte ordem: ácidos> álcoois> fenóis ,que estaria de acordo 

com os resultados experimentais apresentados no trabalho de Tanaka 

K k " h"Z9 e a 1UC 1. 
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Figura 4.8 - Mecanismo de Luston e Manazek (1978) 

I - Abetura do anel epÓxi: 

:NR 3 

11 - Formação do complexo álcool alilico/amina terciária: 

111 - Ruptura do anidrido: 

o O 
11 11 _ + 

----~, R'-CH=CH-CH~-O-C C-O N HR3 
I I 

IV - Propagação da polimerização: 

o O 
11 11 _ + 

R'-CH=CH-CH~-O-C C-O N HR3 
I I 

@ 
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E 1981 A t K " 39 bl" m ,n oon e oen1g pu 1cam o estudo da 

cura co-reativa da resina epóxi EPON 828 com anidrido metil-nádico 

( anidrido metil-biciclo-[2,2,1]-hepteno-2,3-dicarboxílico ) cata-

lisada por dimetil-benzilamina utilizando espectroscopia infra-

vermelha com transformada de Fourier. 

o mecanismo proposto por Antoon e Koenig é bastante 

similar ao de Luston e Manazek conforme apresenta a figura 4.9. 

Eles concordam que a propagação da reação ocorra 

através dos centros ativos carboxila/amina e hidroxila/amina 

Entretanto nas análises realizadas por estes autores não foram 

encontrados sinais que evidenciassem a isomerização do anel ep6xi 

à álcool alílico , conforme prevê a proposta de Luston e Manazek. 

Desta forma Antoon e Koenig acreditam que a iniciação se dê sim-

plesmente através da ativação do catalisador por grupos hidroxila. 

De acordo com o mecanismo proposto por Antoon e 

Koenig a propagação pode se realizar através dos centros ativos 

por formação de complexos bem como por estrutura iônica. Para 

isso postulam a interconversão das formas complexa e iônica. 

Outras conclusões destes autores dizem respeito a 

determinação da ordem de reação para o processo de cura estudado. 

Segundo eles a ordem de reação é dificultada por dois motivos: 

pelo efeito da formação de gel e perda do estado estacionário. 
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Figura 4.9 - Mecanismo de Antoon e Koenig (1981) 

I - Ativação da amina terciária: 

+ ROH 

11 - Ruptura do anidrido: 

ROt+-:NR 3 + 

111 - Abertura do anel ep6xi: 

o 
11 

RO-C COOH--:NR3 
I I 

~ 
IV - Rearranjo: 

+ R'-~ 
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No ano de 1983 é publicado um dos trabalhos mais 

consistentes para o estudo do mecanismo de cura co-reativa catali-

sada por aminas terciárias. Matejka e 34 
colaboradores ~ mediante 

um trabalho envolvendo espectroscopia de ressonância nuclear, 

cromatografia líquida e análise de absorção de ozônio estudam a 

cura do fenil-glicidil-éter com anidrido de ácido benzóico acético 

em presença de butil-dimetilamina. 

Segundo Matejka e colaboradores a etapa de 

iniciação corresponde ao ataque da amina sobre o anel epóxi for-

mando um zwitterion conforme, apresentado na figura 4.10. Estes 

autores afirmam que esta iniciação ocorreria pela formação de uma 

ligação irreversível entre o nitrogênio da amina e o carbono 

terminal do anel epóxi e simultâneo rompimento da ligação entre 

este carbono e o oxigênio do anel. Para a reação de monoepóxidos 

com anidridos cíclicos isto significaria que nenhuma reação de 

transferência ou terminação ocorre e que somente a concentração do 

catalisador determina o peso molecular resultante do polímero. 

Assim, uma cadeia polimérica conteria um íon amônio quaternário na 

extremidade. 

A próxima etapa refere-se ao ataque do ânion 

alc6xido formado na etapa inicial aos carbonos carbonilicos do 

anidrido produzindo um monoéster e sitio ânion carboxilico. A 

propagação da reação se dá alternamente pelo ataque dos ânions 

carboxilicos a anéis ep6xi e dos ânios alc6xidos aos carbonos 

carbonilicos dos anidridos. 
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Figura 4.10 - Mecanismo de Matejka et alli (1983) 

I - Abertura do anel epóxi pela amina terciária: 

: NR 3 

11 - Abertura do anel de anidrido: 

111 - Propagação da polimerização: 

I 
Ph 

+ 

R' -CH-CH -N+R b :z 3 

a:J: C~ 
I I 'O-CH -CH-R' Ph Ph :z l_ 

O 

+ 

OYV 
I I 
Ph Ph 

1 
R' -CH-CH -N+R b :z 3 

~ ct 
I I 'O-CH -CH-R' 
Ph Ph :z b 

a=? ?f-
Ph PhO 
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o mecanismo de Matejka e colaboradores foi bastante 

aceito para os casos de cura na ausência de substâncias pr6ton-

doadoras, isto é, para os casos onde se utilizam mon6meros puros. 

. t d M' I 35 Dois anos ma~s ar e, ateJka e co aboradores ampliam seus 

estudos para diepóxidos e formação de poliésteres. 

Em 1986 , Shimbo e Nakaya
36 

estudam os efeitos de 

aceleração que as aminas terciárias propiciam nas reações de cura 

de resinas epóxi, reforçando os processos de esterificação e 

eterificação, já bastante estudados. Eles também enfatizam a 

dependência da estrutura formada com os valores de pKa das várias 

aminas terciárias experimentadas. Foi observado que a medida que 

diminue os valores de pKa , mais lineares são os ésteres obtidos, 

mostrando a dependência do mecanismo em função da basicidade da 

amina. 

Nesta mesma época Fedtke e Domaratius 9
? propõem uma 

modificação na proposta mecanística de Matejka sugerindo uma 

etapa de terminação na qual a amina é liberada do epóxi através da 

formação de uma ligação dupla e formação de íon amônio. Esta 

sugestão é apresentada na figura 4.11. 

Em 1989 , Bettina Steinmann
98 

através do estudo da 

reação de cura de resinas epóxi com anidrido hexahidroftálico 

apresenta um extenso review mecanístico fundamentando seu trabalho 

através do emprego de técnicas espectroscópicas. Neste trabalho 

ela utiliza benzil-dimetilamina e 1-metil-imidazol como aminas 

terciárias. 
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Figura 4.11 - Mecanismo de Fedtke e Domaratius (1986) 

I - Abertura do anel epóxi pela amina terciária: 

:NR3 

11 - Abertura do anel de anidrido: 

111 - Propagação da polimerização: 

+ 

IV - Etapa de terminação com formação de íon amônia: 
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Apartir dos resultados obtidos Steinmann apre-

senta diversas conclusões avaliando principalmente os mecanismos 

mais consistentes. Entre elas podemos citar: 

- O anidrido empregado influi significativamente no 

mecanismo da polimerização. 

O mecanismo de Matejka é bastante provável 

entretanto não é o único. Ela sugere a liberação com subseqüente 

transferência da amina. 

O mecanismo de Tanaka e Kakiuchi é muito pouco 

provável pois através de medidas de ~3C-RMN a autora não observou 

o aparecimento de um sinal que evidenciasse a existência de 

olefina como produto da isomerização do anel epóxi à álcool 

alílico. O mesmo vale para o mecanismo de Luston e Manasek. 

- Já o mecanismo de Fedtke e Domaratius pode vir a 

~3 ocorrer , pois ela observou sinais nos espectros de C-RMN de que 

podem corresponder a insaturação contida no produto proposto na 

etapa de terminação. 

Por outro lado Steinmann propõem que também 

ocorra uma rota alternativa de iniciação pela qual o anidrido 

hexahidroftálico sofreria uma isomerização em presença de aminas 

terciárias propiciando dois novos caminhos reacionais, um deles 

inclusive pela formação de derivados de lactonas. Esta proposta , 

fundamentada por dados espectroscópicos ,encontra-se reproduzida 

na figura 4.12. Em 1990 , Steinmann3~ investiga a cura com ani-

drido ftálico com produção de copolimeros regularmente alternados. 
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Figu~a 4.12 - Mecanismo de Steinmann (1989) 
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5 - O M~TODO DE MONTE CARLO 

5.1 - A SIMULAÇÃO: 

Na tentetiva de entender a realidade, a ciência tem 

feito uso de modelos que por muitas vezes transformam esta reali-

dade , complexa e difusa , em representações simples. 

A simulação tenta, da maneira mais direta repro-

duzir o comportamento de um modelo, explicitando, na medida do 

possível, todas as suas variáveis e graus de liberdade. 

Deste ponto de vista , a simulação é diferente das 

teorias pois estas, embora baseadas nos modelos, precisam fazer 

uma interpretação da linguagem do modelo à linguagem matemático-

analítica, processo este que via de regra inclui simplificações 

cortes e aproximações. 

Como ilustração, podemos apresentar o esquema pro-

posto por Allen e Tildesley·s (figura 5.1) que relaciona os 

processos de simulação com a teoria e o experimento. 

Pode-se propor que a simulação atue como um elo de 

1 · ~ t t· . t·· ~gaçao en re a eor~a e o exper~men o . Ela pode agir como um 

teste ao modelo , comparando modelos com o experimento e permitin-

do descartar modelos inadequados. Pode também atuar como um teste 

da fidelidade da teoria ao modelo, permitindo-nos avaliar se a 

falha de uma teoria reside nos seus pressupostos (modelo) ou nas 

simplificações analítico-matemáticas. 
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Figura 5.1 - Conexão entre o experimento, a teoria e a si

mulação. 

\REALIDADEI 

1 
EXPERIMENTOS \ 

l 
IISI MULACÕES II 

J. 

~~ 
[CONSTRUÇÃO DE TEORIASI 

l 
RESULTADOS 

EXPERIMENTAIS 

RESULTADOS "EXATOS" 

DO MODELO 

PREDIÇ6Es 

TEóRICAS 

~ COMPARAÇÃO / 

ITESTE DOS MODELOS I 
~ COMPARAÇÃ~ 

ITESTE DAS TEORIAS I 

A simulação pode vir a se constituir numa ferramenta 

notável , possibilitando ao sistema configurações dificilmente 

atingíveis na realização do experimento real. Em alguns casos 

mais complexos, como por exemplo os líquidos, a simulação substi

tui quase que inteiramente a teoria~3 

Entretanto a simulação também apresenta suas limita-

ções, dentre as quais podemos citar: 

O tempo de observação finito; 

O desenvolvimento de um software por vezes especifico; 

- O efeito do tamanho finito. 

Também é de se destacar o conflito entre realismo e 

simplicidade, pois os modelos realisticos raramente são os mais 

45 simples e vice-versa. 
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A simulação de sistemas mate~iais , tanto do ponto 

de vista da Química ou da Física , em sua maior pa~te,ap~esenta um 

~. t t ' t· 49 , 45 enfoque mecán~co-es a ~s ~co. Sob este enfoque, as p~op~ie-

45 dades são médias tomadas sob~e um espaço amostraI. 

A desc~ição mecânico-estatística usa o conceito de 

espaço de fases, de dimensão igual à do núme~o total de va~iáveis 

necessá~ias pa~a desc~eve~ o sistema. Desta fo~ma, um sistema de 

N pa~tículas em 3 dimensões te~á um espaço de fases de dimensão 6N 

3N dimensões ~elativas às coo~denadas generalizadas (posições) e 

3N dimensões ~elativas aos momentos gene~alizados. Cada ponto no 

espaço de fases co~~esponde a um conjunto definido de coo~denadas 

de posição e momento, po~tanto, a um estado (microscopicamente 

falando). A evolução dinâmica do sistema é esboçada geomet~ica-

mente como uma sequência de pontos (t~ajet6ria) no espaço de fa-

ses. Há uma infinidade de estados microscópicos compativeis com a 

desc~ição mac~oscópica do sistema. Gibbs chamou de "Ensemble" a 

um conjunto suficientemente ~epresentativo de estados mic~oscópi-

d t t d ,. d . t 46 cos cor~espon en es a um es a o macroscop~co o s~s ema • 

De aco~do com as restrições impostas ao sistema, 

podemos classifica~ os ensembles como microcanônico, co~~espon-

dente ao sistema isolado, onde N, V e E (energia tota l) são 

constantes, o ensemble canônico, cor~espondente a um sistema 

fechado isoté~mico, onde N,V e T são constantes e um ensemble 

g~an-canônico, co~~espondente a um sistema aberto isoté~mico, onde 

as restrições impostas ao sistema são V, T e ~ (potencial quimico) 

constantes. 
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5.2 - MÉTODOS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL: 

Os métdos de simulação computacional podem ser divi-

didos em dois grandes grupos: 

Métodos deterministicos: nos quais a amostragem e a evolu-

ção do sistema dão-se de forma deterministica, isto é, de acordo 

com as caracteristicas dinâmicas do próprio sistema; 

Métodos estocásticos: nos quais a amostragem e a evolução 

do sistema ocorrem de forma aleatória. 

Existem, também, métodos híbridos, que incorporam 

elementos deterministicos e estocásticos de evolução e amostragem. 

5.2.1- MÉTODOS DETERMINISTICOS: DINÂMICA MOLECULAR 

O método de simulação Dinâmica Molecular é um método 

de simulação determinístico onde parte-se de uma descrição 

clássica do sistema em termos newtonianos, lagrangianos ou 

hamiltonianos) e determina-se a evolução do sistema pelas equações 

do movimento de cada particula, que podem ser escritas, se vistos 

de um ponto de vista hamiltoniano, como representado nas equações 

5.1 e 5.2, onde q e p são respectivamente o momento e a posição. 

b H b H • • ( 5.1 ) (5.2) 
b p. 

J 
8 q. 

J 
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A solução numérica destas equações diferenciais 

leva ao estabelecimento de uma sequência de estados, sequência 

esta determinada pela dinàmica interna do sistema. Todos os graus 

de liberdade são explicitamente levados em conta, podendo-se obter 

informações estáticas e dinâmicas a respeito do sistema. 

De um ponto de vista mecânico-estatístico, pode-se 

dizer que o método de simulação Dinâmica Molecular itera traje-

tórias no espaço de fases, obedecendo às equações clássicas do 

movimento. 47 

A resolução numérica das equações diferenciais 

correspondentes à descrição clássica do sistema , envolve a sua 

discretização, isto é: o conjunto de variáveis num instante n+l é 

obtido em função do conjunto de variáveis do estado n e do incre-

menta discreto de tempo h que separa estes estados (de um ponto de 

vista matemático é o que chamamos de um problema do valor ini-

cial). Assim, obtém-se uma trajetória discreta que tenta repro-

duzir de maneira mais fiel possível a trajetória real do sistema. 

As restrições impostas à trajetória são determinadas 

pelo tipo de ensemble: por exemplo, no ensemble microcanônico, são 

trajetórias de energia constante. 

o pressuposto básico da aplicação do dinâmica mole-

cular na mecânica estatística é o de que a média da trajetória 

definida pela expressão 5.3, é igual à média do ensemble microca-

nônico (expressão 5.4), para trajetórias onde a energia se conserva. 

A = lim 
~oo 
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-
A = (5.4) 

Por outro lado , através de modificações nas equa-

ções do movimento para condições de energia não constante, 

pode-se utilizar a simulação dinâmica molecular para a deter-

minação de propriedades termodinâmicas em ensembles diferentes do 

. .~. 47 ml.crocanonl.Co. 

5.2.2- METODOS HIBRIDOS: DINÁMICA BROWNIANA 

Os métodos determinísticos não estão em oposição 

direta aos métodos estocásticos: uma prova disto é a existência de 

métodos híbridos. Nos métodos híbridos, nem todos os graus de 

liberdade são explicitamente levados em conta: alguns são conta-

bilizados apenas pelo seu efeito estocástico. 

De acordo 
47 com Heermann , a Dinâmica Browniana 

computa trajet6rias no espaço de fases de um conjunto de moléculas 

que individualmente obedecem a equações de Langevin num campo de 

força. 

A evolução do sistema dá-se mediante a resolução de 

equações diferenciais estocásticas ,a exemplo da equação 5.5, 

onde R(t) é uma força estocástica e as variáveis v , m e l são 

respectivamente a velocidade, a massa e o tempo. 

d v 
m = R(t) - f1v ( 5.5) 

dt 
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5.2.3- MrTODOS ESTOCASTICOS MrTODOS DE MONTE CARLO 

A origem do método de Monte Carla é marcada pela 

publicação do artigo "The Monte Carla method" em 1949~ devendo-se 

a sua existência aos esforços de J. von Neumann e S. Ulam~e,49 

A denominação do método provém de Monte Carlo~ 

cidade do principado de M6naco~ conhecidas pelos seus famosos cas

sinos e principalmente pelo jogo da roleta que constitui um dos 

dispositivos mecânicos mais simples capazes de gerar números 

aleat6rios~9 

Os métodos estocásticos baseiam-se essencialmente na 

simulação de variáveis aleatórias ~ sendo fundamentados pela teo

ria das probabilidades e pelo entendimento do processo de Markov. 

Um processo ou cadeia de Markov é uma seqtiência de 

etapas caracterizada pela perda de memória, isto é, as proprie-

dades estatisticas são determinadas unicamente pelo presente, não 

importando o passado. 47 

Se considerarmos uma seqüência qD,q~""qn de esta

dos no espaço de fase configuracional, temos que a seqtiência será 

dita uma seqtiência markoviana quando a probabilidade de se atingir 

um estado n depender apenas do estado n-l não importando a 

história pela qual foi gerado o estado n-l , conforme apresenta a 

equação 5.6. 

(5.6) 
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Um clássico exemplo de um p~ocesso de Ma~kow é o 

passeio ou ma~cha ao acaso (~andom walk), onde uma pa~ticula é 

colocada em um ponto aleató~io (po~ exemplo num dete~minado sítio 

de um ~etículo) e densenvolve uma t~ajetó~a aleató~ia. 

Os p~ocessos de Ma~kov são fundamentais na simulação 

Monte Ca~lo uma vez que é po~ meio destes que são geradas popu

lações hipotéticas , das quais se estimam , estatisticamente, os 

pa~âmet~os desejados. 

Do ponto de vista mecânico-estatístico, a simulação 

Monte Ca~lo consiste numa amost~agem no espaço de fases, não mais 

de aco~do com uma t~ajetó~ia dete~minística moldada pelas leis 

clássicas do movimento como na dinâmica molecula~, mas sim me-

diante uma t~ajetó~ia ma~koviana no espaço de 

~acional. 

fases configu-

A amost~agem estocástica pode se dar de forma direta 

ou utilizando o conceito de impo~tância da amostragem. Nas apli-

cações mecânico estatísticas a amostragem direta do espaço de 

fases configu~acional é, geralmente, pouco eficaz. 

Estes conceitos fo~am utilizados por Met~opolis et 

al1 50 num dos mais clássicos a~tigos sob~e Monte Carlo. Met~opolis 

e seus pa~es estuda~am um modelo bidimensional de líquidos de 

moléculas discóides e postula~am uma seqtiência markoviana de 

estados onde a p~obabilidade de t~ansição de um estado pa~a o 

out~o é definida pela dife~ença energética. No caso de oco~rer 

diminuição ou manutenção de ene~gia, o novo estado é aceito. Por 

out~o lado, oco~rendo aumento de energia, o novo estado é aceito 
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com probabilidade definida pela expressão 5.7, onde t.E é a 

variação de energia entre o estado inicial e o final. 

[
-t.E ] 

P = exp --
kBT 

( 5. 7 ) 

o Método de Monte Carlo desenvolveu-se extraordi-

nariamente nestes últimos anos sendo amplamente utilizado no campo 

da Mecânica Estatística , onde pode ser utilizado para amostrar o 

sistema de acordo com qualquer um dos ensembles seja ele: 

microcanônico, canônico, gran-canônico ou isotérmico-isobárico.
47 

Por outro lado, as aplicacões do método de Monte 

Carlo não se limitam somente a problemas diretamente vinculados à 

expressão de um hamiltoniano do sistema ou às formulações clás-

sicas da mecânica estatística. Ele apresenta aplicações bem mais 

amplas como por exemplo no estudo do fenômeno da percolação, onde 

há aplicação da amostragem simples (amostragem direta) e nos 

fenômenos de agregação irreversível, onde o instrumental da mecâ-

nica estatística de equilíbrio torna-se insuficiente. 

5.3 SIMULACÃO DE PROCESSOS DE AGREGACÃO: 

o modelo computacional precursor aos modelos de 

simulação de processos de agregação é apresentado na literatura 

como o modelo de Eden. ~1 ~2 ~9 
Segundo Herrmann e outros autores ' , 

o modelo de Eden foi apresentado em 1961 pelo pesquisador M.Eden 

com o intuito de descrever o crescimento de tumores. 
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Na versão simplificada, o modelo de Eden apresenta o 

desenvolvimento de um cluster em uma rede bidimensional. As prin-

cipais etapas deste modelo são: inicialmente um sítio da rede é 

aleatoriamente escolhido e ocupado, constituindo-se o sí tio 

semente. Vizinhanças ao sítio semente são então sorteadas e 

preenchidas, dando origem ao crescimento do agregado. o processo 

prossegue pesquisando randomicamente quaisquer vizinhanças 

seguida por incorporação desta ao agregado. 

Um esboço do crescimento do cluster deste modelo pode 

ser visualizado na figura 5.2 , considerando a seqüência númerica 

como a própria seqüência do crescimento aleatório. A carac-

terística fundamental deste modelo é a formação de um agregado 

compacto. 

Figura 5.2 - Seqüência de crescimento do cluster para o 

modelo de Eden. 

22 26 

18 12 08 04 11 

19 13 05 01 02 07 16 

24 21 06 03 09 15 20 23 

25 14 10 17 

_ 5~-59 

Na mesma linha do modelo de Eden, a l~teratura 

apresenta outro modelo de agregação, denominado de modelo 

balistico. 

49 



o modelo de agregação balístico também parte-se de 

uma partícula semente, porém o crescimento dá-se através de 

particulas que são geradas nas vizinhanças da parti cuIa fixa 

descrevendo trajetórias lineares. Quando ocorrer contato ao sítio 

semente~ a partícula é incorporada e o algoritmo se repete por um 

número desejado de etapas. o cluster gerado por este modelo 

apresenta-se menos compacto do que o de Eden. 

Um número significativo de variantes foram reali-

b d I d Eden ~2 d t b Ih . sados com ase no mo e o e sen o que o ra a o ma1S 

relevante foi o modelo DLA, proposto em 1981 por Witten e Sander
54

• 

o estudo de modelos de agregação desenvolveu-se a 

partir do modelo DLA ~4 (agregação limitada por difusão). Neste 

modelo, Witten e Sander procuram, mediante simulação computa-

cional, a compreensão do processo de agregação sem fazer refe-

rência a detalhes das forças atuantes entre as partículas. 

o modelo DLA consiste nas seguintes etapas: no cen-

tro de uma rede quadrada bidimensional é colocada uma particula-

semente. Ap6s, uma segunda partícula executa passeio aleat6rio a 

partir de uma posição ao acaso distante da "semente" até à adja-

cência da mesma. Quando isto ocorre, ela é incorporada ao cluster. 

o mesmo procedimento é repetido para as partículas seguintes. 

Neste modelo, a agregação é irreversível e é formado 

apenas 1 agregado , geralmente menos compacto que o gerado pelos 

modelos de Eden e balístico. A diferença entre os modelos de Eden 

e o de Witten e Sander pode ser observada na figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Representação 

Witten-Sander 

Modelo de Eden 
5 

2X10 partículas 

dos clusters de Eden 

Modelo de Witten-Sander 
5 

10 partículas 

e 

Um parâmetro importante que pode ser avaliado nestes 

modelos de agregação refere-se a dependência do número de unidades 

incorporadas com a dimensão expresso pela relação 5.8, onde Rg 

representa o raiode giro e N o número de parti cuIas. 

R N 1/D 
g '" ( 5.8) 

Para o modelo DLA o valor de D, denominado de 

dimensão fractal é da ordem de 1,7 para simulações bidimensionais, 

enquanto que para o modelo de Eden é praticamente 2. o modelo DLA 

foi posteriormente desenvolvido para uma rede tridimensional. 55 

o modelo DLA serviu de base para o desenvolvimento 

de um novo modelo de agragação, o modelo da agregação de clusters 

. 59.56-58 (cluster-cluster aggregat1on) . não Neste modelo, apenas 

particulas com movimentação aleatória são incorporadas aos 

agregados já existentes, mas os próprios agregados são m6veis e, 

mediante contato, formam-se agregados maiores. 
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A agregação dá-se, como no modelo DLA, pela vizi-

nhança entre agregados ou particulas e sua dimensão fractal é da 

ordem de 1,4 para redes bidimensionais. A evoluçào de um sistema 

segundo o modelo de agregação de clusters pode ser acompanhada na 

figura 5.4. 

Figura 5.4 - Modelo de agregação de Clusters. 

I 
I 
I 

~ 

I 

o modelo CCA mostrou-se mais adequado que o DLA para 

a descrição de resultados de experimentos de agregação em co16ides 

e aeros6is.
5P 

Além da dimensionalidade fractal, os modelos de 

agregação apresentam uma dependência do coeficiente de difusão em 

relação a massa descrita pela relação 5.9, onde para y=O o 

movimento é independente da massa. 

D(M) '" M 'Y ( 5.9) 
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5.4 - A SIMULAÇÃO NO ESTUDO DOS POLI MEROS 

Segundo Binder44
, a simulação em polímeros pode ser 

classificada de acordo com o seu objeto, em três classes: 

Simulação de misturas de polímeros (blendas); 

Simulação de polímeros no estado fundido; 

- Estudo da adsorção de polímeros a superfícies. 

De acordo com Baumgartner~ o comportamento dinâmico 

dos polímeros é, devido à conectividade da cadeia , bastante di-

ferente do movimento de moléculas pequenas. A simulação computa-

cional da dinâmica de sistemas poliméricos pode enfocar o 

movimento browniano interno de uma cadeia isolada (relacionado à 

sua elasticidade) ou o movimento coletivo das cadeias, onde são 

importantes as restrições topológicas. 

No que diz respeito ao movimento interno das cadeias 

isoladas, distinguem-se processos locais de relaxação rápida dos 

efeitos de relaxação de tempo mais longo. Os primeiros consistem 

em transições conformacionais estudadas, via de regra, por 

Dinâmica Molecular e Dinâmica 8rowniana. Já os efeitos de 

relaxação de tempo mais longo estão ligados ao comportamento 

difusional de cadeias isoladas que podem ser estudados através de 

simulações que empregam o método de Monte Carlo. Quanto ao estudo 

desses últimos, 

cH Stockmayer • 

podemos apresentar o algoritmo de Verdier e 
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No trabalho apresentado por Verdier e Stockmayer~ os 

autores utilizam uma rede cúbica tridimensional onde uma cadeia de 

N+l unidades é simulada por um passeio aleatório de N etapas. A 

condição de volume excluído é satisfeita impedindo-se a dupla 

ocupação dos sítios da rede. a movimento é então simulado através 

de saltos dos "nós" da cadeia para uma posição definida pelos 

"nós" vizinhos definida pela expressão 5.8~ onde representa 

quaisquer das coordenadas da partícula ("nó"). 

r = r + r 
n n+~ n- ~ 

r 
n 

( 5.8) 

Na figura 5.5 podemos observar uma seqti~ncia deste 

movimento pela consideração das possíveis posições a serem 

atingidas pelos nós. A configuração original é representada pela 

linha cheia, enquanto que os possíveis movimentos encontram-se 

tracejados. 

Figura 5.5 - Movimentação segundo Verdier-Stockmayer 

passo O passo 1 passo 2 

passo 3 passo 4 passo 5 
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Outros modelos de efeitos de relaxação de tempos 

longos são o modelo de Rouse ("kink-j ump ")62 ,o modelo de Kron 

("slithering-snake") cuja referência encontra-se citada no 

60 
trabalho de Baumgartner e o modelo da reptação sugerido por De 

Gennes 69
• 

O modelo de Rouse é bastante semelhante ao de 

Verdier-Stockmayer, a diferença básica reside no número elos da 

cadeia que se movimentam. Enquanto Vedier-Stockmayer propõem a 

movimentação de um elo, quando for selecionada uma extremidade, e 

dois elos, quando for selecionado uma particula do interior, o 

modelo de Rouse propõem a movimentação simultânea de vários elos. 

O modelo de Kron é bem diferente destes dois 

últimos, pois ao invés de movimentar elos internos a cadeia, Kron 

propõem o corte de um elo extremo da cadeia e reagregação em uma 

outra extremidade gerando uma nova configuração do sistema. 

69 
Já De Gennes , utilisa um modelo que descreve o 

movimento de cadeias com diferentes dimensões numa rede pré-

definida com obstáculos fixos denominado de modelo da reptação. 

Este modelo parece bastante útil para descrever o comportamento 

das diferentes cadeias em um percurso fixo, podendo-se por 

exemplo, simular uma cromatografia em fase líquida. 

No que diz respeito à dinâmica de cadeias entre-

laçadas, a simulação computacional, empregando modelos semelhantes 

aos do comportamento difusional da cadeia, não encontrou ainda uma 

explicação para o índice 3,4 relativo à variação da viscosidade 

com o tamanho da cadeia. 
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60 
Segunda Baumgartner ,as falhas da simulação na 

modelagem da dinâmica de cadeias entrelaçadas devem-se princi-

palmente , aos seguintes fatores: 

A utilização de cadeias demasiada curtas na simulação; 

A densidade pequena; 

A "temperatura" (kt/s=3) alta; 

Ao usa de um conceito inadequada de reptação. 

Na estuda computacional de misturas de polímeros, é 

feita a usa da simulação MC para se obter parâmetros comparáveis 

com a experiência, mediante o uso da termodinâmica estatística. 

Assim, são passíveis estudas da curva de coexistência e diagrama 

de fases, a "predição" da temperatura crítica e da intensidade do 

espalhamento de luz. 

A simulação Monte Carlo permite evitar aproximações 

analítico-matemáticas necessárias para a derivação de grandezas 

observáveis a partir de teorias como a de Flory-Huggins·
4

• De 

acordo com esta teoria, a cadeia de polímero é descrita como 

gerada mediante passeio aleatório numa rede. A tendência à 

imiscibilidade é explicada pela introdução de energias atrativas 

entre os segmentos de mesma natureza ( .e , 
AA 

.e ) 
BB 

e energias 

repulsivas entre segmentos de natureza diferente (s ). 
AB 

Através da definição de X = z.e/k T, a energia livre 
B 

fica expressa como representado na expressão 5.10. 

G 

R T 
= X 

A 
lnrP + 

A 
X 

B 
1 nrP + N X rP rP 

B A B 
(5.10) 

onde o ~ e x são respectivamente fração volumétrica e molar. 
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Nesta expressão~ a aproximação feita na dedução dos 

termos entrópicos é a da independência da ocupação de sitias, que 

não leva em conta a impossibilidade de intersecção de cadeias. Já 

os termos entálpicos negligenciam a correlação na ocupação 

(provinda da conectividade das cadeias) e consideram a densidade 

de vizinhos como sendo igual em todo o sistema. 

A simulação Monte Carla que parte do mesmo modelo 

mas evita as aproximações feitas pela teoria permite uma 

estimativa mais realista da temperatura critica e mostra que a 

teoria superestima este parâmetro. A simulação também permite 

mostrar que a superestimação de T pela 
c 

teoria de 

provém de uma superestimação no número de contatos··. 

Flory-Huggins 

Fora os modelos mais clássicos mensionados por 

Baumgartner , encontramos também a aplicação dos processos de 

agregação ao estudo dos polimeros. Estudos recentes nesta área 

tem sido sedenvolvidos, como por exemplo , o trabalho publicado 

~~ por Balazs e colaboradores onde tais pesquisadores apresentam um 

modelo de agregação para a formação de cadeias poliméricas fle-

xiveis. 

Outra aplicação dos processos de agregação ao 

estudo dos polimeros, foi recentemente apresentado na literatura 

por Chakrabarti e Tora1 66
, consistindo na simulação do processo de 

agregação de telequélicos. 
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6 - O EXPERIMENTO 

6.1 - ASPECTOS GERAIS 

o objetivo central deste trabalho é o estudo, 

através de métodos de simulação Monte Carlo, dos mecanismos de 

cura do butanodioldiglicidil éter (I) com anidrido ciclohexano-

dicarboxílico (11), em presença de amina terciária 

iniciador, espécies estas representadas na figura 6.1. 

Figura 6.1 - Espécies reagentes 

(1) ( I I ) 

o 

0=;:
1 

'O 
11 
O 

( I I I ) como 

( I II ) 

A aplicação do método de Monte Carlo ao estudo da 

cura co-reativa de resinas epóxi com anidridos de ácidos carbo-

xilicos em presença de aminas terciárias já encontra antecedentes 

em nosso grupo de trabalho. 

Recentemente 10 Netz , estudou o mesmo sistema 

descrito acima , com base no mecanismo de cura proposto por 

Matejka e colaboradores, já anteriormente apresentado. Neste mo-

delo, Netz apresenta um algoritmo baseado em quatro etapas fun-

damentais a saber: colocação, movimentação, verificação de reação 

e cálculo de parâmetros. 
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Neste trabalho ~ a semelhança do modelo proposto 

por Netz, o método de Monte Carlo é aplicado de forma análoga aos 

estudos de agregação apresentados na para os 

quais segue-se a evolução do sistema por geração aleatória 

utilizando um algorítimo estocástico. Outro aspecto a salientar 

diz respeito a utilização do modelo de potencial de esfera rígida 

com o qual dispensamos o cálculo de interações atrativas ou 

repulsivas para a realização do movimento das partículas. 

No processo de cura que pretendemos simular, a 

polimerização dá-se através da agregação das espécies monoméricas 

puras bem como dos produtos de qualquer reação, por nós denomina-

dos de agregados. 

Com relação aos modelos de agregação referendados, 

o modelo por nós proposto apresenta como diferença fundamental a 

mobilidade interna dos agregados respeitando a conectividade e a 

especificação da natureza química dos constituintes. 

Outra diferença em relação aos modelos de agregação 

mais clássicos, está no fato de que a união entre dois agregados 

(uma reticulação do ponto de vista químico ou uma agregação do 

ponto de vista físico) dá-se mediante a proximidade de sitios 

ativos, de localização bem definida em cada molécula ou agregado. 

Por fim, a sequência de etapas que traduzem os 

mecanismos por nós estudados : mecanismo de Matejka ( avaliado por 

Netz) , mecanismo de Steinmman , bem como algumas variantes, podem 

ser codificados mediante uma representação adequada da natureza 

dos sitios ativos, visto que as espécies químicas e os mecanismos 

por nós revisados servem bem a este propósito, conforme será 

esclarecido no decorrer deste texto. 
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6.2 - O ALGORITMO 

Em vi~tude da complexidade ine~ente ao sistema 

químico estudado, o modelo computacional po~ nós desenvolvido 

ap~esenta algumas simplificações: as espécies (anid~ido, epóxido e 

amina) são modeladas em uma ~ede quad~ada bidimensional, na qual 

cada sítio gua~da co~~espondência com um elemento de uma mat~iz 

que denominamos de mat~iz tela. Além disso os hid~ogênios não 

fo~am ~ep~esentados po~ não esta~em envolvidos di~etamente com os 

mecanismos po~ n6s escolhidos. 

Na mat~iz tela, cada posição pode esta~ ou não ocu-

pada po~ um elemento est~utu~al pe~tencente a alguma molécula de 

qualque~ uma das espécies. o modelo bidimensional das espécies 

foi feito omitindo-se os átomos de hid~ogênio e tomando-se cada um 

dos átomos de ca~bono, oxigênio ou nit~ogênio como elementos es-

t~utu~ais confo~me figu~a 6.2. 

Figu~a 6.2 - Rep~esentação simplificada das espécies 

quimicas 

o O 
(1) I \ I \ 

C--C---c--o--C---C---C---C---O--C--C--C 

O 

/C" II C 
C 

C 
C C C, ,,1/ ( I I ) 1 1 O ( I II ) 

C" / 
C/ N 

11 C 
O 
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A natureza de cada átomo ou dos espaços vazios, é 

especificada mediante um número característico, que é gravado na 

matriz tela conforme apresenta a tabela 6.1. 

Tabela 6.1 - Convenção numérica das unidades químicas 

Valor Numérico Significado Químico 

o ESPAÇOS VAZIOS 

1 CARBONOS INERTES 

2 OXIG~NIOS INERTES 

3 ESPAÇOS CHEIOS: "FRONTEIRAS" 

4 CARBONOS ATIVOS DO EPOXI 

5 OXIG~NIOS ATIVOS DO EPOXI 

6 NITROG~NIOS ATIVOS 

7 CARBONOS ATIVOS DO ANIDRIDO 

8 OXIG~NIOS ATIVOS DO ANIDRIDO 

9 NITROG~NIOS DESATIVADOS 

10 CARBONOS INATIVOS OU DESATIVADOS 

11 OXIG~NIOS INATIVOS OU DESATIVADOS 

Pela aplicação da tabela 6.1 às estruturas sim-

plificadas das espécies químicas iniciais, obtém-se a represen-

tação codificada, conforme ilustra a figura 6.3. 

Figura 6.3 - Espécies quimicas codificadas 

11 11 
4 1 121 1 1 121 1 4 

(1) 
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A representação codificada através de números, nos 

permite gerenciar a seqüência de etapas de cada mecanismo, 

forme apresentaremos no decorrer deste capitulo. 

con-

A conectividade interna de cada molécula é geren-

ciada pelas matrizes espécie, nas quais se armazenam as coordena

das de cada um dos átomos de cada mol~cula, bem como a sua natu-

reza. As principais etapas deste algoritmo podem ser vi-

sualisadas no fluxograma da figura 6.4, onde apresentamos as se

qüências aplicadas a qualquer um dos modelos que foram por n6s 

estudados. 

Figura 6.4 - Fluxograma simplificado do Algoritmo 

DEFINIÇÃO DO SISTEMA 

COLOCAÇÃO (Aleatória) 

GERENCIAMENTO DAS REAÇCES 

CÁLCULO DE PARÂMETROS 
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6.2.1 - DEFINiÇÃO DO SISTEMA: 

o ponto de partida da simulação é a entrada dos 

parâmetros de definição do sistema : tamanho da rede, número de 

moléculas de cada uma das espécies, número de etapas computacio-

nais, iniciador do gerador de números aleatórios, frequência com 

que se deseja o cálculo de parâmetros , escolha do tipo de colo-

cação e o parâmetro de tolerância. o parâmetro de tolerância de-

fine o número máximo de vezes que pode ser repetida uma tentativa 

sem sucesso , antes de ser escolhida uma outra espécie, 

ou átomo. 

6·2·2 - COLOCAÇÃO DAS ESPÉCIES: 

molécula 

A próxima etapa consiste na colocação das moléculas 

na rede quadrada. Nesta colocação é permitida: a escolha de modo 

consecutivo, onde, todas as moléculas de uma determinada espécie 

são colocadas em posições aleatórias ; ou ainda o modo aleatório, 

onde o gerador de números aleat6rios seleciona tanto a espécie 

quanto a molécula • 

Tanto a etapa da colocação, como a da movimentação, 

devem obedecer ao critério da não-sobreposição, o que equivale à 

proibição da dupla ocupação de um mesmo endereço na matriz tela 

bem como respeitar a conectividade das moléculas. 
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6.2.3 - MOVIMENTAÇÃO DAS ESPÉCIES: 

Na etapa de movimentação das moléculas a espécie a 

ser movimentada ( anidrido, amina, epóxido ou agregado) é sele-

cionada ao acaso , sendo que cada espécie possui um tipo distinto 

de movimentação. Para cada seleção de espécie, 

molécula (ou agregado) para a movimentação. 

é sorteada uma 

Para que o algoritmo investigue na medida do pos-

sível todas (ou quase todas) as possibilidades de movimentação e 

redefinição, sem cair num ciclo infinito, criamos o parâmetro de 

tolerância. 

Para as moléculas de amina o movimento é realiza-

do por translação e redefinição. As aminas são apagadas da matriz 

tela e posteriormente é escolhida ao acaso uma nova posição para o 

átomo de nitrogênio. Estando livre esta nova posição, tenta-se 

definir os átomos de carbono em posições vizinhas ao nitrogênio, 

respeitando também a impossibilidade de dupla ocupação. Somente 

quando todo o processo estiver completo, a molécula é reescrita 

para a matriz espécie. 

Para os anidridos a movimentação é mediante um 

algoritmo de translação e redefinição. Neste algoritimo, o átomo 

em torno do qual a molécula é definida trata-se de um carbono 

"ativo". Como, no caso do anidrido, deve-se manter intacto o anel 

de 6 membros este algoritmo funciona basicamente como uma 

translação seguida de rotação em torno do carbono de referência. 
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Como o anidrido apresenta uma estrutura bem defi-

nida o algorítmo não seleciona posições aleatórias, mas sim uma 

das possíveis configurações já pré-definidas. 

Situação completamente diversa é a das moléculas de 

epóxido, onde a cadeia confere muitos graus de liberdade à estru-

tura. Assim, ao contrário da translação e redefinição, adota-se a 

translação seguida de movimentos locais das partes da cadeia. 

Isto é feito mediante a seleção aleatória de um dos átomos da 

molécula de epóxido. 

Se o átomo escolhido fizer parte da cadeia 

do epóxi aplica-se o algoritmo de Verdier-Stockmayer5t
,52 

linear 

no que 

se refere a movimentação de elos internos para o qual o n-ésimo 

elo da cadeia é movimentado para uma nova posição definida pelos 

elos n-1 e n+1 , conforme a equação 6.1 onde r representa quais-

quer uma das coordenadas. 

= r + r -
n+t n-t 

(6.1) 

Na hipótese da escolha de um átomo pertencente a um 

dos anéis, emprega-se uma modificação do algoritmo de Verdier-

Stockmayer na qual redefine-se o anel em torno do carbono direta-

mente ligado ao éter. Somente após a translação e movimento de uma 

das partes da cadeia é que a molécula é reescrita para a matriz 

espécie. Já a movimentação dos agregados dá-se mediante transla-

ção seguida de uma pesquisa para movimentar, dentre as suas molé-

cuIa constituintes, aquelas que porventura possam ser movimenta-

das. 
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6.2.4 - VERIFICAÇÃO DE REAÇÃO: 

Estando a molécula (ou o agregado) na nova posição, 

investiga-se a presença de si tios ativos de outras 

moléculas/agregados nas vizinhanças 

molécula/agregado movimentada. 

dos sítios ativos da 

Se for constatada a presença de sitias ativos que~ 

de acordo com o mecanismo em questão~ reagiriam entre si, é defi

nida a reação respeitando as seguintes considerações: 

- Os números relativos à natureza das moléculas são 

modificados; 

Os sítios ativos são congelados; 

A conectividade do agregado formado deve 

conta a presença da nova molécula/agregado. 

levar em 

As reações que podem ocorrer , de acordo com a pre-

visão de cada mecanismo, são enquadradas nas seguintes categorias: 

a) Amina/Ep6xi 

b) Amina/Anidrido 

c) Amina/Agregado 

d) Ep6xi/Anidrido ou Anidrido/Ep6xi 

e) Agregado/Anidrido ou Anidrido/Agregado 

f) Agregado/Ep6xi ou Ep6xi/Agregado 

g) Agregado/Agregado 

Onde considera-se o primeiro membro de cada par como 

sendo a espécie ativada. 
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6.2.5 - CÁLCULO DE PARÂMETROS: 

Após um número determinado de etapas de movimen-

tação, são calculados os parâmetros que descrevem a situação atual 

do sistema, a saber: 

o número de reações (NCR); 

A quantidade de cada uma das espécies reagentes (RAM, 

RAD e REP); 

o número de agregados (NAG); 

A massa de cada agregado (MN e MW); 

As coordenadas do centro de massa de cada agregado 

(XCM e YCM); 

- O raio de giro de cada agregado(RG) ,calculado mediante 

a equação 6.2, onde m. e 
\. 

r. são respectivamente a massa e o 
\. 

vetor 

que descreve a distância do centro de massa a cada extremidade?? 

:1/2 

(6.2) 

Os resultados obtidos podem então ser analisados de 

modo a fornecer informações sobre: 

A variação da concentração das espécies no decurso do 

processo de cura; 

A distribuição de massa dos agregados formados; 

A variação da massa dos agregados em função do raio de 

giro (que nos dá informações a respeito da dimensão 

" 68 agregado)' • 
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6.3 - MODELOS MECAN1STICOS COMPUTACIONAIS: 

No trabalho desenvolvido por Netz 10 
, foi avaliado 

o modelo mecanístico propoto por Matejka e colaboradores94 através 

da codificação de um programa que cor responde as etapas 

algorítmicas anteriormente apresentadas. Entretanto , Netz em seu 

trabalho propoem que seja feito um estudo mais abrangente 

envolvendo outras propostas mecanisticas para melhor fundamentar o 

algoritmo por hora desenvolvido. Para isto, vamos considerar o 

modelo algoritmo do mecanismo de Matejka/Netz como base chamando-o 

de modelo A e serão ainda apresentados, para efeito de comparação, 

os modelos B , C e D , sendo este último fundamentado numa das 

t d St
' 98 propos as e e~nmann. 

6.3.1 - MODELO A 

Conforme já declarado ~ o modelo A corresponde ao 

modelo mecanístico computacional proposto por Netz com base no 

mecanismo de Matejka e colaboradores para a cura co-reativa de 

resinas ep6xi com anidridos de ácidos carboxilicos em presença de 

aminas terciárias. 

A adaptação do mecanismo de Matejka ao sistema por 

n6s estudado pode ser entendido como apresentado na figura 6.5 

compreendendo as etapas de iniciação e de propagação da reação de 

cura e considerando a omissão dos hidrogênios e das ligações. 
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Figura 6.5 - Mecanismo de Matejka et alli simplificado 

I - Abertura do anel epóxi pela amina terciária: 

C C O 
C C C C O C C C O C C C C N C C O C C C 

C N + C C C O 
C O 

C C C O 
O 

Ir - Abertura do anel de anidrido: 

C C C C 

C C C C O C 
C N C C O C 

C N C C O C C C C C C O 
C C C O C O 

C C C O C C C O C O C 
+ ----+ C C C O 

O C O 
C C C O 

C O 

111 - Propagação da polimerização: 

C C C C 
C N C C O C 

C C C O C O O 
C O C C C C O C C C 

C C C O + C 
C C C O C C C O 

C O 

1 
O 

C C C C 
C N C C O C 

C C C O C O 
C O C 

C C C O O 
C C C O C C C O C C C 

C O C 
C C C O 

O 

Em seguida faz-se necessária a codificação deste 

mecanismo através da aplicação do modelo algoritmico o que resulta 

numa sequência de etapas facilmente programável (fig.6.6). 
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Figura 6.6 - Modelo Mecanistico Computacional A 

I - Abertura do anel epóxi pela amina terciária: 

1 1 11 1 1 1 1 11 
1 1 1 Z 1 1 4 1 9 1 1 Z 1 1 4 

1 e + '" 1 1 Z 101 1 Z 
1 11 !5 

I I - Abertura do anel de anidrido: 

1 1 1 1 

1 1 1 1 11 1 
1 9 1 1 Z 1 

101 1 i:: 1 11 
1 9 1 1 Z 1 1 '" 1 3 1 7 11 1 11 '" 101 1 i:: 1 3 1 7 11 

+ ~ 1 3 1 1011 
!5 1 11 1 3 1 108 

1 8 

111 - Propagação da polimerização: 

1 1 1 1 
1 9 1 1 Z 1 

101 1 Z 1 11 11 
1 11 '" 1 1 1 Z 1 1 4 

1 3 1 1011 + 1 
1 3 1 108 '" 1 1 Z 

1 8 

1 
11 

1 1 1 1 
1 9 1 1 i:: 1 

101 1 Z 1 11 
1 11 '" 1 3 1 1011 11 

1 3 1 108 1 1 Z 1 
1 "" 1 8 1 

101 1 Z 
!5 

o programa que executa as etapas mecanisticas para 

o algoritmo segundo o modelo A encontra-se como anexo I ao final 

deste trabalho. 
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6.3.2 - MODELO B 

o modelo B representa uma variante por nós for-

mulada considerando uma possibilidade de reversibilidade da li-

gação amina/epóxi. Esta modificação propoem fundamentalmente que 

a amina seja liberada quando dá-se o ataque deste epóxi 

vado pela amina, a um anidrido. 

ati-

Esta labilidade da amina está relacionada com a 

série de mecanismos que apresentam formação de um intermediário 

ativado e posterior reação a três centros, sendo de nosso conhe

cimento a pouca efetividade de uma colisão termolecular. 

Com vistas a estes fatos o modelo B deve ser 

entendido como um processo de iniciação do crecimento da cadeia 

(ativação) promovido em duas etapas, a saber: 

Formação de uma espécie ativada amina/epóxi; 

Deslocamento da amina pelo anidrido. 

De forma análoga ao modelo A , podemos apresentar 

um mecanismo simplificado que represente estas etapas de iniciação 

bem como a propagação da reação de cura. 

esta simplificação. 

A figura 6.7 apresenta 

Em função das caracteristicas 

modelo que apresenta a regeneração da amina 

peculiares deste 

o modelo B é 

encarado como se a amina efetivamente atuasse como um 

e portanto pode ser tratado como um modelo catalitico. 

catalisador 
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Figura 6.7 - Mecanismo catalisado por amina terciária 

I - Ativação do anel ep6xi pela amina terciária: 

C C O 
C C C C O 

C C C O C C C 
C N C C O C C C 

C N + C C C O 
O 

C O 
C C C 

O 

I I - Deslocamento da amina terciária pelo anidrido: 

C C 

C C C C O C 
C C O C 

C C C O C O 
C N C C O C C C C C C O 

C O C 
C C C O C C C O 

+ ~ C C C O 
O C O 

C C C O C C + 

C O C N 

111 - Propagação da polimerização: 

C C 
C C O C 

C C C O C O O 
C O C C C C O C C C 

C C C O + C 
C C C O C C C O 

C O 

1 
O 

C C 
C C O C 

C C C O C O 
C O C 

C C C O O 
C C C O C C C O C C C 

C O C 
C C C O 

O 

Dando continuidade apresentamos a codificação deste 

mecanísmo através da aplicação do modelo algorítmico resultando 

numa sequência de etapas facilmente programável (fig.6.8). 
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1 
1 

1 
9 

Figura 6.8 - Modelo Mecanistico Computacional B 

I - Ativação do anel epóxi pela amina terciária: 

1 
1 fi 

1 

I I -

+ 

1 1 11 
llêl140 

4 1 1 ê 
11 

Deslocamento da amina 

1 1 11 1 
1 1 ê 1 1 4 1 3 1 

terciária 

7 11 

1 1 
1 9 

101 
!5 

pelo 

1 1 11 
llZl140 

1 Z 

anidrido: 
1 1 
1 1 Z 1 

101 1 Z 1 
1 11 4 

101 1 Z + 1 3 1 7 11 ----+ 1 3 1 1011 !5 1 11 
1 3 1 lOS 1 

+ 
1 S 1 

111 - Propagação da polimerização: 

1 1 
1 1 ê 1 

101 1 Z 1 11 11 
1 11 4 1 1 1 ê 1 1 4 

1 3 1 1011 + 1 
1 3 1 lOS 411 a 

1 S 

1 
11 

1 1 
1 1 a 1 

101 1 a 1 11 
1 11 4 

1 3 1 1011 11 
1 3 1 lOS 1 1 a 1 

1 " 1 S 1 
101 1 a 

!5 

11 

1 
fi 

As principais diferenças entre os programas que 

simulam os algoritmos dos modelos A e B encontra-se como anexo 11 

no final deste trabalho. 
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6.3.3 - MODELO C 

o modelo C co~~esponde a uma ap~oximação aos 

mecanismos de Tanaka/Kakiuchi e Luston/Manasek que ap~esentam a 

fo~mação de uma espécie p~óton-doado~a a pa~ti~ da isome~ização do 

anel epóxi à álcool alilico. 

Neste modelo a amina ap~esenta~ia a p~op~iedade de 

isome~iza~ o epóxi à álcool alilico sem fo~mação de uma ligação 

ent~e a amina e o álcool ~esultante. Desta fo~ma p~opoem-se que o 

álcool alilico ~ep~esente uma espécie ativada suficiente pa~a 

~eagir com os anid~idos sem necessidade da fo~mação de um complexo 

ativado com a amina. 

Este modelo t~ata-se po~tanto de um modelo espe-

culativo que ~ep~esenta em nossa concepção a total labilidade da 

amina, isto é, o tempo d~ inte~ação ent~e esta e o epóxi pode se~ 

compa~ado ao de uma colisão , sem fo~mação de uma 

efetiva. 

ligação mais 

A ilust~ação desta etapa de ativação do modelo C 

pode se~ acompanhada na figu~a 6.9 onde ap~esentamos de fo~ma 

simplificada as espécies químicas envolvidas. Apesa~ da pa~tici-

pação dos hid~ogênios neste p~ocesso de isome~ização optamos po~ 

mantê-los omitidos pela simplificação que obtém-se no p~og~ama. 

A cod~ficação deste modelo algo~itmico também é po~ 

nós ap~esentada na figu~a 6.10 , sendo omitida a etapa de p~o

pagação po~ se~ idêntica a do modelo B. 
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Figura 6.9 - Mecanismo com isomerização do anel de ep6xi 

I - Isomerização do anel ep6xi pela amina terciária: 

c C O 
C C O 

C C C O C C C 
C C O C C C 

C N + C C C O 
C O 

C O 
C C 
O 

+ C C 
C N 

I I - Abertura do anel de anidrido: 

C C 

C C O C 
C C O C 

C C C O C O 
C C O C C C C C C O 

C O C 
C C C O C C C O 

+ --+ C C C O 
O C O 

C C C O 
C O 

Figura 6.10 - Modelo Mecanistico Computacional C 

I - Isomerização do anel ep6xi pela amina terciária: 

1 1 11 
1 1 11 1 1 1 Z 1 1 4 

1 e + 4 1 1 Z 1 1 a 1 1 4 

1 11 101 1 Z 
5 + 1 1 

1 e 

11 - Abertura do anel de anidrido: 

1 1 

1 1 11 1 1 1 Z 1 

1 1 Z 1 
1 " 

1 :3 1 7 11 101 1 Z 1 11 

101 1 Z 1 :3 1 7 11 1 11 4 
+ --+ 1 :3 1 1011 5 1 11 1 :3 1 108 

1 8 

As diferenças dos programas que simulam os modelos 

A e C encont~am-se no anexo 111. 
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6.3.4 - MODELO D 

Por fim o modelo D trata-se da algorimização da 

proposta alternativa de Steinmann 38 simultânea ao mecanismo de 

Matejka representado pelo modelo A. Trata-se portanto de um 

modelo híbrido em acordo com o que propoem a própria Bettina em 

seu trabalho experimental. 

A parte inovadora deste modelo é considerar que a 

iniciação possa se processar segundo duas rotas: 

- A primeira é a postulada por Matejka representada por 

nosso modelo A onde a amina liga-se irreversívelmente ao epóxi 

formando um íon de carga dupla responsavel pela propagação da 

reação; 

- A segunda trata-se da isomerização do anidrido hexa

hidroftálico pela amina terciária e propagação da reação pelo 

ataque de uma das espécies isoméricas aos anéis epóxidos formando 

também um íon de carga dupla porém sem retenção da amina. 

O modelo mecanístico simplificado bem como a 

codificação do modelo D encontram-se ilustrados respectivamente 

pelas figuras 6.11 e 6.12. As etapas de iniciação correspondem as 

etapas IA e IB das ilustrações e por ser análoga representamos 

somente uma etapa 111 que refere-se a propagação da rota IA - lIA. 

As diferenças básicas do programa deste modelo em 

relação ao programa do modelo A são apresentadas no apendice IV ao 

final desta dissertação. 
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Figura 6.11 - Mecanismo híbrido de Matejka/Steinmann 

IA - Abertura do anel epóxi pela amina terciária: 

C C O C C C C O 
C C C O C C C C N C C O C C C 

C N + C C C O C 
C O 

C C O 
O 

IB Isomerização do anidrido pela amina terciária: 

C C C 
C C C O C N C C C C O 
C C C O C C C O 

C O C O 

I IA - Abertura do anel de anidrido: 

C C C C 

C C C C O C 
C N C C O C 

C N C C O C C C C C C O 
C C C O C O 

C C C O C C C O 
C O C 

+ ----+ C C C O 
O C O 

C C C O 
C O 

lIB - Abertura do anel epóxi: 

C C 
C C C O C C O C 

C C C O C C O C C C ----+ C C C O C O 
+ 

C C C O C C C O C O C 
C O O C C C O 

C C C O 
C O 

I I I - Propagação da polimerização: 

C C C C 
C N C C O C 

C C C O C O O 
C O C C C C O C C C 

C C C O + C 
C C C O C C C O 

C O 

1 
O 

C C C C 
C N C C O C 

C C C O C O 
C O C 

C C C O O 
C C C O C C C O C C C 

C O C 
C C C O 

O 
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Figura 6.12 - Modelo Mecanistico Computacional D 

IA - Abertura do anel epóxi pela amina terciária: 

1 1 11 1 1 1 1 11 
1 1 1 2: 1 1 4- 1 9 1 1 2: 1 1 4-

1 fi + 4 1 1 2: ~ 

1 11 
101 1 2: 

5 

18 - Isomerização do anidrido pela amina terciária: 

1 1 1 
1 3 1 7 11 1 fi 1 1 3 1 7 11 
1 3 1 7 11 1 3 1 108 

1 11 1 8 

I IA - Abertura do anel de anidrido: 

1 1 1 1 

1 1 1 1 11 1 
1 9 1 1 2: 1 

101 1 2: 1 11 
1 9 1 1 2: 1 1 4- 1 3 1 7 11 1 11 4 

101 1 2: 1 3 1 7 11 
+ ~ 1 3 1 1011 

5 1 11 1 3 1 108 
1 8 

118 - Abertura do anel epóxi: 

1 1 
1 1 1 11 1 1 2: 1 

1 3 1 7 11 1 1 2: 1 1 4 
~ 

101 1 2: 1 11 
+ 

1 3 1 108 411 2: 1 11 4 
1 8 11 1 3 1 1011 

1 3 1 108 
1 8 

111 - Propagação da polimerização: 

1 1 1 1 
1 9 1 1 2: 1 

101 1 2: 1 11 11 
1 11 4 1 1 1 Z 1 1 4 

1 3 1 1011 + 1 
1 3 1 108 411 2: 

1 8 1 
11 

1 1 1 1 
1 9 1 1 Z 1 

101 1 2: 1 11 
1 11 4 

1 3 1 1011 11 
1 3 1 108 1 1 2: 1 1 4 

1 8 1 
101 1 2: 

5 
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7 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1 - GENERALIDADES: 

No que diz respeito a apresentação dos resultados, 

cabe primeiramente apresentar a sistemática utilizada, tanto do 

ponto de vista da coleta dos dados quanto da apresentação dos 

mesmos. 

Com referência ao primeiro, a coleta de dados , que 

foi realizada para cada modelo tomando como base uma planilha de 

experimentos (tabela 7.1), na qual variam-se: 

tamanho de rede; 

percentagem de aminas iniciais; 

relação estequimétrica epóxi/anidrido; 

iniciadores de cada experimento. 

7.1.1 - TAMANHO DE REDE: 

Com objetivo de analisar a dependência da evolução 

de cada um dos modelos com o tamanho da rede, foram realizados 

experimentos com redes quadradas, isto é, ixmt=iymt onde 

contemplam-se três diferentes dimensões para a série principal 

(séries 11,12 e 13). 
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Tabela 7.1 - Planilha base de experimentos 

Série Rede NAM NAD NEP Saturação 

164*164 1 100 100 101. 

11 164*164 2 100 100 101. 

164*164 5 100 100 101. 

232*232 2 200 200 101. 

12 232*232 4 200 200 101. 

232*232 10 200 200 101. 

368*368 5 500 500 101. 

13 368*368 10 500 500 101. 

368*368 25 500 500 101. 

164*164 2 200 200 201. 

22 164*164 4 200 200 201. 

164*164 10 200 200 201. 

134*134 2 200 200 301. 

32 134*134 4 200 200 301. 

134*134 10 200 200 301. 

202*202 1 200 100 101. 

41 202*202 2 200 100 101. 

202*202 5 200 100 101. 

286*286 2 400 200 101. 

42 286*286 4 400 200 101. 

286*286 10 400 200 101. 
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A dete~minação dos valo~es ixmt e iymt leva~am em 

conside~ação um out~o fato~ dependente da ~ede: a satu~ação. Pa~a 

a sé~ie p~incipal, po~ exemplo, foi a~bit~ado o valor de satu~ação 

para 101. , isto significa dizer que em cada uma das sub-sé~ies 10% 

do número total de elementos da mat~iz tela são ocupados por 

pa~tículas das espécies ~eagentes. Fixados os valo~es de NEP em 

100,200 e 500 e conside~ando a estequiometria dos epóxidos em 

~elação ao anid~idos faz-se o cálculo pa~a os valo~es IXMT e 

para uma dada satu~ação. 

IYMT 

É impo~tante ~essalta~ que as dimensões da ~ede só 

se modificam pa~a valores diferentes de NEP e NAD ou de saturação. 

As aminas praticamente pouco alte~am os valores de satu~ação , por 

isso são desp~ezadas. 

7.1.2 - PERCENTAGEM DE AMINAS INICIAIS: 

Com vistas a obse~va~ a dependência da evolução da 

~eação com a pe~centagem de aminas iniciais foram ~ealizados 

expe~imentos ( cor~espondentes às sub-séries ) com 1 , 2 e 51. em 

moléculas de aminas pelo total de moléculas de ep6xido de cada 

série. Estes expe~imentos correspondem às três linhas de cada 

série e fo~am ~ealizados pa~a cada modelo estudado. 
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7.1.3 - ESTEQUIOMETRIA EpÓXII ANIDRIDO: 

Como é de nosso conhecimento o anidrido aqui 

estudado é bifuncional enquanto que o ep6xido, em função dos 

mecanismos estudados, é tetrafuncional. Com a finalidade de 

avaliar a dependência da evolução da simulação foram realizados 

dois grupos de experimentos: um primeiro onde relação 

estequiométrica foi mantida 1:1 respectivamente em anidrido e 

epóxido; e um segundo onde relação foi mantida 2:1 

respectivamente em anidrido e epóxido. 

7.1.4 - INICIADORES DO EXPERIMENTO: 

o modelo de simulação aqui estudado apresenta uma 

dependência de evolução em função de como se inicia o processo 

desde a etapa de colocação bem como da movimentação da espécies. 

Com isso cada experimento é "pré-estabelecido" quando da escolha 

do parâmetro inicial do gerador de números aleatórios (vide 

apendice V). Isto porquê não se têm um gerador de números 

aleatórios ideal e sim um gerador de números pseudo-aleatórios. 

Seria necessário um número muito elevado 

experimentos para simular todas as possiveis evoluções 

de 

de 

configuração para um determinado sistema (qualquer linha da tabela 

7.1) . 
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Por outro lado , uma única experimentação (um único 

iniciador) pode vir a ser demasiadamente dependente do caminho 

pelo qual procede-se a evolução, não sendo assim representativo. 

Para contornar essa problemática de probabilidades 

na evolução do sistema 

estratégias de amostragem. 

consideramos a combinação de duas 

A primeira consiste em ao invés de 

avaliar cada evento (movimentação ou reação), contabilizam-se um 

conjunto deles, após ter sido satisfeita uma condição temporal 

(NPAR) • Em segundo lugar , utiliza-se, para a avaliação de cada 

parâmetro do sistema, a média simples ou específica para o 

parâmetro em questão) de um conjunto de experimentos ( 

iniciadores) para cada uma das linhas da tabela 7.1. 

7.1.5 - TRATAMENTO ESTATíSTICO: 

diferentes 

A realização de mais de um experimento (mais de um 

iniciador) visa um tratamento estatístico dos dados na obtenção 

dos resultados. Um estudo clássico para o desenvolvimento de 

números pseudo-aleatórios é apresentado na literatura sendo a 

rotina geradora (apêndice V) aquela que apresenta uma distribuição 

uniforme para o iniciador 13 e seus correspondentes. Um estudo 

preliminar , dividindo o intervalo que compreende esta série em 

oito subdivisões, apresentou alguns desses valores 

espaçados , dos quais foram selecionados quatro deles ( 

4109, 3837 e 6997) para serem experimentados. 
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o tratamento estatístico simplificado pode então 

ser ilustrado na construção dos gráficos NREACOES X NRUNS para a 

série All que parte de 5 aminas. A figura 7.1 representa os 

experimentos para cada um dos iniciadores, enquanto a figura 7.2 

representa a média comparada com cada um dos experimentos. 

Figura 7.1 Curvas para cada iniciador 

._ 1.1 
l.::yrSI:1.<:::o 

, 
CtO (NREACOESxNRti"NS) 

Serie AlI - 5 aminas 

.., 
-.,i.- 4109 ~ 3El37 -e- 6997 U 

-

i i I I i i I i i 

-i 2 ':l 4 !5 
,..... ""T B B 1D ...J o .I 

N'~mero de R'~n~ te 1""""" 

Na figura 7.1 podemos observar que a maior parte 

das curvas geradas para um determinado iniciador apresentam 

mudanças de inclinação brusca e flutuações visíveis se comparadas 

entre si. Por outro lado a curva da média , apresentada na figura 

7.2 , é mais suave mostrando um comportamento mais representativo 

da evolução do sistema. 
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Figura 7.2 - Curva média comparada com iniciadores 

Serie AlI - 5 aminas 
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No trabalho realizado por Netz , com base no modelo 

A , o autor realizou seu tratamento estatístico expandindo para 

oito iniciadores. Entretanto , como aqui se faz necessário um 

grande número de experimentos, para contemplar o número de modelos 

a serem avaliados, optou por reduzir para quatro iniciadores. 

A figura 7.3 apresenta a curva obtida para a média 

de oito simulações diferentes iniciadores) comparada com a 

obtida para quatro na série All com 5 aminas. É possível mostrar 

que a curva sobre 8 simulações é mais representativa, pois 

apresenta menor desvio padrão, porém a curva sobre 4 simulações é 

uma aproximação suficiente para o que pretendemos avaliar, além, é 

claro, da redução de 501. no tempo computacional. 
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Figura 7.3 - Curvas médias com 4 e 8 simulações 

Construcao do Grafico (I1REACOESxNRUNS) 
Serie A12 - 4 aminas - Medias 
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7.1.6 - PARÂMETRO DE TOLERÂNCIA: 

Dentre os parâmetros de entrada que definem um 

determinado experimento, figura o parâmetro de tolerância (IKEPT). 

Este parâmetro poderia ter sido fixado dentre as diversas 

variáveis que são definidas na fase inicial do programa, entre-

tanto verificou-se que dependendo do valor utilizado (1,2,3 .•. ) a 

evolução do sistema era influenciada. Embora o IKEPT não altere 

diretamente o número de etapas computacionais para se chegar a uma 

dada configuração, ele o faz indiretamente agindo desde a etapa de 

colocação , bem como na subseqüente movimentação das parti cuIas. 
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Não constitui objetivo deste trabalho apresentar um 

estudo detalhado da dependência da simulação com a definição deste 

parâmetro. Porém um estudo preliminar realizado por Netz 

revelou ser o valor IKEPT=5 o que apresentou melhores resultados 

para simulações realizados com o modelo A com condições de 

fronteira rígida, onde tanto uma maior conversão dos reatantes 

como um menor tempo computacional foram alcançados. Diante do 

exposto , todas as simulações aqui descritas foram realizadas 

com o IKEPT=5 para que possamos comparar os resultados dos 

diferentes modelos por nós experimentados. 

7.1.7 - PARÂMETROS OBTENIVEIS DA SIMULACÃO: 

A simulação do processo de reticulação permite a 

avaliação da evolução do próprio processo de cura através do 

gerenciamento de parâmetros de saída , 

destacar: 

dentre os quais podemos 

Inferências sobre os resultados para cada modelo 

adotado; 

- Verifição da coerência interna de cada um dos programas 

de simulação; 

- O número de reações em 

computacionais; 

função do número de etapas 

O número médio final de reações para cada modelo; 

Massa molecular média numérica e ponderaI; 
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- o grau de reticulação; 

A aproximação do ponto de gel; 

A funcionalidade dos grupos epóxi e anidrido; 

Alguma inferência cinética (ordem de reação); 

- A polidipersão do sistema em cada modelo estudado; 

A dimensão fractal dos agregados formados. 

Para o estudo dos resultados e avaliação dos 

parâmetros acima relacionados, 

relatórios. 

o programa gera três tipos de 

o primeiro, exemplificado na tabela 7.2 , apresenta 

a evolução do sistema passo a passo, isto é, a cada reação é 

computada a etapa computacional bem como as espécies presentes no 

meio reacional. 

apresenta 

o segundo, gerenciado a cada NPAR ou múltiplo dele, 

informações sobre cada agregado existente no dado 

instante ( massa, coordenadas do centro de massa, raio de giro), 

apresentado na tabela 7.3. 

E um terceiro, o mais significativo, que apresenta 

um resumo geral do estado em que se encontra o sistema a cada 

vez que se alcança o NPAR ou correspondente múltiplo (tabela 7.4). 

Cada um dos experimentos gera estes relatórios que 

posteriormente são então tratados, tabelados e/ou graficados, 

conforme for o caso. No prosseguimento deste trabalho são então 

apresentados os principais resultados obtidos pelo conjunto de 

simulações (tabela 7.1) realizado para cada um dos modelos 

mecanísticos computacionais estudados. 
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Tabela 7.2 - Arquivo relatório I ( 1~ parte ) 

NRUNS NCR RAM RAD REP NAG 

1063 1 0.00000 100.00000 99.00000 1 
50000 1 0.00000 100.00000 99.00000 1 

100000 1 0.00000 100.00000 99.00000 1 
103063 2 1.00000 99.00000 99.00000 1 
131032 3 0.00000 99.00000 98.00000 2 
150722 4 0.00000 99.00000 97.00000 2 
182737 5 1.00000 98.00000 97.00000 2 
200000 5 1.00000 98.00000 97.00000 2 
203168 6 1.00000 98.00000 96.00000 2 
212790 7 1.00000 97.00000 96.00000 2 
234938 8 0.00000 97.00000 95.00000 3 
240165 9 1.00000 96.00000 95.00000 3 
242618 10 0.00000 96.00000 94.00000 4 
260027 11 0.00000 96.00000 93.00000 4 
264402 12 0.00000 95.00000 93.00000 4 
266809 13 0.00000 95.00000 92.00000 4 
277020 14 0.00000 95.00000 91.00000 4 
311701 15 0.00000 94.00000 91.00000 4 
322633 16 0.00000 94.00000 90.00000 4 
344282 17 0.00000 93.00000 90.00000 4 
348598 18 0.00000 93.00000 89.00000 4 
390131 19 0.00000 92.00000 89.00000 4 
400000 19 0.00000 92.00000 89.00000 4 
463521 20 0.00000 92.00000 88.00000 4 
520843 21 0.00000 91.00000 88.00000 4 
547089 22 1.00000 90.00000 88.00000 4 
547124 23 0.00000 90.00000 88.00000 4 
547321 24 0.00000 90.00000 87.00000 4 
581565 25 0.00000 90.00000 86.00000 4 
650292 26 0.00000 89.00000 86.00000 4 
713233 27 0.00000 89.00000 85.00000 4 
800000 27 0.00000 89.00000 85.00000 4 
830952 28 0.00000 88.00000 85.00000 4 
856476 29 0.00000 88.00000 84.00000 4 

1126669 30 0.00000 87.00000 84.00000 4 
1230800 31 0.00000 87.00000 84.00000 3 
1347753 32 0.00000 86.00000 84.00000 3 
1354587 33 0.00000 86.00000 83.00000 3 
1542780 34 0.00000 85.00000 83.00000 3 
1579613 35 0.00000 84.00000 83.00000 3 
1600000 35 0.00000 84.00000 83.00000 3 
1606094 36 0.00000 84.00000 82.00000 3 
1796447 37 0.00000 84.00000 81.00000 3 
2079349 38 0.00000 83.00000 81.00000 3 
2103071 39 0.00000 83.00000 80.00000 3 
2280779 40 0.00000 82.00000 80.00000 3 
2284855 41 0.00000 82.00000 79.00000 3 

89 



Tabela 7.2 - Arquivo relatório I ( 2~ parte ) 

NRUNS NCR RAM RAD REP NAG 

2403095 42 0.00000 81.00000 79.00000 3 
2430963 43 0.00000 81.00000 78.00000 3 
3054936 44 0.00000 80.00000 78.00000 3 
3103327 45 0.00000 79.00000 78.00000 3 
3200000 45 0.00000 79.00000 78.00000 3 
3212464 46 0.00000 79.00000 77.00000 3 
3311857 47 0.00000 79.00000 76.00000 3 
3348877 48 0.00000 78.00000 76.00000 3 
3440607 49 0.00000 78.00000 75.00000 3 
3626141 50 0.00000 77.00000 75.00000 3 
3634392 51 0.00000 77.00000 74.00000 3 
3717220 52 1.00000 76.00000 74.00000 3 
3761940 53 0.00000 76.00000 73.00000 4 
3776916 54 0.00000 76.00000 72.00000 4 
4069393 55 0.00000 75.00000 72.00000 4 
4123512 56 0.00000 75.00000 71.00000 4 
4323469 57 1.00000 74.00000 71.00000 4 
4333820 58 0.00000 74.00000 70.00000 5 
4372444 59 0.00000 73.00000 70.00000 5 
4390120 60 1.00000 72.00000 70.00000 5 
4417996 61 0.00000 72.00000 69.00000 6 
4428109 62 0.00000 72.00000 68.00000 6 
4444327 63 0.00000 72.00000 67.00000 6 
4455104 64 0.00000 71.00000 67.00000 6 
4456164 65 0.00000 71.00000 66.00000 6 
4700778 66 0.00000 70.00000 66.00000 6 
4708831 67 0.00000 70.00000 65.00000 6 
4710868 68 0.00000 69.00000 65.00000 6 
4806193 69 0.00000 68.00000 65.00000 6 
4839359 70 1.00000 67.00000 65.00000 6 
4847977 71 0.00000 67.00000 64.00000 7 
4858159 72 0.00000 67.00000 63.00000 7 
4861158 73 0.00000 66.00000 63.00000 7 
4882989 74 1.00000 65.00000 63.00000 7 
4890294 75 1.00000 65.00000 62.00000 7 
4901138 76 0.00000 65.00000 61.00000 8 
4927719 77 0.00000 65.00000 60.00000 8 
4931648 78 0.00000 64.00000 60.00000 8 
4961870 79 0.00000 63.00000 60.00000 8 
5021430 80 0.00000 63.00000 59.00000 8 
5050041 81 0.00000 63.00000 58.00000 8 
5058146 82 0.00000 63.00000 57.00000 8 
5164330 83 0.00000 63.00000 56.00000 8 
5333833 84 0.00000 62.00000 56.00000 8 
5348206 85 0.00000 62.00000 55.00000 8 
5389852 86 0.00000 61.00000 55.00000 8 
5463184 87 0.00000 61.00000 54.00000 8 
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Tabela 7.2 - Arquivo relatório I ( 39: parte ) 

NRUNS NCR RAM RAD REP NAG 

5553030 88 1.00000 60.00000 54.00000 8 
5565138 89 0.00000 60.00000 54.00000 8 
5571089 90 1.00000 59.00000 54.00000 8 
5615529 91 0.00000 59.00000 53.00000 9 
5621573 92 0.00000 59.00000 52.00000 9 
5626861 93 0.00000 59.00000 51.00000 9 
5737135 94 1.00000 58.00000 51.00000 9 
5738975 95 0.00000 58.00000 51.00000 9 
5776860 96 0.00000 57.00000 51.00000 9 
5802105 97 0.00000 57.00000 50.00000 9 
5824644 98 0.00000 57.00000 49.00000 9 
5870434 99 0.00000 56.00000 49.00000 9 
5958029 100 0.00000 56.00000 48.00000 9 
6042944 101 0.00000 55.00000 48.00000 9 
6056588 102 0.00000 55.00000 47.00000 9 
6093683 103 0.00000 54.00000 47.00000 9 
6142409 104 0.00000 54.00000 46.00000 9 
6177618 105 0.00000 53.00000 46.00000 9 
6188011 106 1.00000 52.00000 46.00000 9 
6232867 107 0.00000 52.00000 45.00000 10 
6234188 108 0.00000 51.00000 45.00000 10 
6261881 109 0.00000 51.00000 44.00000 10 
6272259 110 0.00000 50.00000 44.00000 10 
6278056 111 0.00000 50.00000 43.00000 10 
6292861 112 0.00000 50.00000 42.00000 10 
6343211 113 0.00000 49.00000 42.00000 10 
6379303 114 0.00000 48.00000 42.00000 10 
6396857 115 0.00000 47.00000 42.00000 10 
6398746 116 0.00000 47.00000 41.00000 10 
6400000 116 0.00000 47.00000 41.00000 10 
6450342 117 0.00000 47.00000 40.00000 10 
6476494 118 0.00000 46.00000 40.00000 10 
6550656 119 0.00000 46.00000 39.00000 10 
6576422 120 0.00000 46.00000 38.00000 10 
6801783 121 1.00000 45.00000 38.00000 10 
6808432 122 1.00000 45.00000 37.00000 10 
6843207 123 1.00000 45.00000 36.00000 10 
6857601 124 0.00000 45.00000 35.00000 11 
6883097 125 0.00000 44.00000 35.00000 11 
7050784 126 0.00000 43.00000 35.00000 11 
7053378 127 0.00000 43.00000 35.00000 10 
7231564 128 0.00000 43.00000 34.00000 10 
8228419 129 0.00000 42.00000 34.00000 10 
8282080 130 0.00000 42.00000 33.00000 10 
8480224 131 0.00000 41.00000 33.00000 10 
8750967 132 0.00000 41.00000 32.00000 10 

10000000 132 0.00000 41.00000 32.00000 10 
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Tabela 7.3 - Arquivo relatório II 

n m XCM YCM Rg 

Mn Mw Mn Mw Nl N2 
t t 2 2 

1 261 99.00000 98.16092 2.97579 
178 181 261 261 1 O 
1 261 100.00766 109.15326 2.91899 
178 181 261 261 1 O 
1 558 116.51792 140.09677 4.90375 
2 356 94.34270 75.36517 3.12417 
180 188 457 479 1 2 
1 558 137.44266 82.21864 4.64530 
2 1626 16.48647 49.35301 6.66735 
3 1068 34.24625 154.81180 5.10667 
4 261 16.34866 24.79693 2.78027 
192 279 878 1185 3 8 
1 558 115.72222 44.30107 4.96716 
2 1982 53.92785 30.03128 7.05381 
3 1626 88.50062 104.11501 7.23273 
4 617 87.94165 164.17180 4.17442 
200 360 1195 1518 5 11 
1 3560 58.29073 62.78118 9.87285 
3 1626 134.25954 141.17773 7.22474 
4 771 96.94293 160.38651 4.24024 
209 597 1985 2671 3 16 
1 4118 61.58451 56.93395 10.46561 
3 2136 96.11189 30.14654 9.12100 
4 1483 101.66824 160.95415 6.33370 
222 806 2579 3065 3 21 
1 4830 95.87660 134.79730 11.79586 
3 2338 169.48119 17.28315 9.97272 
4 4474 119.39584 171.80376 13.23863 
5 712 154.86377 52.32444 4.19099 
6 914 106.11597 73.88950 4.30759 
7 1780 93.30899 162.12473 7.35796 
8 914 115.47702 28.19584 4.94654 
9 2694 125.78990 30.85041 11.25360 

10 1222 169.08429 111.81833 5.29042 
11 261 33.65900 94.68199 2.60508 

363 1844 2013 3127 10 53 
1 4830 109.90062 100.84824 11.78589 
3 2338 87.48032 160.21814 10.06184 
4 5186 120.23409 159.82010 13.46617 
5 712 58.75983 11.34410 4.11980 
6 914 76.23195 142.96608 4.22672 
7 1982 128.98032 15.30272 8.18667 
8 914 155.44640 15.25930 5.05932 
9 4118 160.47717 167.23410 14.59400 

10 1626 142.05597 139.50185 6.54488 
.12 261 145.36015 17.98851 2.05770 

429 2348 2288 3560 14 59 
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Tabela 7.4 - Arquivo relatório lI! 

NRUNS NCR RAM RAD REP NAG Mn Mw 
1- 1 

Mn Mw Nl N2 
2 2 

50000 1 0.00000 100.00000 99.00000 1 178 181 

261 261 1 O 

100000 1 0.00000 100.00000 99.00000 1 178 181 

261 261 1 O 

200000 5 1.00000 98.00000 97.00000 2 180 188 

457 479 1 2 

400000 19 0.00000 92.00000 89.00000 4 192 279 

878 1185 3 8 

800000 27 0.00000 89.00000 85.00000 4 200 360 

1195 1518 5 11 

1600000 35 0.00000 84.00000 83.00000 3 209 597 

1985 2671 3 16 

3200000 45 0.00000 79.00000 78.00000 3 222 806 

2579 3065 3 21 

6400000 116 0.00000 47.00000 41.00000 10 363 1844 

2013 3127 10 53 

10000000 132 0.00000 41.00000 32.00000 10 429 2348 

2288 3560 14 59 
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7_2 - ANALISE DO NÚMERO DE REACÕES EM FUNCÃO DO NÚMERO DE 

ET APAS COMPUT ACIONAIS: 

A avaliação do desempenho de cada modelo pode ser 

realizada através da análise da evolução do sistema em relação ao 

"tempo" (número de etapas computacionais). No entanto, esta 

avaliação não é absoluta, necessitando de outras considerações 

dado o grande número de variáveis envolvidas. 

A avaliação preliminar pode ser estabelecida de 

duas formas: a primeira interna a cada modelo fazendo-se variar as 

aminas e o tamanho da rede; a outra por comparação dos modelos 

estudados tomando-se um determinado experimento. Por simplicidade 

vamos adotar a segunda forma, que fornece uma comparação mais 

direta. 

Durante a realização dos experimentos, observou-se 

que alguns dos modelos , aqui apresentados, continuavam a evoluir 

mesmo ap6s o NRUNs = 107
• Ainda que lentamente, ocorressem 

'li I d NR UNS ). 107
, t h I reaçues para va ores e , op amos por acompan ar a guns 

experimentos até 12,8 x 106 ou ainda 25,6 x 106 , quando se acre-

ditou necessário. Em virtude disso, em alguns gráficos ,que na 

seqüência serão apresentados, nem todas as curvas foram traçadas 

até o fim da escala. Por outro lado, isso não parece prejudicar 

as avaliações dos modelos, sendo porém apresentando como vantagem 

a racionalização do tempo computacional. 
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A observação das figuras 7.4 e 7.5, onde encontram

se graficadas as evoluções das reações para os diversos modelos, 

nos permite inferir sobre número de reações máximo para uma mesma 

quantidade de amina inicial (NAM = 2) 

rede. 

e diferentes tamanhos de 

Tanto para a série 11 (figura 7.4) quanto para a 

série 12 (figura 7.5) a ordem crescente para o número de reações 

se mantém a mesma: A < D < B < C ; resultado este esperado, se 

considerarmos que a evolução do sistema depende 

da etapa de iniciação. 

fundamentalmente 

O número máximo de reações de uma série para outra 

é, nestas condições , pouco afetado, exceto para o modelo C onde 

observa-se um aumento significativo. Isso talvez se deva a uma 

maior quantidade de epóxidos no meio reacional, sendo a quantidade 

de amina livre constante, neste modelo, o resultado obtido parece 

ser consistente. 

Outra constatação diz respeito as inclinações 

iniciais de cada uma das curvas, para as quais as da série 11 

apresentam-se sempre maiores do que as da série 12. 

dependência pode estar associada a efetividade de cada rede, 

Esta 

isto 

é, redes menores são mais eficientes (reagem mais rápido) 

análogas maiores de mesma saturação. 

do que 

Por outro lado, a comparação da figura 7.4 com as 

figuras 7.6 e 7.7 , que correspondem a uma mesma rede ( série 11 ) 

mas com número diferente de aminas ( NAM = 1,2 e 5 ), mostram que 

para redes pequenas o modelo B apresenta maior variação na sua 

eficiência quando comparado aos demais. 
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Figura 7.4 - Gráfico NREAC x NRUNS - REDE 164*164 

Serie 11 2 arnina:3 
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Serie 12 2 amina:3 

. __ I 

'1!:::t'LJl .. / 
.1nn ~ li' __ -.... ~---.-- .. -- .---

-------~---------~ 
f 

,~~ I f .... ------ -~ ... - í 5O-l / -.,--

n~---~-------~-------5E------- ---------E 
u i • i 

[ 

i 
D ; 

O 3 b 9 
Numero de Run f!! ir 10 ... 6 

96 



Figura 7.6 - Gráfico NREAC x NRUNS - REDE 164*164 
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Também podemos realizar uma análise simplificada com 

base na tabela 7.5 que apresenta o valor máximo encontrado 

tomando a média das 4 simulações~ para o número de reações em cada 

um dos modelos estudados. Este valor descreve o máximo das curvas 

de evolução~ anteriormente exemplificadas, supondo que não ocorra 

mais reação no sistema. Trata-se aqui de uma simplificação vis-

to que torna-se difícil seguir indefinidamente cada um dos 

experimentos. 

Todavia, a tabela 7.5 é rica em informações, como 

por exemplo: em redes maiores ( série 11 < série 12 < série 13 ) o 

modelo C é claramente o mais favorecido. Por outro lado a 

saturação ( série 12 < série 22 < série 32 ) pouco afeta em linhas 

gerais todos os modelos, parece haver uma pequena tendência dos 

experimentos da série 22 serem mais efetivos. 

Um resultado surpreendente vem com relação a 

estequiometria do sistema, que com base na tabela 7.5 séries 

11/41 e séries 12/42 ) não parece afetar o máximo de reação. 

Porém esta inferência merece maiores considerações que em momento 

oportuno serão reconsideradas. 

Outra observação, que é facilmente fundamentada, se 

refere ao desempenho do modelo D frente ao modelo A. Temos na 

totalidade dos experimentos que o modelo D sempre se mostra mais 

evoluido (mais reagido) que o A, sendo isso sempre mais marcado 

para um número maior de aminas (série 13). Este fato se deve ao 

fato do modelo A ter um número de sítios ativos constante e igual 

ao número de aminas , enquanto que no D eles flutuam e sempre são 

maiores ou igual a NAM. 
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Tabela 7.5 - Numero máximo médio de Reações 

Série NAM Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

1 7 62 209 12 

11 '" 12 118 253 17 ..... 

5 32 199 291 42 

2 13 148 398 25 

12 4 31 195 473 45 

10 70 318 576 114 

5 33 154 635 40 

13 10 57 278 800 99 

25 133 455 1183 172 

2 13 124 366 17 

22 4 32 216 442 37 

10 76 352 557 91 

2 17 116 315 20 

32 4 27 174 369 43 

10 70 319 542 92 

1 5 56 202 *** 
41 2 21 107 283 *** 

5 44 202 313 *** 
2 14 101 362 *** 

42 4 27 211 452 *** 
10 78 318 512 *** 

Nota: A coluna referente ao modelo A foi extraída do Trabalho 
iO de Mestrado de Netz ~ cujas médias foram realizadas so-

bre 8 simulações. 
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7.3 - ANALISE DO GRAU DE CONVERSÃO DAS ESPt:CIES EM FUNÇÃO DO 

NÚMERO DE ETAPAS COMPUTACIONAIS: 

A avaliação do grau de conversão pode ser tomado de 

um número bastante variado de modos~ sejam eles: o consumo de cada 

uma das espécies ~ a evolução do número total de espécies no 

sistema~ o crecimento dos agregados ou ainda da inter-relação de 

muitos parâmetros ( como por exemplo a polidispersão). Entre-

tanto, com a finalidade de inferir sobre a cinética do sistema 

deve-se avaliar , em primeira mão~ a evolução de cada uma das 

espécies do sistema. 

7.3.1 - GRAU DE CONVERSÃO DOS ANIDRIDOS: 

Na maior parte dos mecanismos aqui estudados~ o anidrido 

não participa diretamente da etapa de iniciação da reação, tendo 

como exceção o modelo D, para o qual propõem-se um modelo de 

isomerização paralelo ao clássico de Matejka (modelo A). Por 

outro lado , as diferentes funcionalidades das espécies reatantes 

podem ser avaliadas pelo acompanhamento das conversões dos mesmos, 

em especial do anidrido. Contudo deixaremos esta avaliação para 

ser tratada juntamente com a estequiometria e grau de reticulação. 

A figura 7.8 ~ ilustra o cunsumo dos anidridos para a série 22 em 

relação ao número de passos computacionais, 

modelos. 
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Figura 7.8 - Gráfico RAD x NRUNS - REDE 232*232 
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No gráfico da figura 7.8, podemos confirmar as 

expectativas com relação a conversão dos anidridos em cada um dos 

modelos~ concebidas informações das curvas anteriormente apresen-

tadas. Para os referidos modelos observamos a quase que total 

conversão dos anidridos na curva do modelo C~ apresentando a mesma 

uma alta inclinação (velocidade alta de conversão). 

Por outro lado, cabe ressaltar a inclinação inicial 

maior esperada para o modelo D, em função da própria proposta 

mecanistica. Esta constatação é mais facilmente visualisada na 

figura 7.9 , onde apresenta-se uma expansão na região de inte-

resse. Porém , no seguimento da simulação observamos a predomi-

nância da iniciação do epóxido pela amina e das variantes emprega-

das nos demais modelos. 
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Figura 7.9 - Gráfico RAD x NRUNS - REDE 232*232 - Expandido 

Serie 12 - 10 amlnas 
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7.3_2 - GRAU DE CONVERSÃO DOS EpÓXIDOS: 

., 
c 2.5 

Para os epóxidos, o grau de conversão deve se apro-

ximar muito das curvas de reação, já que em quase totalidade dos 

mecanismos a etapa de iniciação ocorre com consumo de epóxidos. 

Soma-se também a esse fato que os mecanismos de propagação 

consomem alternadamente os epóxidos e os anidridos dando prosse-

guimento a simulação. 

Os gráficos de conversão dos epóxidos (figuras 7.10 

e 7.11) ratificam as considerações anteriores. Todavia, cabe 

relevar que isso ocorre em função do comportamento bifuncional que 

os epóxidos apresentam na simulação. 
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Figura 7.10 - Gráfico REP x NRUNS - REDE 232*232 
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Figura 7.11 - Gráfico REP x NRUNS - REDE 232*232 
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Também podemos ~ealiza~ uma análise mais ab~anºente 

dos modelos ent~e si e em ~elação a cada uma das sé~ies, pa~a isso 

toma-se como base os dados ap~esentados na tabela 7.6. Nesta 

tabela encont~am-se ~eºist~ados a conve~são média máxima alcançada 

pa~a cada modelo nas ~espectivas sé~ies de expe~imentos. Desta 

tabela pode-se infe~i~ a ~espeito da eficiência de cada modelo se 

toma~mos como base a conve~são de epóxidos. 

Numa visão pano~âmica dos ~esultados obtidos pa~a a 

conve~são dos epóxidos podemos cita~ a p~opo~cionalidade dos 

valo~es com o núme~o de aminas de cada expe~imento. Não pa~ece 

sensível a satu~ação dife~enciada nos expe~iementos das sé~ies 12~ 

22 e 32. Po~ out~o lado~ as dimensões da ~ede pa~ecem influencia~ 

ma~cadamente alguns modelos, p~incipalmente o modelo B (sé~ies 11, 

12 e 13). 

Com ~espeito a va~iação de estequiomet~ia (sé~ies 

11/41 e 12/42) nada sistemático oco~~e. Algumas melhorias pa~a o 

modelo A nas sé~ies 2:1 ( sé~ies 41 e 42 ) e para o modelo C nas 

sé~ies 1:1 ( sé~ies 11 e 12 ). 

É opo~tuno dize~~ que embora as curvas referentes ao 

núme~o de ~eações com o número de etapas computacionais apresen

ta~em , de fo~ma ge~al~ inclinações compa~áveis com as cu~vas de 

conve~são dos epóxidos em ~elação ao NRUNS~ os valores máximos só 

podem se~ ~elacionados di~etamente dentro de cada série. Isso se 

deve ao fato das sé~ies ( 11, 12 e 13) dife~i~em não s6 em tamanho 

~ mas também em núme~o de espécies e ,consequentemente diferem 

também nos valo~es de reacão para conve~são 1001. de ep6xidos. 
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Tabela 7.6 - Conversão média máxima dos epóxidos ( I. ) 

Série NAM Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

1 3.8 32 86.8 6 

11 2 7 57.8 95.5 9.2 

5 18 85.8 100 22.3 

2 3.7 34 85.3 6.5 

12 4 8.5 45.4 93.9 12.5 

10 19 74 95.1 28.6 

5 3.8 17 61.6 4.5 

13 10 6.6 30.9 74.4 10.5 

25 15 47.8 92.6 18.8 

2 3.7 31.9 80.5 4.6 

22 4 8.6 55.6 89.8 10 

10 21 90.6 98.8 10.1 

2 4.8 29.8 72.5 5.4 

32 4 7.6 44.7 80.5 13.8 

10 20 82 97.5 23.5 

1 2.8 53.2 76.8 *** 
41 2 11 52.2 96.3 *** 

5 24 87 98 *** 
2 3.8 51.4 86.5 *** 

42 4 7.5 52.5 89.3 *** 
10 21 75.1 92.1 *** 

Nota: A coluna referente ao modelo A foi extraída do Trabalho 
tO de Mestrado de Netz ~ cujas médias foram realizadas so-

bre 8 simulações. 
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7.3.3 - GRAU DE CONVERSÃO DAS AMINAS: 

As aminas desempenham o papel principal em todos os 

modelos por nós simulados. Isto porque , elas participam em todas 

as etapas de iniciação das reações em quaisquer dos modelos meca-

nísticos. Poucas informações podem ser obtidas diretamente das 

suas curvas de conversão~ todavia o comportamento singular de cada 

modelo pode ser aqui visualizado com clareza e simplicidade. 

Ao observarmos um típico gráfico de conversão de 

aminas figura 7.12 percebemos três comportamentos bem 

distintos: o primeiro , referente ao modelo C, é a invariância 

donúmero de aminas livres no sistema nesse caso sempre RAM=NAM 

); comportamento extremo é o referente aos modelos A e D que 

apresentam um consumo quase que instântaneo das aminas levando-as 

a combinação total 1001. de conversão ); já o modelo B apresenta 

uma queda inicial brusca nas aminas livres, porém não converte 

1001. . 

Pela observação das figuras 7.12, 7.13 e 7.14 

pode-se estimar que o teor de amina livre é aproximadamente 201. 

dos valores iniciais de RAM, para o modelo B. Como este modelo 

está fundamentado na labilidade da amina~ o patamar observado 

corresponde a um equilíbrio dinâmico no sistema, e não um valor 

limite estático. Dessa forma pode-se estimar a velocidade de 

colisão efetiva entre amina/epóxido (retenção de amina) contra 

a velocidade das colisões entre agregado e anidrido (liberação da 

amina) • 
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Figura 7.12 - Gráfico RAM x NRUNS - REDE 232*232 
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Figura 7.13 - Gráfico RAM x NRUNS - REDE 368*368 
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Figura 7.14 - Gráfico RAM x NRUNS - REDE 368*368 

Serie 25 amina.s 
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7.4· - ANALISE DA MASSA MOLECULAR EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE ETAPAS 

COMPUT ACIONAIS: 

7.4.1 - MASSA MOLECULAR MÉDIA NUMÉRICA E PONDERAL: 

o programa (subrotina de parâmetros) calcula as 

massas moleculares através de duas definições possíveis: tomando 

como universo todas as moléculas~ tendo ou não reagido ou tomando 

como universo apenas os agregados. O primeiro caso é calculado 

pelo próprio programa mediante: 

M = 
ni. 

e M = 
",i. 

onde i refere-se a todas as moléculas ou agregados. 

(7.1) 

A massa molecular relativa aos agregados também é 

calculada pelo próprio programa mediante: 

M = 
n2 

'\ m, L L' 

n, 
L' 

e M = 
",2 

onde V refere-se apenas aos agregados. 

(7.2) 

As massas moleculares médias numéricas e ponderais 

relativas à média entre as simulações são obtidas por: 

M = e (7.3) 
ni.T 
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onde k ~efe~e-se a todas as moléculas ou ag~eºados de todas 

simulações; 

M = 
n2T 

e po~: 

e M = 
.... 2T 

(7.4) 

onde k' ~efe~e-se apenas aos ag~egados de todas as simulações. 

as 

Este cálculo, po~ém é exte~no ao p~og~ama, 

desejando-se obte~ as massas médias em função das massas das 

simulações individuais. Pa~a se obte~ os pa~âmet~os das equações 

(7.3 e 7.4) a pa~ti~ das equações (7.1 e 7.2) basta leva~ em conta 

a média sob~e j simulações: 

2 mk 12 m. 1(M ).(n ). 

M 
1. ni J t ot J = = = 

niT 2 1 2 n
k 

n. 
1. 

cf n = nag + nam + nad + nep 
tot 

Analogamente, temos: 

'. (M ). (nao ) . M =Lj n2 J - J 

n2T 2 .(nao) . 
J - J 

e também: 

'.CM ).(n ).(M). 
M =Lj .... i J t o t J ni J 

.... iT '. ( n ). (M ). 
L.J tot J ni J 

M 
'.(M ) .(nao) .(M ). 
Lj .... 2 J - J n2 J 

.... 2T 
'.(nag) .(M ) . 
f..j J n2 J 
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Com base nas equações anteriormente apresentadas 

foram calculados os valores médios para as massas ponderais e 

numéricas para quatro simulações de cada sub-série em cada modelo~ 

exceto para o modelo A cujas médias foram calculadas sobre 8 

simulações (experimentos). 

Os valores de Mn e Mw não 
1 1 

fornecem informações 

consistentes ~ pois na maior parte dos experimentos o grau de 

conversão das espécies é baixo. Todavia suas variações podem ser 

inferidas indiretamente cela análise de Mn e Mw • 
·22 

A opção de 

análise dos valores Mn e Mw se justifica uma vez que a 
2 2 

evolução 

da reação dá-se por formação ou crescimento de agregados. 

qual modelo 

A avaliação dos valores de Mn 
2 

forma agregados significativos, 

nos permite dizer 

porém carece de 

informações da influêcia do número de aminas na formação e/ou 

crescimento dos agregados. Isso pode ser mais facilmente compre-

endido se observarmos os gráficos das curvas de Mn em função do 
2 

número de etapas computacionais (figuras 7.15, 7.16~ 7.17 e 7.18). 

Nestes gráficos encontram-se representados as curvas de diferentes 

quantidades de amina para a série 11 para cada modelo. Observa-se 

que não há comportamento sistematizado para a evolução dos 

agregados. 

Uma visão mais representativa da independência da 

quantidade de amina na massa média numérica final pode ser obtida 

da tabela 7.7~ onde estão representados os valores máximos de Mn 
2 

obtidos para a média dos experimentos em cada uma das sub-séries 

pela aplicação da equação 7.6. 
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Figura 7.15 - Gráfico Mn x NRUNs - REDE 164*164 
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Figura 7.16 - Gráfico Mn x NR UNS - REDE 164*164 
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Figura 7.17 - Gráfico Mn x NRUNS - REDE 164*164 
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Figura 7.18 - Gráfico Mn x NRUNS - REDE 164*164 
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Tabela 7.7 - Número máximo médio de Mn (agregados) 
2 

Série NAM Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

1 1279 1858 2266 1337 

11 2 1151 1754 1835 1142 

5 1321 2874 1250 1273 

2 1309 1534 1778 1648 

12 4 1479 1558 1654 1327 

10 1599 1856 1308 1652 

5 1240 900 1072 1285 

13 10 1124 1072 1024 1259 

25 1192 1044 983 1148 

2 1247 1502 1555 1341 

22 4 1614 1530 1551 1551 

10 1617 1603 1088 1437 

2 1615 1607 1315 1819 

32 4 1277 1508 1227 1640 

10 1377 1743 1027 1569 

1 884 1982 2760 ** 
41 2 1902 1909 2615 ** 

5 1892 2387 1993 ** 
2 1377 1449 1877 ** 

42 4 1300 1449 1935 ** 
10 1558 1644 1688 ** 

Nota: A coluna referente ao modelo A foi extraída do Trabalho 
1.0 

de Mestrado de Netz ~ cujas médias foram realizadas so-

bre 8 simulações. 
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Com relação a saturação~ os modelos A e D em geral 

são bem menos afetados que os modelos C e B. Uma possível justi-

ficativa para essa constatação deve-se ao fato de nos modelos A e 

D após um pequeno período de iniciação (onde são consumidas as 

aminas) o sistema evolui apenas no sentido de crescimento da 

reação~ enquanto que nos modelos B e C continuam ocorrendo simul-

tâneamente crecimento e formação de novos agregados. De um lado 

temos o crecimento que ocorre por agregação de partículas maiores 

e do outro a formação de novos agregados na qual sempre há 

participação das aminas~ com isso se dificultarmos a difusão das 

partículas aumentarmos a saturação estaremos fevorecendo a 

formação ~ em detrimento do crecimento dos agregados~ consequente-

mente a média da massa numérica dos agregados evolui mais lenta-

mente em redes mais saturadas. 

Ainda podemos complementar essa discussão com base 

na tabela 7.7 de que o modelo C parece ser o mais comportado em 

relação aos demais, uma prova disso é a tendência que o mesmo 

apresenta em reduzir o valor de Mn ,qualitativamente em 
2 

relação 

ao número de aminas. Um modelo desse comportamento é ilustrado na 

figura 7.17~ porém na análise das demais séries embora este 

comportamento se mantenha (figuras 7.19 e 7.20) verifica-se muita 

flutuação na evolução dos valores experimentais. Outra sensível 

diferença esta na sensibilidade do modelo C a variação da este-

quiometria ( séries 11/41 e séries 12/42 ~ se mostrando sempre 

mais eficiente no crescimento dos agregados quando as 

estequiometrias são de 2:1 respectivamente em anidrido e ep6xido. 

115 



Figura 7.19 - Gráfico Mn x NRUNS - REDE 232*232 
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Figura 7.20 - Gráfico Mn x NRUNS - REDE 202*202 
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Com relação as massas quadráticas médias dos agre

gados ~ cujos valores apresentam maior sensibilidade as massas 

maiores~ pouca informação consegue-se obter por via direta. Isso 

porque os resultados das massas numéricas são bastante díspares. 

A tabela 7.8 apresenta um resumo dos valores máximos 

calculados para as médias dos experimentos. A primeira vista 

estes resultados não parecem divergir muito do esperado 

siderando a abordagem apresentada até o presente momento. 

7.4.2 - A POLlDISPERSÃO: 

con-

Se por um lado as massas quadráticas isoladas pouco 

contribuem para a análise dos modelos, por outro~ elas combinadas 

às massas numéricas parecem constituir em uma poderosa ferramenta. 

A polidispersão definida pela razão entre a massa 

quadrática média e a massa numérica média~ é por assim dizer o 

parâmetro mais simples que relacionas estes diferentes modos de 

expressar a massa. Valores de polidispersão próximos a unidade 

representam sistemas onde as massas são similares ( homogeneamente 

distribuidas) , por outro lado, valores muito elevados sugerem 

presença de agregados com massa muito superior a da maioria da 

população existente no sistema. 

A polidispersão não é calculada diretamente via 

programa, todavia sua determinação é simples, uma vaz que já se 

tenha calculado os valores de Mn e Mw. A tabela 7.9 apresenta os 

valores da polidispersão, calculados para Mn e Mw máximos. 
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Tabela 7.8 - Número máximo médio de Mw (agregados) 
2 

Série NAM Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

1 1575 3017 7807 1421 

11 2 1261 2964 7945 1606 

5 1476 7411 4518 1608 

2 1784 2280 4055 1925 

12 4 2022 3292 5630 2631 

10 2273 4272 3751 2569 

5 1555 1270 1830 1446 

13 10 1332 1449 1942 1594 

25 1588 1572 2498 1409 

2 1588 2299 3170 1752 

22 4 1920 2149 3967 2053 

10 2468 2690 2832 2017 

2 2143 2719 2479 2179 

32 4 1843 2775 2350 1929 

10 1682 4369 2914 2181 

1 983 1960 5394 ** 
41 2 2039 2303 6931 ** 

5' 2671 2942 5357 ** 
2 1679 1449 4527 ** 

42 4 1717 1449 3174 ** 
10 1925 1449 3386 ** 

Nota: A coluna referente ao modelo A foi extraída do Trabalho 
1.0 de Mestrado de Netz ~ cujas médias foram realizadas so-

bre 8 simulações. 
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Tabela 7.9 - Polidispersão (Mw /Mn ) 
2 2 

Série NAM Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

1 1.23 1.62 3.45 1.06 

11 2 1.10 1.69 4.33 1.41 

5 1.12 2.58 3.61 1.26 

2 1.36 1.49 2.28 1.17 

12 4 1.37 2.11 3.40 1.98 

10 1.42 2.30 2.86 1.56 

5 1.25 1.41 1. 71 1.13 

13 10 1.19 1.35 1.90 . 1.27 

25 1.33 1. 51 2.54 1.23 

2 1.27 1. 52 2.04 1.31 

22 4 1.19 1. 57 2.56 1.32 

10 1. 52 1. 75 2.60 1.40 

2 1.33 1.37 1.89 1.20 

32 4 1.44 1.43 1.91 1.18 

10 1.22 1. 54 2.84 1.39 

1 1.11 1.37 1.95 ** 
41 2 1.07 1.45 3.48 ** 

5 1.41 1.80 2.69 ** 
2 1.21 1.35 2.41 ** 

42 4 1.32 1. 59 1.64 ** 
10 1.24 1. 79 2.00 ** 

Nota: A coluna referente ao modelo A foi extraida do Trabalho 
10 de Mestrado de Netz ~ cujas médias foram realizadas so-

bre 8 simulações. 
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Os resultados de polidispersão~ se friamente anali-

sados sem levar em consideração um determinado Mn descrevem 

de forma bastante transparente as diferenças entre cada um dos 

mecanismos ( modelos ) frente ao resultado final da simulação. 

Com base na tabela 7.9 ~ o modelo C é o que apresenta ~ na maioria 

dos experimentos, a maior polidispersão, 

competividade 

que pode ser aqui 

entendida como derivada da da iniciação versus 

propagação da reação~ além é claro da influência do aumento dos 

sitios ativos no decorrer da reação. Os modelos A e D quase que 

são indistingüiveis em sua evolução~ com base na polidispersão. E 

finalmente o modelo B parece funcionar como um 

demais. 
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7.5 - ANALISE DA EVOLUÇÃO DA REAÇÃO DE CURA: 

Os pa~âmet~os ante~io~mente avaliados , nos fo~necem 

info~mações tanto da consistência de cada um dos modelos desen

volvidos ~ quanto da evolução do p~ocesso que se p~etende simula~. 

Com vistas a um estudo mais pa~ticula~izado do p~ocesso, neces-

sita-se da desc~ição mais ap~onfundada do mesma e conseqüente 

análise de pa~âmet~os mais pe~tinentes. 

7.5.1 - Do PROCESSO DE RETICULACÃO: 

O te~mo ~eticulação ou cu~a é aplicada às ~eações 

químicas onde, a pa~ti~ de um mate~ial monomé~ico ou polimé~ico de 

baixo peso molecula~, é p~oduzido um mate~ial 

molecula~~ com est~utu~a ~eticula~ t~idimensional. 

de alto pesa 

Esta fo~maç:ão 

de ~etículo pode-se da~ a pa~ti~ de polime~os que tenham g~upos 

funcionais pendentes capazes de ~eagi~em ent~e si seja di~e-

tamente ou mediante um agente de cu~a ou ainda a pa~ti~ de 

monôme~os com funcionalidade maio~ que dois.
70 

A cu~a que se 

p~ocessa na nosso sistema enquad~a-se neste última casa. 

A ~eticulação ca~acte~iza-se pela fo~mação de gel em 

um dado g~au de conve~são da ~eação: neste ponto - o ponta de gel 

- uma f~aç:ão do políme~o fo~mado é insolúvel, tendo uma est~utu~a 

de molécula mac~oscópica.7~ 
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A e~trutura rígida dota o polímero de uma 

resistência física elevada, passando este a não mais fluir sob 

aquecimento, sendo, portanto, chamado de um polímero termofixo. 

Com referência a este processo de reticulação~ a 

simulação por nós empregada não possibilita uma avaliação direta, 

visto que o processo de cura ocorre na tridimensional idade enquan-

to que a simulação aqui utilizada está restrita a duas dimensões. 

Nem mesmo uma projeção ou corte do sistema tridimensional poderia 

ser inferido em conseqüêcia da concepção original do programa de 

simulação aqui implementado. Entretanto parâmetros correlacio-

nados a cura podem ser analisados. 

7.5.2 - GRAU DE RETICULACÁO: 

Outro parâmetro útil na caracterização da 

reticulação é o grau de reticulação ( C ), que expressa o número 

de reticulações por unidade de massa ou de volume7o 
• Sendo 

n número de cadeias por unidade de volume 

d densidade do polímero reticulado 

M peso médio 
c 

retí cul os ~ 

n 
C = 

2 

(numérico) de segmentos entre os 

d 

= (7.17) 
2M 

c 
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A ~eticulação 

p~op~iedades físicas: 

p~ovoca ma~cantes efeitos nas 

- Os pesos molecula~es médios (numé~ico e ponde~al) 

dive~gem ao g~au de conve~são co~~espondente ao ponto de gelo 

- O módulo~ bem como a resistência à t~ação~ aumentam com 

o g~au de reticulação. Também aumentam o índice de ~ef~ação e a 

tempe~atu~a de t~ansição vít~ea. Já o coeficiente de expansão 

té~mica e a capacidade calo~ífica diminuem com a ~eticulação.7o 

A ~eticulação do p~ocesso ~ po~ ho~a estudado~ pode 

também se~ alte~nativamente avaliada pela análise da funcio-

nalidade efetiva das espécies no meio ~eacional. Pa~a que efeti-

vamente ocor~a ~eticulação é imp~escindível que o epóxido atue de 

fo~ma que ambos os anéis oxi~anos 

~eagi~. 

(neste caso dois) 

A tetrafuncionalidade dos epóxidos 

venham a 

podem ser 

monito~ada de duas formas: a primei~a consiste em avalia~ a 

evo-Iução dos ag~egados, ve~ificando assim a ocor~ência de reações 

ag~egado-agregado e consequente diminuição destas espécies no meio 

~eacional; a segunda é através da compa~ação do consumo de epóxi-

dos pa~alelo ao de anidridos. 

As figuras 7.21~ 7.22 e 7.23 ap~esentam a evolução 

da fo~mação dos ag~egados em relação ao núme~o de etapas computa-

cionais. A pa~ti~ destes g~áficos podemos constatar a pouca efe-

tividade da reações ag~egado-agregado sugerindo que oco~ra pouca 

~eticulação em quaisquer um dos modelos envolvidos~ ~esultados 

melho~es mas não muito significativos podem se~ ~efe~idos aos 

modelos B e C pela p~esença de um máximo nas ~espectivas curvas. 
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Figura 7.21 - Gráfico NAG x NRUNS - REDE 164*164 

Serie 11 - 5 &ffilD&S 
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Figura 7.22 - Gráfico NAG x NRUNS - REDE 232*232 

Serie 12 - 10 amln&S 
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Figura 7.23 - Gráfico NAG x NRUNS - REDE 368*368 

Serie 13 - 25 aminas 
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Com referência ao consumo de epóxidos comparado ao 

de anidridos~ uma vez que são computados as espécies epóxidos e 

não cada sítio ( anel oxirano seria de se esperar que em dado 

momento o número de anidridos consumidos fosse maior do que o de 

epóxidos. Experimentalmente verifica-se que isto não ocorre, 

sendo as figuras 7.24~ 7.25, 7.26 e 7.27 alguns dos exemplos de 

como a reação evolui. Nestas figuras (gráficos) estão representa-

dos por linhas a variação dos epóxidos e por somente símbolos a 

variação dos anidridos. É visível que as evoluções são 

proporcionais a 1:1 em anidridos e epóxidos e não 1:1 em anidrido 

e anel oxirano, portanto a funcionalidade efetiva dos epóxidos é 

virtualmente dois (igual a do anidrido). 
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Figura 7.24 - Gráfico REP e RAD x NRUNS - REDE 368*368 

Serie 13 - 25 aminas 
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Figura 7.25 - Gráfico REP e RAD x NRUNS - REDE 368*368 

Serie 13 - 25 aminas 
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Figura 7.26 - Gráfico REP e RAD x NRUNS - REDE 368*368 

Serie 1:3 - 10 aminas 
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Figura 7.27 - Gráfico REP e RAD x NRUNS - REDE 368*368 

Serie 13 - 10 a.minas 
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Figura 7.28 - Gráfico REP e RAD x NRUNS - REDE 202*202 
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Poderíamos ainda supor que este comportamento, 

ocorresse em função da própria estequiometria 1:1 respectivamente 

em anidridos e epóxidos , característica das séries 11 12 e 13. 

Entretanto esta análise foi também realizada para as séries 41 e 

42. Como resultados temos um exemplo do mesmo comportamento 

apresentado na séries anteriores. A figura 7.28 , particularmente 

escolhida pois o modelo C mostrou um aumento de Mn 
2 

significativo 

da estequiometria 1:1 para a 2:1 (vide tabela 7.7), onde as linhas 

contínuas representam os epóxidos e as curvas de somente símbolos 

as anidridos , verifica-se novamente um bifuncionalidade para os 

epóxidos mesmo em proporções diferenciadas de aminas. 
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7.5.3 - ORDEM DE REAÇÃO EM RELAÇÃO AS AMINAS: 

Na Dissertação de Mestrado de 1.0 
Netz ~ o 

evidenciou uma dependência linear da inclinação inicial 

autor 

com a 

estequiometria da amina. Para tanto o mesmo calculou a inclinação 

tomando os cinco primeiros pontos das curvas de número de reações 

em função do número de etapas computacionais através de um 

regressão linear. Este mesmo procedimento foi realizados para os 

demais modelos aqui estudados e os resultados encontram-se sumari-

zados na tabela 7.10. 

Para efeito de comparação a tabela 7.10 não 

apresenta o valor real da inclinação e sim um valor relativo. 

Para a determinação dos valores relativos foi arbitrado o valor 2 

para as subséries intermediárias a cada série. Os demais valores 

são então calculados por uma simples regra de três entre o valor 

arbitrado e os valores reais. Com este procedimento podemos 

comparar todas as séries, bem como todos os modelos entre si. 

Como em cada sub-série a variação de amina é 

respectivamente 1~ 2 e 51. , quanto mais os valores experimentais 

se aproximarem da proporção 1:2:5 tanto mais fiel será a 

dependência linear da inclinação inicial com a estequiometria da 

amina. Com efeito a análise da tabela 7.10 nos permite ratificar 

os resultados apresentados por Netz com respeito a dependência de 

primeira ordem da etapa inicial da reação com relação a estequio-

metria da amina. 
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Tabela 7.10 - Inclinação inicial das curvas NREA*NRUNS 

Série NAM Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

1 0.4 0.9 1.0 0.8 

11 2 2.0 2.0 2.0 2.0 

5 4.6 6.3 5.5 5.8 

2 0.7 1.1 1.2 0.9 

12 4 2.0 2.0 2.0 2.0 

10 3.8 4.3 5.1 4.8 

5 0.9 0.9 0.8 0.6 

13 10 2.0 2.0 2.0 2.0 

25 5.4 7.1 5.1 4.5 

2 0.9 0.7 1.0 1.1 

22 4 2.0 2.0 2.0 2.0 

10 5.2 5.3 4.2 7.3 

2 1.2 0.8 0.9 0.5 

32 4 2.0 2.0 2.0 2.0 

10 5.4 5.5 3.4 3.5 

1 1.0 1.2 1.0 ** 
41 2 2.0 2.0 2.0 ** 

5 4.9 3.9 7.2 ** 
2 1.0 1.5 1.1 ** 

42 4 2.0 2.0 2.0 ** 
10 5.5 5.4 3.5 ** 

Nota: A coluna referente ao modelo A foi extraída do Trabalho 
:lO de Mestrado de Netz , cujas médias foram realizadas so-

bre 8 simulações. 
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7.5.4 - DIMENSÃO FRACTAL: 

De grande importância na caracterização geométrica 

de estruturas não regulares é o conceito de dimensão fractal. Os 

agregados gerados nas simulações de processos de agregação ,j á 

mencionadas anteriormente, baseadas nos modelos DLA (agregação 

limitada por difusão) e CCA (agregação cluster-cluster) apresentam 

estrutura fractal. 

Existem várias formas de se estimar a dimensão 

fractal , uma delas é através da função correlação de densidades, 

isto é mediante a relação entre massa e tamanho. A grandeza tomada 

para avaliar o tamanho do sistema é o raio de giro (raio de 

giração) . Neste trabalho o cálculo da dimensão fractal é 

realizado via raio de giro, tomando-se a média sobre todos os 

agregados de mesma massa ao final do experimento. Calculadas 

estas médias, extraem-se os logarítmos de massa e do valor médio 

do raio de giro. A inclinação do gráfico In(M) x In«Rg» 

representa a dimensão fractal para o sistema estudado. 

Nas figuras 7.29, 7.30 e 7.31, encontram-se 

representados os gráficos que auxiliam o cálculo da dimensão 

fractal. Através dos pontos obtém-se a regressão linear 

representada pela reta. Os valores de inclinação calculados são 

respectivamente 1.56, 1.40 e 1.60, que estão de acordo com o 

gráfico de distribuição (extraído do Trabalho de 

apresentado na figura 7.32. 
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Figura 7.29 - Grafico In(M) x In({Rg}) - Modelo C 
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Figura 7.30 - Gráfico In(M) x In«Rg}) - Modelo C 
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Figura 7.31 - Gráfico ln(M) x ln({Rg}) - Modelo B 
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Figura 7.32 - Distribuição da Dimensão Fractal - Modelo A 

DISTRIE-UICAO DA DIMENSAO FJ:;'.ACTAL 

I·::: Df:' = 1,6317 

_J 1625 1725 ·1.825 
Df 

133 



Entretanto~ aqui ainda persistem as dúvidas~ se as 

flutuações nos valores calculados para a dimensão fractal são 

conseqUência do pequeno número de agregados formados~ ou por outro 

lado, da inadequação da metodologia empregada para o cálculo~ 

visto que esta é regularmente empregada para agregados formados a 

partir de um só tipo de partícula. 

!59 
Segundo Balazs e colaboradores ~ essa inconsistên-

cia do método empregado pode ser justificada caso ocorra uma 

dependência em separado das dimensões do agregado em função do 

número de partículas e da sua natureza. Com isso necessariamente 

não existiria um expoente que caracterize a relação entre a 

dimensão do agregado e a sua massa. 
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8 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS: 

8.1 - CONCLUSÕES: 

A Simulação Computacional através do Método de 

Monte Carlo mostra-se sensível ao estudo de mecanismos de reação, 

mesmo para aqueles onde as diferenças pareçam insignificantes. 

Foram estudados quatro modelos diferenciando-se na ação da amina, 

isto é, a amina pode atuar como agente catalítico e iniciador ou 

puramente iniciador. o estudo destes modelos em combinação com 

variações da estequiometria e da saturação 

conclusões: 

levaram a seguintes 

- As etapas de iniciação são determinantes da evolução 

do sistema , quando não são computados valores de energia de 

interação entre as partículas reagentes. 

- Para o sistema estudado, a etapa de iniciação 

mostrou-se mais efetiva do que a propagação. Esse comportamento 

parece ser característico de sistemas de agregação irreversíveis, 

onde a evolução necessariamente implica em restrições na difusão, 

bem como inacessabilidade aos sítios ativos com o decorrer do 

processo. 
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- A simulação de sistemas maiores (redes maiores)~ mesmo 

em condições semelhantes de estequiometria e de saturação, 

apresentam conversões inferiores às redes menores. Não está clara 

se esta ineficácia dos experimentos com redes maiores é 

determinada pela modelagem ou pela limitação computacional 

de processamento). 

- A maioria dos valores de conversão, bem 

(tempo 

como a 

"velocidade" de consumo da amina, mostram uma dependência da etapa 

de iniciação com a difusão da amina , e uma 

morfologia do anidrido. 

independência com a 

- A modelagem proposta por nós neste trabalho, pode vir a 

esclarecer aspectos sobre a natureza catalítica ou 

amina observada em trabalhos experimentais~ 

iniciadora 

Para isso, 

da 

foi 

constatado que a reação segue primeira ordem em relação a amina e 

independe da relação estequiométrica dos anidridos em relação aos 

epóxidos. 

- Na modelagem bidimensional do processo de cura, a 

resina epóxi butanodioldiglicidil éter apresenta comportamento 

predominantemente bifuncional e baixa reticulação, mesmo para 

experimentos que apresentam valores de conversão elevado 

espécies reagentes. 

para as 
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A reticulação qualitativamente apresenta-se muito 

baixa~ sugerindo que a reação ocorra via mecanismo em cadeia~ 

justificando assim o alto grau de conversão encontrado para alguns 

modelos do processo de simulação bidimensional. Uma avaliação 

mais adequada, poderá nos fornecer informações mais precisas sobre 

a natureza da polimerização, isto é se a mesma dá-se por etapas ou 

efetivamente em cadeia. 

- A geometria fractal do sistema parece ser independente 

do mecanismo experimentado e seu valor está compreendido entre 1,4 

e 1,7 para a rede bidimensional. 

A massa numérica média dos agregados formados 

mostra-se independente do mecanismo, saturação ou estequiometria 

empregados para quaisquer dos modelos mecanísticos computacionais. 

A polidispersão é característica de cada modelo 

mecanístico, apresentando valores significativamente elevados para 

o modelo onde amina apresenta concentração 

decorrer do processo de cura. 

constante em todo o 

- Finalmente com relação aos modelos experimentados 

pode-se concluir que a alternativa proposta por Steinmann ao 

mecanismo de Matejka, pouco afeta o desempenho deste modelo, não 

sendo por isto aqui ratificada. 
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8.2 - PERPECTIVAS: 

Os modelos aqui desenvolvidos podem ser utilizados 

para o estudo de problemas reais em duas dimensões, como por 

exemplo no estudo da Eletroquímica dos fenômenos de corrosão 

superficial e no estudo dos filmes usados como revestimentos. 

Faz-se necessária uma modelagem tridimensional do 

sistema para efetiva comparação com os dados aqui obtidos. Este 

estudo também oportunizará uma avaliação mais precisa do processo 

de reticulação. 

Paralelamente ao desenvolvimento do modelo 

tridimensional, pode-se redefinir o modelo bidimensional, com a 

mesma resina estudada, desativando um dos anéis de oxirano, porém 

mantendo as características estruturais para observar este efeito 

sobre a bifuncionalidade. 

O modelo tridimensional, também possibilitará uma 

comparação mais efetiva com o experimento , no que diz respeito a 

evolução da massa e da dimensional idade fractal do sistema. 

Por fim, a extensão da modelagem tridimensional ao 

estudo de diferentes mecanismos poderá apresentar, dentre os 

experimentados, aquele mais provável de ocorrer, bem como sugerir 

a combinação de alguns dentre eles. 
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10 - APE:ND ICES: 

10.1 ApÊNDICE I : 

PROGRAMA DO MODELO A ESTUDO DE REAÇÕES DE 

POLIMERIZAÇÃO PELO MÉTODO DE MONTE CARLO - ERPMC 

VERSÃO COM FRONTEIRAS PERiÓDICAS 

É vedado o uso deste programa sem autorização expressa 

.Jos autores: 

Paulo Augusto Netz 

Marco Flôres Ferrão 

Dimitrios Samios 
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c 
c 

erpmc versao 2.3 

c estudo de reacoes de polimerizacao pelo metodo de monte carlo 
c 
c reacao 
c 1,4 butanodioldiglicidil eter 
c ciclohexanodicarboxilanidrido 
c trimetilamina 
c 
c modelo bidimensional 
c condicoes de contorno periodicas 
c rede quadrada 
c condicoes de reacao totalmente irreversivel 
c 
c este programa simula a evolucao de um sistema constituido 
c por nad moleculas de ciclohexanodicarboxilanidrido e nep mole-
c cuIas de 1,4 butanodioldiglicidil eter, que "reagem" em pre-
c senca de nam moleculas de amina terciaria, de acordo com meca-
c nislo de matejka. a movimentacao consta de translacao segui-
c da de rotacao e redefinicao da cadeia, de acordo COI uma vari-
e ante do algoritmo de verdier-stocKmayer e se processa em rede 
c Quadrada de dimensoes ix.t por iymt, com condi coes de contorno 

periodicas 

c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 

data: 08/11/1991 

pesquisa de quimica teorica 
metodo de monte carlo 
iq ufrgs 

cl •••••••••••• , ••••••••••••• """ •••• ,." •• , •• "t,." ••• ", •••••••••• , 
c'ttfttttt.tttt".t.,t,t,.ttttt"""t"t""" •••• ,t.,t"",t.t"t"t' 
c 
c blocK data 
c 
c preenchendo as matrizes ponto: a matriz ip1 e uma matriz 
c cuja funcao reside no posicionamento e movimentacao de 
c epoxidos e a matriz ip2 tem sua funcao na definicao de uma 
c .olecula de anidrido. 
c 

block data inic 
common /ptos/ip1(4,21,ip2(8,241 
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c 

comIDon Imass/imas(3,14) 
data ipl/1,0,O,-I,O,I,-I,OI 
data (ip2(I,j),j=I,24) I -1,0,-2,1,-3,O,-3,-I,-2,-2,-I,-I,O,-I,3tl,O,I,-I,-2,O, -2,-11 
data (ip2(2,j),j=I,24) I -1,0,-2,1,-3,0,-3,-1,-2,-2,-1,-1,0,-1,1,0,1,-1,1,-2,-2 ,0,-2,-11 
data (iPL(3,j),j=I,24) I 0,1,I,2,O,3,-1,3,-2,2,-I,I,-1,0,1,-I,O,3t-l,O,2,-1,21 
data (ip2(4,j),j=I,24) I 0,1,1,2,0,3,-1,3,-2,2,-1,1,-1,0,0,-1,-1,-1,-2,-1,0,2,-1,21 
data (ip2(5,j),j=I,24) I 1,0,2,-1,3,0,3,1,2,2,1,1,0,1,-1,-1,-1,0,-1,1,2,0,2,11 

data (ip2(6,j),j=I,24) I 1,0,2,-1,3,0,3,1,2,2,1,1,0,1,-1,0,-1,1,-1,2,2,0,2,11 
data (ip2(7,j),j=I,24) I 0,-1,-I,-2,0,-3,I,-3,2,-2,1,-I,I,O,I,-I,O,3tl,0,-2,1,-21 
data (ip2(B,j),j=I,24) I 0,-1,-1,-2,0,-3,1,-3,2,-2,1,-1,1,0,0,1,1,1,2,1,0,-2,1, -21 

data íimas(l,j),j=I,14) 1 14,15,15,15,10iOI 
data (imas(2,j),j=I,14) 1 12,13,14,14,14,14,13,12,16,16,16,3*01 
data (imas(3,j),j=I,14) 1 16,14,13,14,16,14,14,14,14,16,14,13,14,161 
end 

c ••• t •• tttttttttttt.t.tt.tt.ttttttt.t ••••• t,t.t.tttt •••••• tllt.tt •••••• 
[til.tttttttt.ttttttt,tttttttttttt ••••• t., •••••• t •• t.tt •••• t.t.t ••••••• 
c 
c 
c 
c 

definicoes e atribui coes 

definicao das matrizes 
itela(500,500) - matriz tela 

- latriz rascunho 
- matriz tela auxiliar 

c 
c 
c 
c 
( 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

irasc(2,14) 
itaux(500,500) 
icum(500) - vetor acumulador de massa 

- latriz amina 
- matriz anidrido 

- matriz epoxi 

iam(SO,3,S) 
iad(1000,3,14) 
iep(SOO,3,IS) 
imga(SO,BOO) 
ipl(4,2) 

- matriz gerenciadora de agregados 
- latriz ·pontos 1"- pos/lov. 

ip2(B,24) 
ieocm(3) 

- matriz ·pontos 2"- pos/lov. 
- matriz escolha da orde. coloco 

c dimensionando as matrizes e vetores 
dilension ieocl(3) 
common Iglob/itela(500,500),iras((2,14) 
comlon lauxi/itaux(500,500),icum(500) 
cOlmon lamin/ial(50,3,SI 
COllon lanid/iad(1000,3,14) 
cOllon lepox/iep(SOO,3,15) 
cOllon Iptos/ipl(4,2),ip2(B,24) 
cOllon lagre/ilga(SO,BOO) 
co •• on Imass/imas(3,14) 

c character'l gra(12) 
( (haracter'l telag(250,250) 

realiB N,x,rpar 
integeri4 nruns,ncont,npar,ncc,ncr 

c data gral' ','c','o','+','c','o','n','(','o','n','c','o'/ 
open(IS,file='inputa' ,status='old') 
open(16,file='parala' ,status='fresh') 

( open(17,file='telas' ,status='fresh') 
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c 

opení18.file='paral' .status='fresh') 
open(19~file='para2' ~status='fresh') 

open(20~file='para3' ~status='fresh') 

ran=O 

(iititttitttt.t,ttttttttitttttttttttttt.ti •• ttttttttttt.ttltttttlttlttt 
cttitttttttttttttttttttttttttt,t'tttttttttttttt.i.tttttttttttittttttttt 
c 
c 
c 

instrucoes e introducao de parametros 

c passo inicial : cabecalho e definicao do nuaero de runs total 
c (nruns) e do nuaero de runs apos o qual desvia-se o programa 
c para o calculo de paraaetros. introducao dos demais parametros 

5 write(t~5000) 
read(15~t)nruns,npar~nam~nad,nep,ixmt,iyat,i~ept,ini,ieoc,fat 

write(t,1015)nruns,npar,nam,nad,nep,ixat,iyat,ikept,ini~ieoc,fat 

write(lb,1015)nruns,npar,naa,nad,nep,ixmt~iyat~ikept,ini,ieoc,fat 

c desvio para o caso zero 
if(nruns)bOOO,bOOO,10 

c instrucoes de entrada 
10 continue 

c calcula a ·saturacao da rede" e a imprime 
c anuncia opcao de redefinicao 

call satur(nam,nad,nep,ixat,iymt,ntpo,sat) 
write(t,5050)ntpo,sat 
write(16,t)"numero de pontos= ·,ntpo,· saturacao= ·,sat 
do 15 l=l,iyat 
do 14 a=l,ixat 
itela(I,I)=O 

14 continue 
15 continue 

c definindo paraaetros da quantidade de especies e 
c do avanco da reacao 

ram=nam 
rad=nad 
rep=nep 
ntm=nal+nad+nep 
rtm=ntm 
rpar=npar 
ncont=l 
nca=l 
ncr=O 
ncc=O 
nag=O 

c preenche as latrizes das especies COlOS numeras correspond. 
call nUllat(nal,nad,nep) 

c 
ctttttttttttt,t't'ttttt"ttt,ttttt"ttttt't'ttt't"'""'tt"t"t't,t" 
clttttttt'ttt"tt'tt't'tttttttttttttttt"ttttttt"t'ttt""tttttttttttt 
c 
c colocacao 
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c 
c ieoc=1 coloco consecut. de cada especie 
c ieoc=2 coloco aleat. das m. disponiveis 

if(ieoc-2)110,160,160 
c 
c escolha de coloc=1: consecutiva: 
c 
c entra-se com 3 numeros indicativos da ordem na colocacao 
c 1- amina ; 2- anidrido; 3 - epoxi 

110 write(f,1020) 
do 115 1=1,3 
read(f,1000)ieocm(l) 

115 continue 
do 120 1=1,3 
ia=ieocm(l ) 

c escolhe a subrotina adequada a ordem escolhida 
go to (130,140,150Jia 

c posicionamento das moleculas de amina 
130 do 132 jk=l,nam 

jak=jk 
call posam(jak,ixmt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,nparJ 

132 continue 
go to 120 

c posicionamento das moleculas de anidrido 
140 do 142 jk=l,nad 

jak=jk 
call posad(jak,ixmt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,npar) 

142 continue 
go to 120 

c posicionamento das loleculas de epoxi 

c 

150 do 152 jk=l,nep 
jak=jk 
call posep(jak,ixlt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,npar) 

152 continue 
120 continue 

go to 190 

c escolha de coloc=2: aleatoria 
c 

160 write(f,1030) 
call posal(ral,rad,rep,rtl,ixmt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,npar) 
ram=nal 
rad=nad 
rep=nep 
rtm=ntm 

190 continue 
c do 197 l=l,iylt 
c do 195 1=I,ixmt 
c ji=itela(I,IJ+l 
c telag!m,ll=gra(ji) 
c 195 continue 
c 197 continue 
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do 199 j=l,iymt 
c print ',(telag(i,jl,i=l,ixmtl 
c 199 continue 

( 

c 

write(',50901 

e ••••••••• l.' ••••• t ••••••••••• ll ••• tll •••••• llllt.l ••••• ttl •••••••••••• 
(.l.l •• ll ••••••• ll •••• l, •••••••••••• l"""'.l •••••••••••••••••• lll •••• 
( 

( 

( 

movimentacao 

( eomeco da movimentacao 
c fixa os parametros que definem qual especie ser a movimentada. 

200 idm=O 
rag=rtm+nag 
e1=ram/rag 
e2=(ram+radl/rag 
e3=(ram+rad+repl/rag 
call alea(ini,ranl 
if(ran-e11400,400,490 

c movimentacao de uma amina 
400 call movam(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncr,nca,idl,ia,ini,ran,nag,ixmt,iymtl 

go to 300 
490 if(ran-e21500,500,590 

c movimentacao de um anidrido 
500 call lovad(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncr,nca,idl,ia,ini,ran,nag,ixmt,iYltl 

go to 300 
590 if(ran-e31600,600,690 

c movimentacao de um epoxido 
600 eaII movep(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncr,nca,idm,ia,ini,ran,nag,ixmt,iYltl 

go to 300 
c movimentacao de um agregado 

690 calI movag(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncr,nca,idm,ia,ini,ran,nag,ixmt,iYltl 
c 
c 
c 
c 

a cada npar runs, desvia para 800, para calcular os 
parametros 

c if(ram+rad+repI5999,5999,300 
300 w=(float(ncontll/rpar 

x=w-ncont/npar 
if(ncr.eq.ncc) goto 310 
ncc=ocr 
call paramc(ram,rad,rep,rtm,ncont,nag,ncrl 

310 if(x)350,320,350 
c 320 do 397 1=1,iymt 
c do 395 m=!,ixmt 
c ji=itela(m,l)+! 
c telag(m,ll=gra(ji) 
c 395 continue 
c 397 continue 
c do 399 j=l,iymt 
c write(17,'I(telag(i,j),i=!,ixmtl 
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C print ',(telag(i,j),i=l,ixmt) 
320 continue 

call param(ram,rad,rep,rtm,ncont,nag,ncr,nam,ixmt,iymt,nca) 
if(npar-nrunsf2)349,350,350 

349 rpar=rpartfat 
npar=int(rpar) 

350 ncont=ncont+l 
if(ncont-nruns)200,200,óOOO 

c •• ,., ••••••• tt.t •••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••••••• ".t.,.,.,. 
c •••••••• , ••• t •• t •• t.t ••• t.ttt.t ••• t.,t ••• ttt ••••••• , •••••••••••••••••• 
c 
c 
c 
c 
c 

"format's" 

1000 format(il0) 
1010 format(i10) 
1015 format(lx,'nruns= ',il0,' npar= ',i10,' nmolec= ',3i4,' dim= ',2i5,' ikept= ',i4,2i5,f10.5) 
5000 forlat(11x,!I" •••••••••••• t ••••••••• t •••••••••• t •••••••••••• ' ,1111,' prograla erplc 
5050 forlat(11x,II,' nUI. de ptos na rede =' ,il,I,11x, 'saturacao' ,fl0.5, 

1/,11x, 'redefine?(s/n)') 
5090 format(II,11x, 'colocacao terminada~') 
1020 format(11x,'coiocacao consecutiva ',I, 

l' entre COI ordel de colocacao: 3 numeros (i3): ',I, 
2' 1- amina; 2- anidrido; 3- epoxi ') 

1030 format(11x,'colocacao aleatoria ',I) 
1040 forlat(11x,'colocacao deterlinada(via teclado) ',I) 

c 
c .t •• t.t •• t.tt ••••••• tttt •• tttt.ttt •• t ••••• t ••••••• 
c 5999 print " 'finalizacao por reacao de lonoleros' 
c call paral(ral,rad,rep,rtm,ncont,nag,ncr,nal,ixlt,iymt) 

c 

ÓOOO call param(ral,rad,rep,rtl,ncont,nag,ncr,nal,ixmt,iymt,ncal 
end 

e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 
c fim do programa principal 
c e'.t' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •• , ••••••••••••••••••••• 
c 
c subrotina satur 
c calcula a saturaeao da rede:fraeao de pontos ocupados 
c por loleculas sobre o total de pontos disponiveis 
c 

subroutine satur(nal,nad,nep,ixmt,iYlt,ntpo,sat) 
ntpo=na.'4+nad'13+nept14 
xtpo=ntpo 
sat=floatlixlttiylt) 
sat=xtpo/sat 
sat=saU100. 
return 
end 
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cttt •• i •••••• il •• i •••• i •••• tilill.l •• iit.iiiilii •••••• • t.tlttlitltt 
citttitttt.tilltit •••••• i •• i.itttti •• tt •••••• i •• i •• ii •••• i ••••••••• 

[ subrotina nummat 
c numera as matrizes com os numeros dos atomos correspondentes, 
c estabelecendo os sitios ativos 
c O espacos vazios 
[ carbonos inertes 

2 oxigenios inertes 
[ 3 espacos cheios:"fronteiras· e interior anidrido 
c 4 carbonos ativos do epoxi 
c 5 oxigenios ativos do epoxi 
c 6 nitrogenios ativos 
c 7 carbonos ativos do anidrido 
c 8 oxigenios ativos do anidrido 
c 9 nitrogenios desativados 
c 10 carbonos inativos ou desativados 
c 11 oxigenios inativos ou desativados 
c 

subroutine nummat(nam,nad,nep) 
cOllmon lamin/iam(50,3,5) 
common /anidliad(1000,3,141 
common /epox/iep(500,3,15) 

c numeracao da matriz das aminas 
do 10 l=l,nam 
iam(l,1,2)=6 
iall(l,l,3)=1 
ialll(l,1,4)=1 
iam(l,l,5)=1 

10 continue 
c nUlleracao da matriz dos anidridos 

do 20 l=l,nad 
iad(l,1,2)=7 
do 25 i=3,8 
iad(l,l,i)=l 

25 continue 
iad(l,1,9)=7 
iad (l, 1,10 )=11 
iad(l,l,l1l=l1 
iad(l,l,12)=11 
iad(l,1,13)=3 
iad (l, 1,14 )=3 

20 continue 
c numeracao da matriz dos epoxidos 

do 30 1=1,nep 
iep(l ,1,2)=11 
iep(l,1,3)=4 
iep(l,1,4)=1 
iep(l,1,5l=1 
iep(l,1,6)=2 
iep(l,l,7l=l 
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i ep (l , 1 ,8) = 1 
iep(l,l,9)=1 
iep(l,l,10)=1 
iep(l,l,l1)=2 
iep(l,1,121=1 
iep(l,l,13)=1 
iep(l,l,14)=4 
iep(l,l,15)=11 

30 continue 
return 
end 

clli'illii""i'ttttttt'i*'*i*tii'i't'tt'itt'tliitt"ii'iittt'tti' 
eltittititilt'li'it".t"llt"'ll"""""'i"""'"ii'i'ittt"t 
c 
c subrotina alea 
c gerador de um numero aleatorio uniformemente distribuido 
c entre O e 1 
c 

subroutine alea(ini,ran) 
15 ini=iabs(899iini) 

if(ini-32767)2,1,1 
1 ini=ini-32768i(ini/32768) 
2 continue 

ran=ini 
ran=ran/32767. 
if(ran-1.)3,15,3 

3 continue 
return 
end 

etttititit'iiiittlll"ttitttlitlitt'tllli'tt'l't'i"'t"ii'tllltl! 
eitt"ti'lt't""""""'i"i""i"ll""'ii"'t**,*""""*'*' 
c 
c subrotina teste 
c 

subroutine teste(ini,ran,tst,itst) 
eall alea(ini,ran) 
tst=-1.5+int(ran*4) 
itst=int(tst+2.5) 
return 
end 

cil"'iti'tii"'t"itt""i'ii"*iii".ti"tttt""iiiiiittlii'ii' 
eliitii'l"l'liiltt"t'lt""i**"tl'*'*tti*l'*""'" "t'*"""* 
c 
c 
c subrotina alint 
c gera aleatorio inteiro entre -1 e 1 
c 

subroutine alint(ik,ran) 
ik=int(ranl3.)-1 
return 
end 
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ct •••••••••••••••••••••• t.t •••••••••• tt.i.tt.ttt.iit,.iti.tt.i •• i' 
ciitt ••••••• ii ••• i •••• i.tt ••••••• t ••• ttt.tt.t.ti.tt,ttttttti't'i" 
c 
c subrotina coordg 
c desloca a coordenada (ix,iy) para um sitio imediatamente 
c vizinho, aleatoriamente escolhido gerenciando tambem as 
c condicoes de contorno periodicas. 
c 

subroutine coordg(ixmt,iymt,ixb,iyb,i,j,ixs,iysl 
common Iglob/itela(500,5001,irasc(2,141 
ixs=ixb+i 
iys=iyb+j 
if(ixs-l115,20,10 

10 if(ixs-ixmt)20,20,18 
15 ixs=ixs+ixmt 

go to 20 
18 ixs=ixs-ixmt 
20 if(iys-l135,40,30 
30 if(iys-iymt)40,40,38 
35 iys=iys+iymt 

go to 40 
38 iys=iys-iymt 
40 continue 

return 
end 

c •• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••• 
c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••• 
c 
c subrotina posam 
c posicionamento aleatorio de uma molecula de amina 
c 

subroutine posam(jk,ixlt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,nparl 
common Iglob/itela(500,5001,irasc(2,141 
comlon lamin/iam(50,3,51 

c 
c posiciona UI atamo de nitrogenio 

15 call alea(ini,ranl 
ix=int(ran'ixlt)+1 
call alea(ini,ran) 
iy=int(rantiYlt)+1 

c confere se o volume esta livre 
if(itela(ix,iy))15,20,15 

c marca a matriz rascunho e a matriz tela 
20 irasc(1,1)=ix 

irasc(2,l)=iy 
itela(ix,iy)=6 

c a partir da posicao do nitrogenio, posiciona os demais atamos 
call defam(ix,iy,ird,ilept,nruns,ini,ran,ixmt,iymt) 

c redefinicao, caso seja impossivel prosseguir 
c ird=O significa nao redefinir 
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c ird<}O significa redefinir 
i f( ird) 15,30, 15 

30 continue 
copia a matriz rascunho para a matriz da amina 

do 120 1=1,4 
iam(jk,2,l+1)=irasc(1,ll 
iam(jK,3,l+1)=irasc(2,ll 

120 continue 
return 
end 

cl ••• l •••••••• ttt.t •• lltll'l •••• tll.t."li.tlltt •• ll'.litlt ••• tl" 
cttltt*****tt*tt***tttttt,t'tt'ttt.tlltt ••• t •••• ,tt,t*t •••••• t •••• 
c 
c subrotina movam 
c movimenta, aleatoriamente, uma molecula de amina via 
c trans!acao-redefinicao 
c 

subroutine movam(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncr,nca,idm,ia,ini,ran,nag,ixmt,iymt) 
common Iglob/itela(500,5001,irasc(2,14) 
common lalin/iam(50,3,5) 
calmon lanid/iad(1000,3,141 
calmon /epox/iep(500,3,151 
common lagre/imga(50,8001 

c 
c parte i- lovimentacao das moleculas 
c 
c o movimento da amina e composto por translacao e redefinicao 

kin=l 
c se a amina tiver sido chamada por rotina movag, 
c vai direto para a movimentacao de amina reagida 

if(idmI10,10,299 
c verifica se a molecula sera movimentada ou nao 
c chama ula amina entre 1 e nam 

10 call alea(ini,ranl 
nae=l+int(ran'naml 

c antes do lovimento de translacao, "apagar" a amina 
c da matriz tela 

cal! apagar(l,nael 
c testa se a amina e ligada ou nao, ou seja, se , nUla etapa 
c anterior, reagiu ou nao 

if(ialll(nae,1,11)300,20,300 
c opcao alina reagida: redefine em torno do carbono do epoxi 

299 nae=ia 
call apagar(1,nael 

300 ix=iam(nae,2,21 
iy=ial(nae,3,21 

c procura atamo em torno do qual deve fazer redefinicao 
KS=O 
do 310 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixr,iyr,ixmt,iYltl 
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if(k-101310,305,310 
305 ~.s=ks+ 1 

ixre=ixr 
iyre=iyr 

310 continue 
if(ls-1157,315,57 

315 ixr=ixre 
iyr=iyre 

c recomposicao para restaurar a conectividade 
320 irasc(1,11=ix 

irasc(2,11=iy 
irasc(1,21=ixr 
irasd2,21=iyr 

c confirmacao do carbono ligado a amina 
do 325 I=1,nep 
if(iep(I,2,31-ixrI327,326,327 

326 if(iep(I,3,31-iyrI327,331,327 
327 if(iep(I,2,141-ixrI325,32B,325 
328 if(iep(I,3,14)-iyrI325,331,325 
325 continue 
331 if(iep(I,1,11-iam(nae,1,11157,332,S7 
332 continue 

call recomp(ixmt,iymt,2) 
c aplica a redefinicao do nitrogenio em torno do carbono 
c do epoxi 

call coordg(ixmt,iymt,2*ixr,2tiyr,-ix,-iy,ixs,iysl 
if(itela(ixs,iys))57,60,S7 

c prossegue, para o caso de aminas nao reagidas 
20 lt=1 

c 
c aqui comeca o movimento de translacao 

40 ix=iam(nae,2,21 
iy=iam(nae,3,21 

c a partir da posicao original do nitrogenio, calcula uma 
c nova posicao para o leslo atolo 

call alea(ini,ran) 
call alint(it,ran) 
call alealini,ran) 
cail alint(jt,ranl 
calI coordglixmt,iymt,ix,iy,it,jt,ixs,iysl 

c testa a condicao de volume livre na posicao escolhida 
if(itela(ixs,iysI150,60,50 

50 if(kt-ikeptI55,57,57 
S5 H=kt+1 

go to 40 
c no caso de ser impossivel a lovilentacao reescrever 
c a lolecula na _atriz tela 

57 call escrev(l,nae,O,O,ix_t,iy_tl 
go to 100 

c caso aceito o lovimento, "Iarca" a latriz tela 
60 irascll,ll=ixs 

irasc(2,1)=iys 
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itelaíixs,iys)=iam(nae,1,2) 
c aqui comeca a etapa de redefinicao dos carbonos 

calI defam(it,jt,ird,ikept,nruns,ini,ran,ixmt,iymt) 
[ retorno ao inicio, caso seja impossivel prosseguir 

if(ird)57,80,57 
copia a matriz rascunho para a matriz da amina 

80 do 120 1=1,4 
iam(nae,2,1+1)=irasc(1,1) 
iam(nae,3,I+ll=irasc(2,IJ 

120 continue 
ifíiam(nae,1,1))100,130,lOO 

c parte ii- verificacao da reacao 
c 
c toma as coordenadas do sitio ativo: o nitrogenio 

130 ix=iam(nae,2,2) 
iy=iam(nae,3,2) 

c inspeciona a natureza dos sitios vizinhos ao sitio ativo 
do 140 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixs,iys,ixlt,iymt) 
if(k-4)140,150,140 

140 continue 
go to 100 

c caso encontre UI numero 4(carbono ativo do epoxi), procura 
c o numero do epoxi ao qual pertence este carbono. 

150 do 160 l=l,nep 
if(iep(I,2,3)-ixs)170,180,170 

180 if(iep(I,3,3J-iys)170,165,170 
170 if(iep(I,2,14J-ixsJ160,190,160 
190 if(iep(I,3,14J-iysJ160,230,160 
160 continue 

go to 100 
c o carbono do l-esimo epoxido e um carbono-2: 
c desativar o carbono-2 do epoxido 
c ativar o oxigenio-l do epoxido 
c marcar, na matriz epoxi, o indicativo do rompimento do 
c anel de oxirano 1-2-3 

165 iep(I,1,3)=10 
iep(I,1,2)=5 
iep(I,2,IJ=-1 
itela(iep(I,2,3),iep(I,3,3)J=10 
itela(iep(I,2,2J,iep(I,3,2JJ=5 
go to 250 

o carbono do l-esimo epoxido e um carbono-13: 
c desativar o carbono-13 do epoxido 
c marcar, na matriz epoxi, o indicativo do rompimento do 
c anel de oxirano 12-13-14 

230 iep(I,1,14J=10 
iep(I,1,15J=5 
iep(I,3,1)=-1 
itela(iep(I,2,14J,iep(I,3,14JI=10 
itela(iep(I,2,15J,iep(I,3,15JI=5 
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c desativar o nitrogenio da amina 
250 iam(nae,I,2)=9 

itela(iam(nae,2,2),iam(nae,3,2))=9 
c incrementar o contador de reacoes e decrementar os 

contadores de amina e numero total de moleculas 
ncr=ncr+l 
ralll=ram-1. 
rtm=rh-l, 

verifica se o epoxido envolvido ja reagira anteriormente 
if(iep(l,1,111270,260,270 

c opcao epoxido nao reagido 
c tanto amina como epoxi devem receber o numero relativo ao numero do agregado 
c marca a matriz gerenciadora de moleculas na sua nca-esima 
c linha com o numero de coordenadas maxilllo(imga(nca,l)l e com 
c os indices relativos as especies e as moleculas do agregado. 

260 iam(nae,l,l)=nca 
iep(l, 1,1 l=nca 
imga(nca,11=4 
imga(nca,21=1 
imga(nca,31=nae 
imga(nca,4)=3 
iil:ga(nca,51=l 

incrementa o contador de agregados e decrementa o contador de 
c epoxidos 

nca=nca+l 
rep=rep-l, 
rtm=rtm-l. 
nag=nag+l 
go to 100 

c opcao epoxido reagido 
c a amina deve receber o numero relativo ao agregado do epoxido 
c marca a matriz gerenciadora de moleculas na sua nca-esima 
c linha com o numero de coordenadas maximo(imga(nca,lll e com 
c os indices relativos as especies e as moleculas do agregado. 

270 k=iep(l,1,11 
iam(nae,I,II=k 
U=imga(k,11 
imga(k,kl+21=1 
imga(k,kl+31=nae 
imga(k,11=kl+2 

100 return 
end 

clilii"l'l'il""",t"t"i'ttt't't't"li.'t •• ,.'t'iit'tllliliiil 
ciiii""l'll"ll""'lll'l'it'll'll'tt'l'll.""",ttli""l'l'li 
c 
c subrotina defam 
c define uma molecula de amina colocando os atomos de 
c carbono vizinhos a uma posicao dada do nitrogenio 
c 

subroutine defam(ix,iy,ird,ikept,nruns,ini,ran,ixmt,iymtl 
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co;;on (glob/itela(500~500)~irasc(2~141 

common íamin/iam(50~3,51 

c kt e o contador usado para verificar se o numero de tentativas 
c supera ou nao o parametro de tolerancia ikept 

kt=l 
c ird=O significa nao-redefinicao 
c ird()O significa redefinicao da molecuIa de amina 

irrl=O 
c faz um Ioop sobre os carbonos 

do 120 k=2~4 
c chama um par de coordenadas para o k-esimo carbono 

10 ix=irasc(1~11 
iy=irasc(2,11 
caII alea(ini,ranl 
call alint(it,ranl 
call alea(ini,ranl 
caII alint(jt,ranl 
calI coordg(ixmt~iylt~ix,iy~it~jt,ixs,iysl 

c testa a condicao de volume livre na posicao escolhida 
if(itela(ixs,iys))40,30,40 

40 if(kt-ikept)60,50,50 
60 H=kt+l 

go to 10 
c caso seja necessaria a redefinicao, atribui 1 a ird 
c e chama a subrotina para zerar a matriz tela 

50 ird=l 
cal! zmt(1,k-l1 
go to 130 

c caso aceito o movimento, "marca" a matriz tela 
30 irasc(l,k)=ixs 

irasc(2,kl=iys 
itela(ixs,iys)=l 

120 continue 
130 return 

end 

ctttttltt.ltt"t ••• t*.*t*, •• *.,*,*.,*ttt."t ••• * •••••• *.t*tl.'.* •• 
c.t,t*lttlll •••• '* •• ****.*",*** •• * •••• * •••• ,., ••• "" ."".****** 
c 
c subrotina Zlt 
c zera a matriz a partir da matriz rascunho, desde uma 
c posicao inicial izmti ate uma posicao final izmtf 
c 

subroutine zmt(izmti,izmtf) 
cOlmon Iglob/itela(500,5001,irasc(2,14) 
if(izmtf-izltiI20,5,5 

5 do 10 l=izlti,izltf 
ixz=irasc(l, I) 
iyz=irasc(2,11 
itela(ixz,iyz)=O 

10 continue 
20 return 
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end 

etttttt"i'tt"tttt,t,'ttt'tlttt't.,t"ttttt"'iilitit'tttilltlitl 
eiiitiii!tt'iitittt'ttttttiit!!'titi.ttittt!t;ti.t!"tiiilttitit'l 
c 
c subrotina posaI 
c posicional com selecao e colocacao aleatorias as moleculas 
c reagentes previamente definidas 
c 

subroutine posal(ram,rad,rep,rtm,ixmt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,npar) 
common /glob/itela(500,500),irasc(2,14) 
common /amin/iam(50,3,5) 
common lanid/iad(lOOO,3,141 
common íptos/ipl(4,2),ip2(8,24i 
common /epoxíiep(500,3,15) 
rtlll=ram+rad+rep 

c in-especie e o numero da molecula selecionada 
inam=O 
inad=O 
inep=O 

10 if(rtm)12,100,12 
c cria uma ·peneira" de selecao ponderada de moleeulas 

12 el=ram/rtm 
e2=(ram+rad)/rtm 
eali alea(ini,ran) 

c 
c selecao de uma molecula de amina 

if(ran-el)20,20,25 
20 inam=inam+l 

jk=inam 
c posicionamento de uma molecula de amina 

caII posam(jk,ixmt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,npar) 
ralll=ralll-l, 
rtm=rtm-l, 
go to 10 

c seIecao de uma molecula de anidrido 
25 if(ran-e2)30,30,35 
30 inad=inad+l 

jk=inad 
c posicionamento de uma molecula de anidrido 

call posad(jk,ixmt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,npar) 
rad=rad-l, 
rtm=rtm-l, 
go to 10 

c seIecao de uma molecula de epoxi 
35 inep=inep+1 

jk=inep 
c posicionamento de uma molecula de epoxido 

calI posep(jk,ixmt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,npar) 
rep=rep-l. 
rtm=rtm-l. 
go to 10 
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c 

100 return 
end 

c'tili'ftii'ltl'lt.'tl.tl'lillt'ltl'*"t •• "tti'ttlllttitili'ilt't 
eltltiltll"llltti.l*.tlttttltlll"tllttt't't.tlttt'tttil"itttili 
c 
c subrotina posad 
c posiciona aleatoriamente uma molecula de anidrido 
c 

subroutine posad(jk,ixmt,iymt,íni,ran,ikept,nruns,npar) 
comlon /anid/iad(1000,3,14) 
common lamin/iam(50,3,5l 
common /epox/iep(500,3,15) 
eommoo Iptosfipl(4,2l,ip2(8,24) 
common Iglob/itelaI500,500),irascI2,14l 
ird=O 

c posiciona o atamo de carbono 1 
15 call alea(ini,ranl 

ix=int(rantixmtl+l 
call alea(ini,ranl 
iy=ínt(rantiymtl+l 

c confere se o volume esta livre 
iflitela(ix,iyllI5,20,15 

c marca a matriz rascunho e a matriz tela 
20 irasc(I,II=ix 

irasc(2,II=iy 
itela(ix,iyl=7 

c 
c a partir da colocacao do ponto, chama a rotina de definicao 

call defad(ix,iy,ird,jk,ini,ran,ikept,nruns,ixmt,iymtl 
c recolocacao, caso seja impossível prosseguir 

if(ird115,30,15 
c copia a matriz rascunho para a matriz do anidrido 

30 do 120 1=1,13 
iad(jk,2,1+II=irasc(I,11 
iad(jk,3,1+II=irasc(2,11 

120 continue 
return 
end 

ctt.t •••••• ", •••••••• ,"" •• l"'."., •• ,.""t, •••• t,"'i, •• , ••• , •• tt 
c, •• "."""",."""",.'t.",t,., ••• 't' •• ,.""","t"""""'tl 
c 
c subrotina defad 
c define a molecuIa de anidrido, com base 
c na matriz de pontos 2, a partir do carbono 1 
c 

suhroutine defad(ix,iy,ird,jk,ini,ran,ikept,nruns,ixmt,iy.tl 
cO.lon Iglob/itela(500,5001,irasc(2,141 
cOllon Iptos/ipl(4,2I,ip2IB,241 
cOllon lanid/iadll000,3,141 

c tt e o contador usado para verificar se o nUlero de tentativas 
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c supera ou nao o parametro de tolerancia ikept 
kt=l 

c ird=O significa nao-redefinicao 
c ird<>O significa redefinicao da molecula de anidrido 

ird=O 
10 call alea(ini,ran) 

( chama um aleatorio (iand) entre 1 e 8 
iand=1+int(ranl8.) 

c a definicao do anidrido e feita COI base nas coordenadas do c-1 
c ix e iy e fazendo-se um loop sobre os 10 atomas restantes 

do 100 1=2,13 
la=l 
call coordg(ixmt,iymt,ix,iy,ip2(iand,2ila-31,ip2(iand,2'la-21,irasc(l,la),irasc(2,la)) 
ixts=irasc(l,11 
iyts=irasc(2,li 

c verificar condicao de volume livre 
if(itela(ixts,iyts)140,80,40 

c volume ocupado 
40 if(kt-ikeptI60,50,50 
60 kt=kt+1 

call zmt(2,1-1) 
go to 10 

c caso seja necessaria a redefinicao, atribui 1 a ird 
c e chama a subrotina para zerar a matriz tela 

50 ird=1 
call zmt(l,l-l) 
90 to 130 

c volule livre 
c caso aceito o lovimento, "marca" a latriz tela 

80 itela(ixts,iyts)=iad(jk,1,1+11 
100 continue 
130 return 

end 

clllltltttttttttttltttttttttltt'tttttt ••• tttttttt.,.,t"t"t"tt'ttt'l 
c'lttllttllttt'tt",tttttttttttttttttttttttt'iiii't't.t"ttt",ttt"'l 
c 
c subrotina posep 
c posiciona, aleatoriamente, uma molecula de epoxi 
c 

subroutine posep(jk,ixmt,iymt,ini,ran,ikept,nruns,npar) 
COllon Iglob/itela(500,5001,irasc(2,14) 
common lalin/iam(SO,3,SI 
COllon lanid/iad(1000,3,141 
comlon lepox/iep(500,3,151 
COllon Iptos/ipl(4,21,ip2(8,241 

c posiciona o atolo de carbono 3 
15 call alea(ini,ran) 

ix=int(rantixltl+l 
call alea(ini,ranl 
iy=int(rantiYlt)+l 

c confere se o volule esta livre 
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if(itela(ix,iy))15,20,15 
c marca a matriz rascunho e a matriz tela 

o atolo de referencia para a colocacao do epoxi e o carbono 3 
20 irasc(I,3)=ix 

irasc(2,3)=iy 
itela(ix,iy)=1 

a partir da posicao do carbono 3, posiciona os demais atomos 
c kt e uma constante de teste 

kt=1 
30 ix=irasc(I,3) 

iy=irasc(2,3) 
caII teste(ini,ran,tst,itst) 
vt=tst 

c chama uma linha da matriz pontosl para definir 
c o primeiro atomo de oxigenio 

calI pontosl(itst,ix,iy,ixmt,iymt) 
c izi e izf sao indices para eventual zeragem da matriz 

izi=3 
izf=3 

c testa a condicao de volume livre na posicao escolhida 
if(itela(ix,iy))50,40,50 

50 if(kt-ikept)60,70,70 
60 kt=kt+l 

go to 30 
c se for impossivel a movimentacao, zerar a matriz tela 

70 calI zmt(3,3) 
go to 15 

c caso aceito o movimento, ".arca" a matriz tela 
40 irasc(I,I)=ix 

irasc(2,1)=iy 
itela(ix,iy)=11 

colocando o segundo atomo de carbono 
kx=1 

ao ix=irasc(I,3) 
iy=irasc(2,3) 
call teste(ini,ran,tst,itst) 

c a comparacao de tst COI vt deve-se ao fato de que a 
c colocacao do carbono nao pode ser diametralmente 
c oposta ao oxigenio, sob pena de desfazer a estrutura 
c do anel de oxirano 

if(vt-tst)100,aO,100 
100 if(vt+tst)110,BO,110 
110 call pontosl(itst,ix,iy,ixmt,iYlt) 

c izi e izf sao indices para eventual zeragem da matriz 
izi=1 
izf=3 

c testa a condicao de volume excluido 
if(itela(ix,iy))120,130,120 

c ird=l significa redefinir a molecuIa 
120 ird=1 

if(kx-ikept)Bl,51,51 
81 kx=kx+l 
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go to 80 
51 caii zmt(1,ll 

go to 50 
130 irasc(1,21=ix 

irasc(2,21=iy 
itela( ü, iy 1=4 

c coloca os atamos da cadeia linear 
b=l 
ix=irasc(1,31 
iy=irasc(2,31 
do 200 k=4,13 

c colocando o k-esimo atamo 
140 ix=irasc(l,k-l) 

íy=irasc(2,k-1l 
call teste(ini,ran,tst,itst1 
call pontosl(itst,ix,iy,ixmt,iymt1 

c izi e izf sao indices para eventual zeragem da matriz 
izi=1 
izf=k-l 

c testa volume livre 
if(itela(ix,iyII150,160,150 

150 if(kx-ikeptI141,145,145 
141 b=kx+l 

go to 140 
145 call zmt(I,21 

call zmt(4,izfl 
go to 50 

c marca a matriz tela 
160 irasc(l,kl=ix 

irasc(2,kl=iy 
itela(ix,iyl=iep(jk,1,k+l1 
in=iep(jk,l,k+l1 
b=1 

200 continue 
vt=tst 
b=1 

c colocando o xiv atamo: o oxigenio do segundo anel 
210 ix=irasc(1,12J 

iy=irasc(2,121 
call teste(ini,ran,tst,itstl 
if(vt-tst1215,210,215 

215 if(vt+tstI230,210,230 
230 calI pontosl(ítst,ix,íy,ixmt,iymt1 

c ízí e ízf sao índices para eventual zeragem da matriz 
izi=l 
ízf=13 

c testa a condicao de volume livre 
if(ítela(ix,iyI1240,250,240 

240 if(kx-ikeptI211,212,212 
211 kx=kx+l 

90 to 210 
212 continue 
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call zmt(1,2i 
call zmt(4,131 
go to 50 

c em nao havendo sobreposicao, marca a matriz tela 
250 irasc(1,141=ix 

irasc(2,14)=iy 
i tela (ix, iy )=11 

c transcricao 

c 

do 260 1=1,14 
iep(jk,2,1+1)=irasc(1,1) 
iep(jk,3,1+1l=irasc(2,ll 

260 con tinue 
return 
end 

citt"ltttt't"ttt,tttttt •• t,t""".,tttttttttt'tit",t",'t.tt'i" 
c.tlt.tt.tltt, •••• t,.t.ttt ••••• tt.tt,t,t"tt'i""""i"tt' •• ,."" 
c 
c subrotina pontos1 

subroutine pontos1(itst,ix,iy,ixmt,iymtl 
common Iptos/ip1(4,21,ip2(B,241 

common Iglob/itela(500,5001,irasc(2,141 
i=ipl(itst,1l 
j=ip1(itst,21 

ix=ixs 
ir=iys 
return 

end 

cttttiltt"'i""'i"i"t't"t"""i't't'l"t't" •• ,ttii'i't"'lt" 
c'titt"i't""l"'ttt"tt", ••• t,.t't,ttt""tt'it't. iiitil'ti"'" 
c 
c subrotina apagar 
c apaga uma molecula da matriz tela 
c 

subroutine apagar(nie,niml 
common /glob/itela(500,5001,irasc(2,141 
common iaminiial(50,3,51 
calmon lanid/iad(1000,3,141 
common lepox/iep(500,3,151 
if(nie-2110,20,30 

c nie=l escolha de ula amina 
10 do 15 1=1,4 

ixa=ial(nil,2,1+11 
iya=ial(nil,3,I+ll 
itela(ixa,iyal=O 

15 continue 
90 to 40 

c nie=2 escolha de UI anidrido 
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20 do 25 1=1,13 
ixa=iad(nim.2,1+11 
iya=iadlnim,3,1+1) 
itelalixa,iyal=O 

25 continue 
go to 40 

c nie=3 escolha de um epoxido 
30 do 35 1=1,14 

ixa=ieplnim,2,1+11 
iya=iep(nim,3,1+11 
itela(ixa,iyal=O 

35 continue 
40 return 

end 

c •• l.*.,*, ••• tt •• ttt.t •• t,.",.*, •••• t, ••••• * •• lf**.flt'f'f'lttlt*f' 
cfffff"'f*"ffff'tft.f.'f'ftf'f"'t't"ft"t'it.t."tti,.tti""t •• 
c 
c subrotina escrev 
c reescreve uma molecula na matriz tela 

subroutine escrev(nie,nim,it,jt,ixmt,iymtl 
common Iglob/itela(500,5001,irasc(2,141 
common íamin/iam(50,3,51 
common lanidíiad(1000,3,14i 
common lepox/iep(500,3,15l 
if(nie-2110,20,30 

c nie=1 escolha de uma amina 
10 do 15 1=1,4 

la=l 
call coordg(ixmt,iymt,iam(nim,2,la+1),iamlnim,3,la+11,it,jt,ixa,iyal 
iam(nim,3,1+11=iya 
iam(nim,2,1+11=ixa 
itela(ixa,iyal=iam(nil,1,1+11 

15 continue 
go to 40 

c nie=2 escolha de um anidrido 
20 do 25 1=1,13 

la=l 
call coordg(ixlt,iymt,iadlnim,2,la+ll,iad(nim,3,la+l),it,jt,ixa,iyal 
iad(nim,2,1+11=ixa 
iad(nim,3,1+II=iya 
itela(ixa,iyal=iad(nim,1,1+11 

25 continue 
go to 40 

c nie=3 escolha de UI epoxido 
30 do 35 1=1,14 

la=l 
call coordg(ixmt,iymt,iep(nim,2,la+l),iep(nim,3,la+l),it,jt,ixa,iyal 
iep(nim,2,1+II=ixa 
iep(nil,3,1+1)=iya 
itela(ixa,iyal=iep(nim,l,l+l) 
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35 continue 
40 return 

end 

elilt1llilltilttltli"'lllill"iili"'llilil'i.iiitttltt'l'lllllt 
ellti'lt.tiit.ttttiittttttit.tiil'i"tt'iitittiliiili'iiillilltii 
c 
c subrotina vi: 
c inspeciona a vizinhanea de um sitio ativo, 
c verificando a natureza e as coordenadas de 
c atomos nela presentes 
[ 

subroutine vizlix,iy,l,t,ils,iys,ixmt,iymt) 
eommon Iglob/itela(500,500),irase(2,14) 
if(I-2)15,20,30 

c inspeciona o sitio a ix e iy+1 
15 call eoordglixmt,iymt,ix,iy,O,1,ixs,iys) 

k=itela(ixs,iys) 
go to 100 

c inspeciona o sitio a ix+1 e iy 
20 cali coordg(ixmt,iymt,ix,iy,1,0,ixs,iys) 

k=itelalixs,iys) 
90 to 100 

30 if(I-3)35,35,40 
c inspeciona o sitio a ix e iy-1 

35 call eoordglixmt,iymt,ix,iy,0,-1,ixs,iys) 
k=itela(ixs,iys) 
go to 100 

c inspeciona o sitio a ix-1 e iy 
40 call coordglixlt,iYlt,ix,iy,-1,0,ixs,iys) 

k=itela(ixs,iys) 
100 return 

end 

cttittttiiitltlttttttttttttttttit'ttt'tti'li't""'ttttttt"tttt, 
cittt'ttttiitttti'tttt"ttttttt'tttittiittittttttt'tttttttttttttt 
c 
c subrotina lovad 
c lovilentacao de ula lolecula de anidrido 
c via translacao-redefinicao 
c 

subroutine movad(nal,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtl,ner,nea,idl,ia,ini,ran,nag,ixlt,iyltl 
cOI.on Iglob/itela(500,500),irasc(2,14) 
cOllon lalin/iam(50,3,5) 
cOllon lanid/iad(1000,3,14) 
cOllon lepox/iep(500,3,151 
cOlmon lagre/ilga(50,BOOI 
cOllon Iptos/ipl(4,2I,ip2IB,241 

c 
c parte i- lovilentacao das loleculas 
c 
c o lovilento do anidrido e composto 
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c por translacao e redefinicao 
kin=l 

c verifica se a molecula sera movimentada ou apenas testada, 
c quanto a reacao. idm}O significa ir direto para a parte de 
c teste de reacao. isto ocorre quando esta subrotina e chamada 
c via movag-movimentacao de agregados 

if(idm)10,10,125 
c a molecula sera movimentada 
c chama um anidrido entre 1 e nad 

10 calI aleaíini,ran) 
nade=l+int(ran*nad) 

c testa se o anidrido ja reagiu ou nao, numa etapa anterior 
c para anidridos reagidos, testa vizinhanca dos oxigenios ativos 

if(iad(nade,1,1))325,20,325 
c prossegue, para o caso de anidridos nao reagidos 

20 kt=l 
c antes do movimento de translacao, "apagar" o anidrido 
c da matriz tela 

call apagar(2,nade) 
c aqui comeca o movimento de translacao: translaciona 
c primeiro o carbono 1 e redefine o anidrido em torno 
c das novas coordenadas deste 

40 ix=iad(nade,2,2) 
iy=iad(nade,3,2) 
calI alea(ini,ran) 
calI alint(it,ran) 
call alea(ini,ranl 
call alint(jt,ran) 
call coordg(ixmt,iymt,ix,iy,it,jt,ixs,iysl 

c testa a condicao de volume livre na posicao escolhida 
if(itela(ixs,iysl)50,60,50 

50 if(kt-ikeptI55,57,57 
55 kt=kt+l 

go to 40 
c no caso de ser impossivel a movimentacao, reescrever 
c na matriz tela as coordenadas anteriores da molecula 

57 call escrev!2,nade,0,0,ixmt,iymtl 
go to 800 

c caso aceito o movimento, "marca" a matriz tela. 
60 irasc(1,11=ixs 

irasc(2,11=iys 
itela(ixs,iysl=7 

c aqui comeca a etapa de redefinicao 
call defad(ixs,iys,ird,nade,ini,ran,ikept,nruns,ixmt,iymt) 

c retorno ao inicio, caso seja impossivel prosseguir 
if(irdI57,80,57 

c copia a matriz rascunho para a matriz do anidrido 
80 do 120 1=1,13 

iad(nade,2,1+1)=irasc(1,11 
iad(nade,3,1+11=irasc(2,11 

120 continue 
90 to 130 
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c 
c parte ii-verificacao da reacao 
c 
c para anidridos escolhidos externamente a subrotina 
c movad(por eKemplo escolhidos via movagl atribui o 
c numero relativo a lolecula 

125 nade=ia 
90 to 325 

c 
c toma as coordenadas de um dos sitias ativos: o carbono 1 
c 

130 ix=iad(nade,2,2) 
iy=iad(nade,3,21 

c inspeciona a natureza dos sitias vizinhos ao sitio ativo 
do 140 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixs,iys,ixlt,iymtl 
if(k-51140,150,140 

c se houver um oxigenio ativo de epoxi nas vizinhancas, 
140 continue 

c define a reacao, indo para a linha 150 
c 
c 
c toma as coordenadas de UI dos sitias ativos:o carbono 8 
c 

230 ix=iad(nade,2,91 
iy=iad(nade,3,91 

c inspeciona a natureza dos sitias vizinhos ao sitio ativo 
do 240 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixs,iys,ixmt,iymtl 
if(k-51240,250,240 

c se houver um oxigenio ativo de epoxi nas vizinhancas, 
c define a reacao, indo para a linha 250 

240 continue 
go to 800 

325 if(iad(nade,I,101-81425,330,425 
c 
c toma as coordenadas de um dos sitios ativos:o oxigenio 9 
c 

330 ix=iad(nade,2,101 
iy=iadlnade,3,101 

c inspeciona a natureza dos sitias vizinhos ao sitio ativo 
do 340 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixs,iys,ixmt,iYlt) 
iflk-41340,350,340 

c se houver UI carbono ativo de epoxi nas vizinhancas, 
c define a reacao, indo para a linha 350 

340 continue 
425 ifliadlnade,1,11)-81525,430,525 

c 
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c toma as coordenadas de um dos sitias ativos:o oxigenio 10 
[ 

430 ix=iad(nade,2,11) 
iy=iad(nade,3,11) 

inspeciona a natureza dos sitios vizinhos ao sitio ativo 
do 440 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixs,iys,ixmt,iymt) 
if(K-4)440,350,440 

c se houver um carbono ativo de epoxi nas vizinhancas, 
c define a reacao, indo para a linha 350 

440 continue 
525 if(iad(nade,1,12)-B)BOO,530,BOO 

c tOla as coordenadas de um dos si tios ativos: o oxigenio 11 
c 

530 ix=iad(nade,2,12) 
iy=iad(nade,3,12) 

c inspeciona a natureza dos sitios vizinhos ao sitio ativo 
do 540 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,K,ixs,iys,ixmt,iymt) 
if(K-4)540,350,540 

c se houver um carbono ativo de epoxi nas vizinhancas, 
c define a reacao, indo para a linha 350 

540 continue 
go to 800 

c 
c 
c reacao entre o carbono 1 e UI oxigenio de epoxi 
c 

150 continue 
c busca a qual epoxi pertence o oxigenio ativo 

do 170 l=l,nep 
if(iep(I,2,2)-ixs)160,155,160 

155 if(iep(1,3,2)-iys)160,175,160 
160 if(iep(l,2,15)-ixs)170,165,170 
165 if(iep(l,3,15)-iys)170,185,170 
170 continue 

go to 800 
c o oxigenio do l-esilo epoxi e do tipo oxigenio 1 

175 iep(I,l,2)=11 
iep(I,2,l)=1 
itela(iep(l,2,2I,iep(I,3,21)=11 
go to 187 

c o oxigenio do l-esilo epoxi e do tipo oxigenio 14 
185 iep(1,1,151=11 

iep(1,3,11=1 
itela(iep(1,2,151,iep(1,3,1511=11 

c a reacao do carbono ativo do anidrido provoca rOlpimento 
c da ligacao cl-010 e subsequente rearranjo das posicoes 
c e redefinicao dos sitios ativos. 
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c 
c tenta translacionar 011 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

187 do 188 j=I,13 
irasc(l,jl=iad(nade,2,j+l1 
irasc(2,jl=iad(nade,3,j+l1 

188 continue 
cal] recomp(ixmt,iymt,131 
ca]1 trans(8,I,8,I,2,11,nade,ixmt,iymtl 

c tenta translacionar 010 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

call trans(8,I,8,7,2,10,nade,ixmt,iymt) 
[ tenta translacionar 09 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

c 

c 

call trans(11,l,í,2,2,9,nade,ixmt,iymtl 
go to 333 

reacao entre o carbono 8 e UI oxigenio de epoxi 

250 continue 
c busca a qual epoxi pertence o oxigenio ativo 

do 270 l=l,nep 
if(iep(I,2,21-ixsI260,255,260 

255 if(iep(I,3,21-iysI260,275,260 
260 if(iep(I,2,151-ixsI270,265,270 
265 if(iep(I,3,151-iysI270,285,270 
270 continue 

go to 800 
c o oxigenio do l-esilo epoxi e do tipo oxigenio 1 

275 iep(I,1,21=11 
iep(I,2,11=1 
itela(iep(I,2,21,iep(I,3,211=11 
go to 287 

c o oxigenio do l-esimo epoxi e do tipo oxigenio 14 
285 iep(I,1,151=11 

iep(I,3,11=1 
itela(iep(I,2,151,iep(I,3,151)=11 

c a reacao do carbono ativo do anidrido provoca rompimento 
c da ligacao cl-010 e subsequente rearranjo das posicoes 
c e redefinicao dos sitios ativos. 
c 
c tenta translacionar 09 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

287 do 288 j=1,13 
irasc(1,j)=iad(nade,2,j+l1 
irasc(2,jl=iad(nade,3,j+l1 

288 continue 
call recomp(ixmt,iymt,131 
call trans(8,1,1,8,2,9,nade,ixmt,iymtl 

c tenta translacionar 010 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

call trans(8,1,1,2,2,10,nade,ixmt,iymtl 
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c tenta translacionar 011 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

call trans(11,l,8,7,2,11,nade,ixmt,iymtl 
c 
c alteram-se os parametros relativos a sitios ativos, 
c numero do agregado,numero de Iloleculas do anidrido, 
c numero total de Iloleculas! contagem da reacao e 
c gerenciamento dos agregados. 
c 

c 

333 iad(nade,l,2)=10 
iad(nade,l!91=lú 
itela(iad(nade,2!2),iad(nade,3,L))=10 
itela(iad(nade,2,9I,iad(nade,3,91)=10 
k=iep(l,l,l) 
iad(nade,l,1)=k 
rad=rad-1. 
r til = r tIIi-1. 
ncr=ncr+1 
kl=illga(k,1) 
iJlga( k, Kl +2 )=2 
imga(k,kl+3)=nade 
iliga í l,1 )=Kl +2 
90 to 325 

c reacao entre oxigenio de anidrido e carbono ativo 
c de epoxi 
c 

350 continue 
c pesquisa a natureza do carbono ativo e a qual epoxi pertence 

do 370 1=1,nep 
if(iep(I,2,3)-ixs)360,355,360 

355 if(iep(I,3,3)-iys)360,375,360 
360 if(iep(I,L,14)-ixs)370,365,37ú 
365 if(iep(I,3,14)-iys)370,385,370 
370 continue 

go to 800 
c o carbono do l-esilio epoxi e do tipo 3 

375 iep(I,1,3)=10 
iep(l,1,2)=5 
iep(l,2,1)=-1 
itela(iep(I,2,3),iep(1,3,3))=10 
itela(iep(I,2,2),iep(I,3,2))=5 
90 to 390 

c o carbono do l-esilo epoxi e do tipo 14 
385 iep(I,1,14)=10 

iep(l,1,15)=5 
iep(l,3,1)=-1 
itela(iep(1,2,14),iep(I,3,14))=10 
itela(iep(1,2,151,iep(I,3,15))=5 

390 iad(nade,1,10)=11 
iad(nade,1,11)=11 
iad(nade,1,121=11 
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itela(iad(nade,2,lOl,iad(nade,3,10ll=11 
itela(iad(nade,2,11l,iad(nade,3,11lj=11 
itela(iad(nade,2,121,iad(nade,3,12ll=11 

c verifica se o epoxi ja reagiu anteriormente 
if(iep(I,1,llI395,410,395 

c opcao epoxi reagido anteriormente: o numero do agregado formado 
c e escolhido entre o numero do epoxi e o do anidrido 
c iek e o indice do agregado que contem o epoxi 
c iak e o indice do agregado que contem o anidrido 

395 iek=iep(l,l,ll 
iak=iad(nade,l,ll 
imle=imga(iek,ll 
imla=illlga (iak, 1) 

ifliek-iakl397,412,405 
c iek < iak: os indices atribuidos sao do agregado iek 

397 call ieiak(imla,iak,imle,iek,nagj 
90 to 412 

c iak ( iek: os indiees atribuidos sao do agregado iak 
405 calI ieiak(imIe,iek,imla,iak,nagl 

go to 412 
opcao epoxi nao reagido anteriormente: o indice do agregado e 

c o do anidrido. modificam-se os demais parametros. 
410 continue 

k=iad(nade,l,ll 
iep(l,I,ll=k 
kl=illga(k,ll 
imgalk,Ut21=3 
imgalk,kl+3l=1 
imga(k,11=kl+2 
rep=rep-l. 
rtm=rh-1. 

412 ncr=ncr+l 
800 return 

end 

clttlltlll'lll'ttl"tltttlttltlllttttttttltltltttt"tttl'llltlllllllllt 
et.tt"llttt".ttttttt"ttttttitttitttttttttttttttttttttittttttlttttttt 

c 
c subrotina ieiak 
c gerencia a reacao agregado-agregado: transfere 
c os elementos do kk-esilo agregado para o kkk-esimo 
c que absorve o primeiro. apaga o agregado kk-esimo 
c 

subroutine ieiak(ka,kk,kb,kkK,nagl 
common lalin/ial(50,3,51 
comlon lanid/iadll000,3,141 
cO.lon lepox/iep(500,3,151 
comlon lagre/ilga(50,BOOI 
do 10 jC=2,ka,2 
ide=ilga(H,jcl 
idl=imga(kk,jct l1 
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if(ide-2)15,20,25 
15 iam(idm,l,l)=kkk 

go to 30 
20 iadíidm,l,l)=kkk 

go to 30 
25 iep(idm,l,l)=kkk 
30 imga(kkk,kb+jr)=imga(kk,jc) 

imga(kkk,kb+jr+11=imga(kk,jr+1) 
ilga( kk, jr)=O 
imga(kk,jc+l)=O 

10 continue 
imga(kkk,l)=imga(kkk,l)+imga(kK,l) 
imga(kK,l)=O 
nag=nag-l 
return 
end 

ciil!litit!ii'it.t'ltii"'t'ttt"t""""'t,."t'ttitttit.t'i.tt't'i 
ri.t'lli"'t'i"'i'iit"ii't'tt""t.'tlltttt,, •• 'tt'i't"ittiii'tt'i 

subroutine trans(l,ma,mb,mc,md,me,nade,ixmt,iymt) 
common Iglob/itela(Súú,SOO),irasr(2,14) 
common lanidfiad(1000,3,14) 
ix=2iirasc(ma,mb)-irasc(ma,mc) 
iy=2iirasc(md,mb)-irasc(md,mc) 
itela(iad(nade,ma+l,me+l),iad(nade,md+l,me+l))=O 
call coordg(ixmt,iymt,ix,iy,O,O,ixs,iys) 
if(itela(ixs,iys))20,10,20 

10 irasc(ma,me)=ixs 
irasc(md,me)=iys 
iad(nade,ma+l,me+ll=ixs 
iad(nade,md+l,me+ll=iys 

20 itela(irasc(ma,mel,irasc(md,mell=l 
iad(nade,l,me+ll=1 
return 
end 

r't"'i"'tt"iii'i'itli!itttt""""""""'!i"iii'tt'i"""""" 
cttt"lt"'ti"ii, ••• ""'t'lt"""l""'t •• t'ilt.tii •• t,tt,t •• "'ttti 
c subrotina recomp 
c restaura a ronetividade da molecula na matriz rascunho 
c 

c 

subroutine recomp(ixmt,iymt,natl 
cOlmon Iglob/itela(SOO,500I,irasc(2,14) 

max=irasc(l,l) 
do 10 1=2,nat 

if(irasc(1,1)-max)10,10,5 
5 max=irasc(l,l) 

10 continue 

may=irasc(2,11 
do 20 1=2,nat 
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if(irasc(2,l)-may)20,20,15 
15 may=irasc(2,l) 
20 continue 

mix=irasc(l,l) 
do 30 1=2,nat 

if(irasc(l,I)-mix)25,30,30 
25 mix=irascí1, 1 j 
30 continue 

c 
miy=irasc(2,l) 
do 40 1=2,nat 

if(irasc(2,l)-miyJ35,40,40 
35 miy=irasc(2,1) 
40 continue 

c 
if(max-mix-ixmt/2)50,45,45 

45 do 48 l=l,nat 
if(irasc(1,1)-ixmt/2)47,47,48 

47 irasc(l,l)=irasc(l,l)+ixmt 
48 continue 
50 if(may-miy-iymt/2)60,55,55 
~15 do 58 l=l,nat 

if(irasc(2,lJ-iymt/2)57,57,58 
57 irasc(2,1)=irasc(2,1)+iymt 
58 continue 
60 continue 

return 
end 

c 
eltlltilttattttttttttt'tttttittiilttlltttttttttttttitttttittttttltttttt 
cltilittlltttltttl.ltttlt.tlll,tttttt"," •• tt •• t.tttt •••• t'tittitt.t •• 
c 
c subrotina lovep 
c movimenta uma molecula de epoxido mediante translacao 
c e algoritmo de verdier-stockmayer. apos, verifica 
c se ha ou nao reacao. 
c 

subroutine lovep(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncr,nca,idl,ia,ini,ran,nag,ixmt,iYlt) 
cOlmon Iglob/itela(500,SOO),irasc(2,14) 
common lalin/ial(50,3,5) 
common lanid/iad(1000,3,14) 
cOlmon íepox/iep(500,3,15) 
common lagre/imga(50,800J 
common Iptos/ipl(4,2J,ip2(8,24) 

c 
c parte i- lovilentacao das loleculas 
c 
c o movimento do epoxido e composto por translacao 
c e lovimentacao da lolecula(verdier-stocklayer) 

kin=l 
verifica se a lolecula sera movimentada ou apenas testada, 
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c quanto a reacao. idm}O significa ir direto para a parte de 
c teste de reacao. isto ocorre quando esta subrotina e chamada 
c via movag- movimentacao de agregados 

if(idml10,10,71 
c a lIlolecula sera movimentada 
c chama um epoxido entre 1 e nep 

10 call alea(ini,ranl 
nepe=l+int(raninepl 

testa se o epoxido ja reagiu ou nao, numa etapa anterior 
if(iep(nepe,l,11170,20,70 

se o epoxi ja houver reagido, nao ha' translacao, 
c mas pode haver movimentacao pelo algoritmo de verdier-
c stocKmayer. 
c 
c prossegue, para o caso de epoxidos nao reagidos 

20 kt=l 
c antes do movimento de translacao, apagar o epoxido da 
c matriz tela 

call apagar(3,nepel 
c aqui comeca o movimento de translacao: translaciona 
c a molecula como um todo, testando as condicoes 
c de volume excluido. 

40 call alea(ini,ranl 
call alint(it,ran) 
call alea(ini,ranJ 
call alint(jt,ranJ 
do 45 1=1,14 
ix=iep(nepe,2,1+1J 
iy=iep(nepe,3,1+1J 
call coordg(ixmt,iymt,ix,iy,it,ít,ixs,iys) 
if(itela(ixs,iys))50,60,50 

c a nova coordenada e desimpedida. grava-se na matriz rascunho. 
60 irascll,I)=ixs 

irascI2,1)=iys 
go to 45 

c ha sobreposicao: pesquisa-se sobre a redefinicao 
50 if(kt-ikept)55,57,57 
55 ~.t=kt+l 

go to 40 
57 call escrev(3,nepe,O,O,ixmt,iymt) 

go to 70 
45 continue 

do 65 1=1,14 
iep(nepe,2,1+1)=irasc(1,IJ 
iep(nepe,3,1+lJ=irasc(2,1) 
itelaliep(nepe,2,1+1),iep(nepe,3,1+1))=iep(nepe,1,1+1J 

65 continue 
c inicia o algoritmo de verdier-stocklayer 

go to 70 
71 nepe=ia 
70 continue 

call alea(ini,ran) 
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c 

do 83 1=1,14 
irasc(1,l)=iep(nepe,2,1+1) 
irasc(2,1)=iep(nepe,3,1+1) 

83 continue 
call recomp(ixmt,iYlt,14) 

c seleciona qual atolo ·sofrera" o movimento 
c 

c 

ik=1+int(ran*14.l 
if(ik-3l80,111,7S 

c selecao dos atomos 1 ou 2 
c 

80 if(iep(nepe,2,1))82,81,89 
82 if(ik-2)81,89,81 
81 ixc3=irasc(1,3) 

iyc3=irasc(2,3) 
[ chama a subrotina do algoritmo 

call mavs(irasc(1,ik),irasc(2,ik),ixc3,iyc3,ixc3,iyc3,ixmt,iymt) 
go to 95 

7S if(ik-12)85,114,90 
c 
c seleciona os atomos 13 ou 14 
c 

89 ik=14 
90 if(iep(nepe,3,1))92,91,111 
92 if(ik-13)91,111,91 
91 ixc12=irasc(l,12l 

iyc12=irasc(2,12) 
c chama a subrotina do algoritmo 

c 

call mavs(irasc(1,ikl,irasc(2,ik),ixc12,iyc12,ixc12,iyc12,ixmt,iymt) 
90 to 95 

c seleciona os atolos 4-11 
c 

c 

85 ixa=irasc(l,ik-l) 
iya=irasc(2,ik-l) 
ixp=irasc(l,ik+ll 
iyp=irasc(2,ik+l) 

c chama a subrotina do algoritlo 

c 

call mavs(irasc(1,ik),irasc(2,ik),ixa,iya,ixp,iyp,ixmt,iymt) 
go to 95 

c selecao do atolo de numero 3 
c 

c 

111 if(iep(nepe,2,l))114,l12,114 
112 call lavslod(irasc(1,1),irasc(2,1),irasc(l,2),irasc(2,2),irasc(l,3),irasc(2,3),irasc(1,4),irasc(2,4),i 

go to 9S 

c selecao do atomo de numero 12 
c 

182 



114 if(iep(nepe,3,1))95,115,95 
115 call mavsmoo(irasc(1,14),irasc(2,14),irasc(1,131,irasc(2,13),irasc(l,12),irasc(2,121,irasc(l,11),irasc 

c teste da nova posicao 
c copia a matriz rascunho para a matriz do epoxi 

95 do 120 1=1,14 
la=l 
call coordg(ixmt,iymt,irasc(l,lal,irasc(2,lal,0,0,iepx,iepy) 
iep(nepe,2,1+11=iepx 
iep(nepe,3,1+11=iepy 

120 continue 
c 
c parte ii- verificacao da reacao 
c 
c para epoxidos escolhidos externamente a subrotina movep 
c (escolhidos, por exemplo, via movag), atribui o numero 
c relativo da molecula 

127 continue 
c verifica se o carbono 2 do epoxi e reativo 

if(iep(nepe,1,3)-41225,130,225 
c toma as coordenadas de um dos sitios ativos: o carbono 2 

130 ix=iep(nepe,2,31 
iy=iep(nepe,3,3) 

c inspeciona a natureza dos sitias vizinhos ao sitio ativo 
do 140 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,K,ixs,iys,ixmt,iymt) 

c pesquisa nitrogenio ativo (aminal nas vizinhancas 
if(k-61145,150,145 

c encontra oxigenio ativo (anidrido) nas vizinhancas 
145 if(k-8)140,250,140 
140 continue 

c verifica se o oxigenio 1 do epoxi e reativo 
225 if(iep(nepe,1,2)-5)325,230,325 
230 ix=iep(nepe,2,2) 

iy=iep(nepe,3,2) 
c inspeciona a natureza dos sitias vizinhos ao sitio ativo 

do 240 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixs,iys,ixmt,iymt) 

c pesquisa carbono ativo (anidrido) nas vizinhancas. 
if(k-7)240,350,240 

240 continue 
c verifica se o carbono 13 do epoxi e reativo 

325 if(iep(nepe,1,14)-4)425,330,425 
330 ix=iep(nepe,2,14) 

iy=iep(nepe,3,14) 
c inspeciona a natureza dos sitias vizinhos ao sitio ativo 

do 340 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixs,iys,ixmt,iymt) 

c pesquisa nitrogenio ativo (amina) nas vizinhancas 
if(k-6)345,450,345 
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c pesquisa oxigenio ativo (anidrido) nas vizinhancas 
345 if(k-B)340,550,340 
340 continue 

c verifica se o oxigenio 14 do epoxi e reativo 
425 if(iep(nepe,I,15)-5j800,430,BOO 
430 ix=iep(nepe,2,15) 

iy=iep(nepe,3,15) 
inspeciona a natureza dos sitias vizinhos ao sitio ativo 

do 440 1=1,4 
la=l 
call viz(ix,iy,la,k,ixs,iys,ixmt,iymtl 

c pesquisa carbono ativo (anidrido) nas vizinhancas 
if(k-7)440,650,440 

440 continuE' 
go to 800 

c nitrogenio ativo nas vizinhancas 
150 continue 

c modificar os parametros do anel do epoxi: reacao 
iep(nepe,I,3)=10 
iep(nepe,I,21=5 
iep(nepe,2,11=-1 
itela(iep(nepe,2,3),iep(nepe,3,3))=10 
itela(iep(nepe,2,2),iep(nepe,3,211=5 
go to 152 

c nitrogenio ativo nas vizinhancas 
450 continue 

c modificar os para metros do anel do epoxi: reacao 
iep(nepe,I,141=10 
iep(nepe,I,151=5 
iep(nepe,3,1'=-1 
itela(iep(nepe,2,141,iep(nepe,3,14'1=10 
itela(iep(nepe,2,151,iep(nepe,3,15)1=5 

c pesquisa de qual amina reage com o epoxi 
152 continue 

do 170 l=l,nam 
if(iam(I,2,21-ixsI170,155,170 

155 if(iam(1,3,21-iys'170,160,170 
170 continue 

c alteracao dos parametros relativos a sitios ativos, contagem 
c da reacao, numero das moleculas de amina, epoxi e total. 

160 iam(l,I,2'=9 
itela(iam(l,2,2',iam(l,3,211=9 
ncr=ncr+l 
ral=ram-1. 
rtlli=rb-1. 

c pesquisa se o epoxi ja reagira anteriormente 
if(iep(nepe,l,l')167,165,167 

c epoxi nao reagido anteriormente 
165 iam(l,l,l)=nca 

iep(nepe,l,ll=nca 
ilga(nca,I)=4 
imga(nca,2)=1 
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imga(nca~3)=i 

imga(nca~4)=3 

imga(nca~5)=nepe 

nag=nag+1 
nca=nca+l 
rep=rep-l, 
rh=rtll-l, 
go to 225 

c epoxi ja reagido anteriormente 
167 k=iep(nepe,l,1) 

iam (l , 1,1) =k 
kl=iliga(I;,1) 
illlga(k,k!+2j=1 
imga(k,U+31=1 
illga (k, l)=kl +2 
go to 225 

c oxigenio ativo nas vizinhancas 
c modificar os parametros do anel de epoxi 

250 iep(nepe,l,3)=10 
iep(nepe,l,2)=5 
iep(nepe,2,l)=-1 
iteia(iep(nepe,2,3),iep(nepe,3,311=10 
itela(iep(nepe,2,21,iep(nepe,3,211=5 
go to 252 

550 continue 
c oxigenio ativo nas vizinhancas 
c modificar os parallletros do anel de epoxi 

iep(nepe,l,141=10 
iep(nepe,l~151=5 
iep(nepe,3,11=-1 
itela(iep(nepe,2,141,iep(nepe,3,1411=10 
itelaíiep(nepe,2,151,iep(nepe,3,1511=5 

c pesquisa sobre qual anidrido que reage com o epoxi 
252 do 270 1=1,nad 

if(iad(I,2,101-ixsI257,255,257 
255 if(iad(I,3,101-iysI257,275,257 
257 if(iad(I,2,111-ixsI262,260,262 
260 if(iad(I,3,111-iysI262,275,262 
262 if(iad(I,2,12)-ixs)270,265,270 
265 if(iad(l,3,12)-iys)270,275,270 
270 continue 
275 continue 

c localizacao do l-esimo anidrido e modificacao de parametros 
c relativos a sitios ativos, contagem de reacao 

ncr=ncr+l 
iad(l,l,101=11 
iad(l,1,111=11 
iad{l,l,121=1l 
itelaliad(I,2,101,iad(I,3,1011=11 
itela(iad(I,2,111,iad(I,3,l111=11 
itela(iad(I,2,121,iad!I,3,1211=11 

c verificacao se o epoxi ja reagira anteriormente 
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if(iep(nepe,1,1))280,277,280 
c opcao epoxi reagido anteriormente: o numero do aQreQado formado 
c e escolhido entre o numero do epoxi e o do anidrido 
c iek e o indice do agregado que contem o epoxi 
c iak e o indice do agregado que contem o anidrido 

280 iek=iep(nepe,l,l) 
iak=iad(l,l,l) 
imle=imga(iek,l) 
imla=imga(iak,l) 
if(iek-iak)281,32S,288 

c iek < iak : os indices atribuidos sao do agregado iek 
281 call ieiak(imla,iak,imle,iek,nag) 

go to 325 
c iak < iek : os indices atribuídos sao do agregado iak 

288 call ieiak(imle,iek,imla,iak,nag) 
go to 325 

c epoxi nao reagido anteriormente: o indice do agregado e o do 
c anidrido. modificam-se os demais parametros 

277 k=iad(I,1,11 
iep(nepe,1,11=k 
U=imga(k,l) 
imga( k, kl +21=3 
imga(k,kl+3)=nepe 
imga(k,11=Kl+2 
rep=rep-l. 
rtm=rtlll-1. 
go to 325 

c presenca de um carbono ativo nas vizinhancas do sitio ativo 
350 continue 

iep(nepe,1,2)=11 
iep( nepe ,2,1) =1 
itela(iep(nepe,2,21,iep(nepe,3,2))=11 
go to 352 

650 continue 
iep(nepe,1,15)=11 
iep(nepe,3,11=1 
itela(iep(nepe,2,15),iep(nepe,3,15))=11 

c pesquisa qual anidrido que reage com o epoxido 
352 do 370 1=1,nad 

if(iad(I,2,2)-ixs1357,355,357 
355 if(iad(I,3,2)-iys)357,375,357 
357 if(iad(I,2,9)-ixs)370,360,370 
360 if(iad(I,3,9)-iys)370,380,370 
370 continue 

c modifica os parametros relativos a si tios ativos 
375 iad(I,1,10)=11 

iad(l ,1,11 )=8 
iad(l,1,12)=8 
do 376 j=1,13 
irasc(1,j)=iad(I,2,j+11 
irasc(2,jl=iad(I,3,j+l1 

376 continue 
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cal! recomp(íxmt,iymt,131 
call trans(8,1,8,l,2,11,I,íxmt,iymt) 

( tenta translacionar 010 para uma nova posicao. sendo impossível 
c ele e mantido na posicao original 

call trans(8,l,8,7,2,10,I,ixmt,iymt) 
c tenta translacionar 09 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

call trans(11,l,1,2,2,9,l,ixmt,iymt) 
go to 390 

380 iad(I,1,10)=8 
iadO ,1,11)=8 
iad(l,l,12)=11 
do 381 j=1,13 
irasc(1,j)=iad(l,2,j+11 
irasc(2,jl=iad(I,3,j+1) 

381 continue 
call recomp(ixmt,iymt,13) 
call trans(8,1,1,8,2,9,I,ixmt,iymt) 

c tenta translacionar 010 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

call trans(8,1,I,2,2,10,I,ixmt,iymt) 
c tenta translacionar 011 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

c 

call trans(11,l,8,/,2,11,I,ixmt,iymtl 
390 iad(I,1,2j=10 

iadO ,1,9)=10 
itela(iad(I,2,2),iad(I,3,2))=10 
itela(iad(I,2,91,iad(I,3,9))=10 
ncr=ncr+l 
k=iepínepe,I,1) 
iad(l,l,ll=k 
k\=imga(K,l) 
illiga(K,k!+21=2 
imga(K,kl+31=1 
imga(K,1)=kl+2 
rad=rad-l, 
rtm=rtm-1. 
go to 425 

800 continue 
return 
end 

cffliillliitilt.ttttl'if •••• ttttttitiiiti'tt,."ttt'ititt'tititllt 
cltttittitiit.tt'tt,ttttttitttttttttttttttttttttttt.tttttttttltllt 
c 
c subrotina lovag 
c movimenta um agregado aleatoriamente escolhido 
c por traslacao e confere se ha ou nao reacao 
c 

subroutine lovag(nam,nad,nep,ikept,ral,rad,rep,rtl,ncr,nca,idm,ia,ini,ran,nag,ixmt,iYlt) 
common Iglob/itela(500,500),irasc(2,14) 
cO.lon lalin/iam(50,3,5) 
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[ 

common /anid/iad(1000,3,14) 
common íepox/iep(500,3,15) 
coroman /agre/imga(50,800) 
[OffimOn iptos/ipl(4,2),ip2(8,24) 

C o movimento do agregado da-se apenas por translacao. 
c apos o movimento, verificam-se os sitias ativos de cada 

uma das moleculas do agregado. 
kin=l 
call alea(ini,ran) 

c chama o agregado a ser movimentado 
nage=l t int(raninag) 
imla=imga(nage,l)tl 
do 10 1=2,imla,2 
ire=imga(nage,l) 
irm=imga(nage,ltli 

c apaga o agregado 
call apagar(ire,irm) 

10 continue 
c escolhe uma direcao aleatoria para translacionar 

11 call alea(ini,ran) 
call alint(it,ran) 
call alea(ini,ran) 
call alint(jt,ran) 
ic=2 

c translaciona pesquisando o volume excluido. 
15 if(ic-imla)20,100,100 
20 if(imga(nage,ic)-2)30,40,50 

c translaciona molecula de amina 
30 nae=imga(nage,ict 1) 

do 35 1=1,4 
call coordg(ixmt,iymt,iam(nae,2,lt1),iam(nae,3,lt1),it,jt,ix,iyl 
if(itela(ix,iy))70,35,70 

35 continue 
go to 60 

40 nade=imga(nage,ict 1) 
c translaciona molecula de anidrido 

do 45 1=1,13 
call coordg(ixmt,iymt,iad(nade,2,lt1),iad(nade,3,lt1),it,jt,ix,iy) 
if(itela(ix,iy))70,45,70 

45 continue 
go to 60 

50 nepe=imga(nage,ict 1) 
c translaciona molecula de epoxido 

do 55 1=1,14 
call coordg(ixmt,iymt,iep(nepe,2,lt1),iep(nepe,3,lt1),it,jt,ix,iy) 
if(itela(ix,iy))70,55,70 

55 continue 
60 ic=ict2 

go to 15 
70 kin=kin+1 

if(kin-ikept)11,75,75 
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c 

c 

75 do 80 1=2,imla,2 
ire=imgalnage,I) 
irm=imgalnage,i+1l 
caII e5crevlire,irm,0,O,ixmt,iymt) 

80 continue 
go to 800 

100 continue 
do 101 1=2,imla,2 
ire=imgalnage,Il 
irm=imgalnage,l+l) 
caII escrevlire,irm,it,jt,ixmt,iymtl 

101 continue 
ic=2 

102 if(imga(nage,ic))105,BOO,105 
105 idm=l 

if(imga(nage,ic)-2)110,120,130 
110 ia=imga(nage,ic+l) 

call movam(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncr,nca,idm,ia,ini,ran,nag,ixmt,iymt) 
go to 140 

120 ia=imga(nage,ic+l1 
call movad(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncr,nca,idm,ia,ini,ran,nag,ixmt,iymt) 
go to 140 

130 ia=imga(nage,ic+l) 
calI movep(nam,nad,nep,ikept,ram,rad,rep,rtm,ncf,nca,idm,ia,ini,ran,nag,ixmt,iymt) 
go to 140 

140 ic=ic+2 
go to 102 

BOO continue 
idm=O 
return 
end 

clititltttitt!tit'itt'litti'i.'ti'it'ii"'ttttttitt,.tttiiiiiiitt'ttiti 
ciiii"""""",'t""i"'i"i"'iii"ii'iii""'ttttttiltii"i'tiiii 
c 

subroutine mavs(ix,iy,ixO,iyO,ix2,iy2,ixmt r iymtl 
common/glob/itela(500,500),irasc(2,14) 
call coordg(ixmt,iymt,ixO+ix2,iyO+iy2,-ix,-iy,ixs,iys) 

if(itela(ixs,iys)120,10,20 
10 call coordg(ixmt,iymt,ix,iy,O,O,ixx,iyyl 

id=itela(ixx,iyyl 
itela(ixx,iyyl=O 
ix=ix5 
iy=iy5 
itela(ix,iyl=id 

20 return 
end 

c 
cii'iiii'tti'it!iitti.""t,.ti'tt'ttttttttt'ti"ti'"'i"t"'iit'ittt 
cttttiti'iii'itiiiiiti'iiitt'iiii"t"""t""t'it't'iitiiiiiiti'iiit 
c 
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c 

subroutine mavsmod(ixo,iyo,ixa,iya,ixb,iyb,ilc,iyc,is,ixmt,iymt) 
common IgIob/itela(500,500),irasc(L,14) 

eaII coordg(ixmt,iymt,Llixc,2fiyc,-ixo,-iyo,ixso,iysol 
caII coordg(ixmt,iymt,2tixc,2tiyc,-ixa,-iya,ixsa,iysal 
calI coordg(ixmt,iymt,2lixc,2iiyc,-ixb,-iyb,ixsb,iysbl 

if(itela(ixso,iysol)10,20,10 
20 if(itela(ixsa,iysa))10,30,10 
30 if(itela(ixsb,iysb)110,40,10 
40 call coordg(ixmt,iymt,ixo,iyo,O,O,ixDo,iyool 

calI coordg(ixmt,iymt,ixa,iya,O,O,ixaa,iyaa) 
calI coordg(ixmt,iymt,ixb,iyb,O,O,ixbb,iybbl 
ido=iteIa(ixoo,iyoo) 
ida=itela(ixaa,iyaa) 
idb=iteia(ixbb,iybb) 
itela(ixoo,iyool=O 
itela(ixaa,iyaa)=O 
itela(ixbb,iybbl=O 

ixo=ixso 
i7 0=iyso 
ixa=ixsa 
iya=iysa 
ixb=ixsb 
iyb=iysb 
itela(ixso,iyso)=ido 
itela(ixsa,iysa)=ida 
itela(ixsb,iysb)=idb 

10 continue 
return 
end 

cttt •••• ttt •••••••• "tt.tt,ttt.t, ••• tt"t'tt,tt"t.,tt ttltttltllttltt 
el.tlt •• t""'t •• t ••• t •• ,t.,ttt, •• tttlit ••• t't'lt •• tl'tttlttlt"""t 

subroutine paramc(ram,rad,rep,rtm,ncont,nag,ncr) 
common IgIob/iteIa(500,5001,irasc(2,14) 
integer'4 ncont 
Nrite(16,l) 
print l,'n.runs= ',ncont 

c Nrite(17,t)'numero de runs= ',ncont 
write(16,l)'n.runs= ',ncont 
write(16,')'n.rea= ',ncr,' ram= ',ram,' rad= ',rad,' rep= ',rep,' rag= ',nag 
Nrite(16,') 
print " 'n.rea= ',ncr,' ram= ',ram,' rad= ',rad,' rep= ',rep,' rag= ',nag 
write(1B,100)ncont,ncr,ram,rad,rep,nag 

100 format(ilO,i5,3fl0.5,i5) 
return 
end 

c.ll •••••••••••••• l •••••• l'll •• t •• lll •••••••••••••••• t'l"'l'l., ••• 't" 
subroutine paral(ram,rad,rep,rtm,ncont,nag,ncr,nam,ixmt,iymt,nca) 
cOllon Iglob/itela(500,500),irasc(2,14) 
cOllon lalin/ial(50,3,5) 
common lanid/iad(1000,3,14) 
common lepox/iep(500,3,15l 
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commOR Iptosfipl(4,2),ip2(B,24) 
common lagre/imga(50,BOO) 
commoo Imassfimas(3,14) 
integer*4 ncont 
mo=O 
IDW=O 
nl=O 
n2=0 
naag=oca-l 
mnl=O 
Iwl=O 
mam=59 

lad=154 
mep=202 
caII paramc(ram,rad,rep,rtl,ncont,nag,ncr) 
if(nag)12,12,11 

11 do 10 I=l,naag 
Ia=I 
caII massa(nag,nagl,nag2,ln,mw,Ia,nl,n2) 

if(nagl)10,10,99 
99 caII raiog(xcl,ycm,nagl,rg,Ia,ixlt,iymt) 

mn=mn+nagl 
Iw=mw+nag2 
write(16,')'massa do agregado numero' ,1,' = ',nagl 
print i,'massa do agregado numero' ,I,' = ',nagl 
write(16,i)' xcm = ',XCI, ycm = ,yCI 
write(16,i)'raio de giro do agregado' ,i,' = ,rg 
write(16,l) 
print l,' XCI = ,xcm, yCI = ,yCI 
print ','raio de giro do agregado' ,I,' = ,rg 
print l,' , 

write(19,100)i,nagl,xcl,ycm,rg 
100 format(2i5,3fl0.5) 

10 continue 
mgsola=mw 
Iw=mw/mn 
mn=mn/nag 
mnsoma=int(ral)+int(rad)+int{rep)+nag 
mnsomal=int(ram)imam+int(rad)tlad+int(rep)tmep+nagtmn 
mnsola2=int(ram)t(malll2)+int(rad)'(madt.2)+int(rep)t(lep*t2)+mgsoma 
mnl=mnsomal/Insola 
mwl=mnsoma2/mnsomal 
write(16,t)'iassa molecular media numerica ',mnl 
write(16,t)'massa molecular media ponderai' ,mwl 
write(16,t)'massa lolecular ledia numerica agregado ,mn 
write(16,t)'massa loIecular media ponderaI agregado ,iW 
write(16,t)'nuiero de aneis abertos' ,nl 
write(16,l)'numero de aneis totallente reagidos' ,n2 

print l, 'nulero de aneis abertos' ,nl 
print l,'nulero de aneis totalmente reagidos' ,n2 

print l, 'Iassa molecular media numerica ',Inl 
print l,'massa lolecular media ponderaI' ,Iwl 
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print t, 'massa molecular media numerica agregado ,mn 
print ., 'massa molecular media ponderaI agregado ,mw 

writeI19,200)mol,mwl,mn,mw,nl,02 
writeI20,300)ocoot,ncr,ram,rad,rep,nag,mn1,mwl,mn,mw,n1,n2 

200 formatl6i7) 
300 formatlilO,i5,3fl0,5,i5,6i7) 

12 returo 
end 

ctil'.' •• '.' ••• '.' ••• "tttl'ttt't.t.tt.'tttt.,tttttt' •• t ••• l 
subroutine lassalnag,nagl,nag2,ln,lw,la,nl,n2) 
(01100 íagrefilga{50,BOO) 

(omlon lepol/iepI500,3,15) 
nagl=O 
nag2=O 
mai~=59 

mad=154 
lIlep=202 
iflimga(la,1))S,10,5 

5 imla=imgalla,l) 
do 20 j=2,imla,2 
go to (22,24,26) imga{la,j) 

22 nagl=nag1+lam 
go to 20 

24 nag1=nagl+mad 
90 to 20 

26 nagl=nag1+mep 
ip=imgaOa,j+1 ) 
iflieplip,2,1))35,31,39 

35 01=n1+1 
go to 31 

39 n2=n2+1 
31 if(ieplip,3,1i)4S,20,49 
45 n1=n1+1 

go to 20 
49 n2=n2+1 
20 (ontinue 

nag2=nag1U2 
10 (ontinue 

return 
end 

(t •••••••••••••••••••• ttt ••• " •• tt ••••••• ", •••••••• ttt"t" 
subroutine raiog(xcm,ycm,nagl,rg,la,ixlt,iymt) 
(Ollon lauxi/itaux(500,500),icul(500) 

(Olmon Iglobíitela(SOO,SOO),irasc(2,141 
(olmont/ptos/ipl(4,2l,ip2IB,24) 

comlon lamin/iamI50,3,S) 
(ommon lanid/iad(1000,3,14) 
(omlon lepox/iep(SOO,3,lS1 

(omlon lagre/ilga(50,BOOI 
calmon Imass/imas(3,141 

c zeragem das matrizes auxiliar e acumulador 
do 10 l=l,ixmt 
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do 20 j=l,iy[lt 
itaux( 1 ,j)=O 

20 continue 
icuw;(l)=O 

10 continue 
valores iniciais das variaveis 

rg=O 
~cm=O 

yCIll=O 
lIli~=O 

miy=O 
malll=59 

lllad=154 
mep=202 
iflimga(la,I))5,1000,5 

5 imla=imga(la,l) 
do 30 j=2,imla,2 
js=imgalla,j+l) 

go to (100,200,300) imga(la,j) 
100 do 110 1=1,4 

itaux(iam(js,2,1+1i,ialll(js,3,1+1))=imas(1,11 
110 continue 

go to 30 
200 do 210 1=1,11 

itaux(iad(js,2,1+1),iad(js,3,1+1))=illlas(2,1) 
210 continue 

go to 30 
300 do 310 1=1,14 

itaux(iep(js,2,1+1),iep(js,3,1+1))=imas(3,li 
310 continue 

30 continue 
ir=1 
do 320 l=I,ÍXmt 
iculIl(iy)=icum(iy)+itaux(l,iy) 

320 continue 
if(icum(iy))450,450,350 

350 iy=iy+l 
do 360 1=I,ÍXlIlt 
icul(iy)=icum(iy)+itaux(l,iy) 

360 continue 
if(icum(iy))390,390,380 

380 if(iy-iYlllt)350,900,900 
390 illlay=iy 

iy=iYlllt+l 
395 iy=iy-l 

do 400 1=I,ixllt 
icul(iy)=icum(iyl+itaux(I,iyl 

400 continue 
if(icum(iyI1500,500,395 

450 iy=iy+1 
do 460 l=l,ixlt 
icul(iy)=icul(iyl+itaux(I,iyl 
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460 continue 
iflicum[iy))450,450,470 

470 iy=iy+1 
do 480 1=1,ixmt 
icum(iy)=icum(iy)+itauxíl,iy) 

480 continue 
imay=O 
if(icum(iy))500,500,470 

500 sUlllm=O 
do 510 l=1,iymt 
summ=summ+icumíl) 

510 continue 
sum:<rj=ú 
do 520 l=1,iymt 
la=l 
if(!-imay)530,53ú,54ú 

530 la=la+iyllit 
540 sumxm=sulllxlIi+icUIII(!).la 
520 continue 

xcm=float(sullixlIi)ffloat(summ) 
slIIrx2=0 
do 550 l=1,iyllit 
la=l 
if(l-illlay)560,560,570 

560 la=la+iymt 
570 smrx2=smrx2+icum(I)*((float(la)-xclII)"2) 
550 continue 

smrx2=smrx2ísumm 

c translacao em y (mudar coords) 
do 610 1 = 1, ixmt 
icum(l )=0 

610 continue 
ix=1 
do 620 1=1,iymt 
icum(ix)=icum(ix)+itaux(ix,l) 

620 continue 
if(icum(ix))750,750,650 

650 ix=ix+1 
do 660 1=1,iymt 
icum(ix)=icum(ix)+itaux(ix,l) 

660 continue 
if(icum(ix))690,690,680 

680 if(ix-ixmt)650,900,900 
690 illlax=ix 

ix=ixmt+1 
695 ix=ix-1 

do 700 l=l,iymt 
icum(ix)=icum(ix)+itaux(ix,l) 

700 continue 
if(icum(ix))800,800,695 

750 ix=ix+l 
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do 760 l=l,iylllt 
iculII(ix)=icum(ix)+itaux(ix,11 

760 continue 
if(icum(ix)J750,750.770 

770 ix=ix+l 
do 780 l=l,iylllt 
icum(ix)=iculII(ix)+itaux(ix,ll 

780 continue 
illlax=O 
if(icum(ix))800,800,770 

800 sUlllylll=O 
do 820 l=l,ixmt 
la=l 
if(l-imax)830,830,840 

830 la=la+ixmt 
840 sumym=sumym+icum(llila 
820 continue 

ycm=float(sulllym)/float(summ) 
smry2=0 
do 850 l=l,ixmt 
la=l 
if(l-imax)860,860,870 

860 la=la+ÍXmt 
870 smry2=smry2+iculII(l)i((float(la)-yclII)ti2) 
850 continue 

smry2=smry2/sulllm 
rg=sqrt(slIIrx2+slllry2) 
go to 1000 

900 print ',·percolacao" 
write(16,i)"percolacao· 

1000 continue 
return 
end 

.. 
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10.2 ApÊNDICE I I 

DIFERÊNÇAS ENTRE OS PROGRAMAS DO MODELO A E DO 

MODELO B 

É vedado o uso deste programa sem autorização expressa 

dos autores: 

Paulo Augusto Netz 

Marco Flôres Ferrão 

Dimitrios Samios 
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Arquivo Diferenca Entre Modelo A e Modelo B 

UUUHHU 
File HOME$DISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 

3 c 
4 c 

nUH 
File HOME$DISK:[HOME.FERRA01B.FOR;1 

erpllic versao 2.3 

3 c erpllic versao 3.0 
4 c 

uunuuu 
ttUHHun 
File HOME$DISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 

15 c condicoes de reacao totalmente irreversivel 
16 c 

UUU 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAO]B.FOR;1 

15 c condicoes de semi-reversibilidade (v. Bettina SteinmannJ 
16 c 

HHUUUU 
UUUUUH 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAO]A.FOR;1 

30 c 
31 c 

unu 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAO]B.FOR;1 

30 c 
31 c 

HnUUUH 
UUUUUU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAO]A.FOR;1 

77 c imga(SO,800) 
78 c ipl(4,2J 

UUU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAO]B.FOR;1 

77 c imga(500,BOOI 
78 c ipi(4,2i 

UiUUUiU 
UUUUUU 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAO]A.FOR;1 

81 c 
UUU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAO]B.FOR;1 

B1 cli telag(250,250J 
B2 c 

nuuuuu 
uununu 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAO]A.FOR;1 

90 common lagre/imga(50,BOOJ 
91 common Imass/imas(3,14J 
92 c characterll gra(12J 

data: 08/11/1991 
pesquisa de Quimica teorica 

data: 25/11/1991 
pesquisa de quimica teorica 

- matriz gerenciadora de agregados 
- matriz ·pontos 1"- pos/mov. 

- matriz gerenciadora de agregados 
- matriz "pontos 1"- pos/mov. 

- tela grafica 
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93 c charactertl telag(250,250) 
94 realiB w,x,rpar 
95 
96 c 
97 

data graf' ','c', 'o', '+', 'c', '0', 'n', 'c', 'o', '0', 'c', 'o' I 
open(15,file='ioputa' ,status='old') 

9B 
99 c 

100 

opeo(16,file='parama' ,status='oew') 
open(17,file='telas' ,status='new') 
opeo(lB,file='paral',status='new') 

101 open(19,file='para2' ,status='new') 
102 open(20,file='para3' ,status='oew') 
103 

UUH 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJB.FOR;1 

91 common lagre/imga(500,BOO) 
92 comIDon fmass/imas(3,14) 
93 c characterll gra(12) 
94 cli characteril telag(250,250) 

reaUS w,x,rpar 
integerl4 nruns,ocont,npar,occ,ncr 

95 
96 
97 
9B 

cU data graf' ','c' I 'o', 'f' I 'c', 'o', 'n', 'c' ,'o', 'n', 'c' I 'o' f 
open(15,file='inputb',status='0Id') 

99 
100 
101 
102 
103 
104 

c 

uunuuu 
unuuuu 

open(16,file='paramb' ,status='oew') 
open(17,file='telasb' ,status='fresh') 

opeo(18,file='parbl' ,status='oew') 
open(19,file='parb2' ,status='oew') 
open(20,file='parb3' ,status='new') 

File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
248 c 320 do 397 l=l,iymt 
249 c do 395 /I=l,ixllt 
250 c ji=itela(/I,I)+l 

UUU 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJB.FOR;l 

249 c 320 do 397 l=l,iy/lt 
250 c 
251 c 

uuuuuu 
nuuuuu 

do 395 lI=l,ix/lt 
ji=itela(/I,I) +1 

File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;l 
258 call para/l(rall,rad,rep,rt/l,ncont,nag,ncr,na/l,ixmt,iY/lt,nca) 
259 if(npar-nruns/2)349,350,350 

nuu 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJB.FOR;l 

259 call para/l(ra/l,rad,rep,rt.,ncont,nag,ncr,na/l,ix/lt,iYllt,nca) 
260 if(npar-nruns/2)349,350,350 

nuuunu 
UUUUUU 
File HOMEfDISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;l 

487 COI/lon lagrefi/lga(50,800) 
48a c 

UUU 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJB.FOR;l 
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488 common lagrefilga(500,800) 
489 c 

tljtitttttll 
tttillltili' 
File HOME$DISK:[HOHE,FERRAO]A,FOR;l 

654 
655 270 k=iep(I,1,l) 

llltt. 
File HOME$DISK:[HOHE,FERRAO]B.FOR;l 

655 c 
656 270 k=iep(I,1,1) 

ilil.tt •• t.t 
til.lill.l •• 
File HOHE$DISK:[HOHE,FERRAOJA.FOR;1 
1134 COllon lagreiilg~(50,8001 

1135 cOllon Iptos/ip1(4,2I,ip2(8,24) 
tltlll 
File HOME$DISK:[HOHE,FERRAO]B.FOR;1 

1135 COllon lagrelimga(500,800) 
1136 comlon Iptosiip1(4,2),ipL(8,241 

ilil.til.l •• 
tlil.ii.ti •• 
File HOHE$DISK:[HOME.FERRAO]A,FOR;1 
1286 iep(l,2,1)=1 
1287 itela(iep(l,L,2),iep(I,3,2))=11 

lt.t.l 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRAO]B.FOR;1 
1287 niep=iep(I,2,1) 
1288 iep(I,2,l)=1 
1289 ixe=iep(I,2,3) 
1290 iye=iepll,3,3) 
1291 itela(iep(l,2,2),iepll,3,2))=11 

'l't'ltit"l 
••••••• l ••• i 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRAO]A.FOR;1 
1291 iep(I,3,1)=1 
1292 itela(iep(!,L,15),iep(I,3,15))=11 

t.l.t. 
File HOME$DISK:[HOHE,FERRAO]B.FOR;1 
1295 niep=iep(I,3,1) 
1296 iep(I,3,1)=1 
1297 ixe=iep(I,2,14) 
1298 iye=iep(l,3,14) 
1299 itela(iep(l,2,15),iep(l,3,15))=11 

.t •• tt ••••• t 
tt.ttt.i.ii. 
File HOHESDISK:[HOME.FERRAOJA,FOR;1 
1326 iepll,2,1)=1 
1327 itelaliepll,2,2),iepll,3,2))=11 

'.'t" 
File HOHE$DISY.:[HOHE.FERRAO]B,FOR;1 
1333 niep=iep(I,2,1) 
1334 iep(I,2,1)=! 
1335 ixe=iep(l,2,3) 
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1336 iye=iep(l,3,3) 
1337 itela(iep(l,2,2),iep(1,3,2)1=11 

lllilllll'll 
iiii'l".'ti 
File HOMESDI5K:[HOME.FERRAO]A.FOR;1 
1331 
1332 

llltti 

iep(1,3,l'=1 
itela(iep(l,2,151,iep(1,3,15))=11 

File HOME$DI5K:[HOME.FERRAO]B.FOR;1 
1341 niep=iep(1,3,1) 
1342 iep(1,3,1)=1 
1343 ixe=iep(1,2,14) 
1344 iye=iep(1,3,14) 
1345 itela(iep(I,2,15),iep(I,3,15))=11 

ltlttlttttll 
tl'ttlilti't 
File HOHESDI5K:[HOHE.FERRAOJA.FOR;1 
1364 rtm=rtm-1. 
1365 ncr=ncr+1 
1366 kl=imga(k,1) 
1367 imga(k,kl+21=2 
1368 imga(k,kl+3)=nade 
1369 imga(k,11=kl+2 
1370 go to 325 

titlti 
File HOMESDI5K:[HOHE.FERRAO]B.FOR;1 
1377 ncr=ncr+1 
1378 kl=imga(k,1) 
1379 if(niep+1l667,668,667 
1380 668 ks=O 
1381 do 666 ka=1,4 
1382 lka=ka 
1383 calI viz(ixe,iye,Ika,kp,ixs,iys,ixmt,iymt) 
1384 if(kp-9)666,662,666 
1385 662 if(ks)663,b63,bb7 
1386 b63 do 664 ma=2,kI,2 
1387 if(imga(K,mal-l)6b4,bb5,6b4 
1388 b65 if(iam(imga(k,ma+l),2,2j-ixs)bb4,6b9,bb4 
1389 bb9 if(iam(iaga(k,ma+l),3,2)-iys)bb4,b70,664 
1390 670 ks=ks+l 
1391 ixsa=ixs 
1392 iysa=iys 
1393 ima=imga(k,ma+1) 
1394 ild=ma 
1395 664 continue 
1396 6bb continue 
1397 ial(ila,1,2)=6 
1398 ial(ima,1,1)=0 
1399 itela(ixsa,iysa)=b 
1400 imga(k,ild)=2 , 
1401 imga(k,imd+l)=nade 
1402 ral=ral+l. 
1403 go to 325 
1404 bb7 imga(K,kI+2)=2 
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1405 imºa(K,kl+3)=nade 
1406 imgaík,1)=kl+2 
1407 rtm=rtm-1. 
1408 go to 325 

uunuuu 
nUHUUU 
File HOME$DISK:(HOME.FERRAOJA.FOR;1 
1387 iep(I,2,l)=-1 
1388 itela(iepil,2,3),iepíl,3,3))=10 

nuu 
File HOHESDISK:[HOHE.FERRAOJB.FOR;1 
1425 iep{l,2,l)=-2 
1426 itela(iepíl,2,3),iep(l,3,3))=10 

UUUUUH 
HUUUUU 
File HOHESDISK:(HOME.FERRA01A.FOR;1 
1394 iep(l,3,l)=-1 
1395 itela(iep(I,2,14),iep(I,3,14))=10 

UHH 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRAOJB.FOR;1 
1432 iep(l,3,1)=-2 
1433 itela(iepíl,2,14),iep(I,3,14))=10 

nUUHUU 
tUUUUtU 
File HOHESDISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1 
1448 common lagre/imga(50,800) 
1449 do 10 jc=2,ka,2 

nnu 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRAOJB.FOR;l 
1486 common lagre/ilga(500,800) 
1487 do 10 jc=2,ka,2 

uuuuun 
UUHUUU 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1 
1547 cOlmon lagre/ilga(50,800) 
1548 COllon Iptos/ipl(4,2l,ip2{8,24) 

nUH 
File HOHE$DISK:[HOME.FERRA01B.FOR;1 
1585 common lagre/imga(500,800) 
1586 comlon Iptos/ip1(4,2),ip2i8,24) 

UUUUUU 
UUUHUU 
File HOHESDISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
1679 c toma as coordenadas de um dos sitios ativos: o carbono 2 
1680 130 ix=iep(nepe,2,3) 

UUU 
File HOHESDISK:[HOHE.FERRA01B.FOR;1 

1717 c 
1718 c toma as coordenadas de UI dos sitios ativos: o carbono 2 
1719 c 
1720 130 ix=iep{nepe,2,3l 

HUUUUU 
,umuuu 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1 
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1691 c verifica se o oxigenio 1 do epoxi e reativo 
1692 225 if(iep(nepe l l,2)-5)325,230,325 

uuu 
File HDMESDISK:(HOME.FERRA01B.FOR;1 

1731 c 
1732 c 
1733 c 

verifica se o oxigenio 1 do epoxi e reativo 

1734 225 if(iep(nepe,1,2)-5)325,230,325 
UUnUUH 
UUUUUU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 
1702 c verifica se o carbono 13 do epoxi e reativo 
1703 325 if(iep(nepe,l,14)-4)425,330,425 

UHU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01B.FOR;1 

1744 c 
1745 c 
1746 c 

verifica se o carbono 13 do epoxi e reativo 

1747 325 if(iep(nepe,l,14)-4)425,330,425 
nnuuuu 
nuuuuu 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAO]A.FOR;l 
1715 c verifica se o oxigenio 14 do epoxi e reativo 
1716 425 if(iep(nepe,1,15)-5)800,430,800 

UUU 
File HOME$DISK:[HOME.FERRA01B.FOR;1 
1759 c 
1760 c 
1761 c 

verifica se o oxigenio 14 do epoxi e reativo 

1762 425 if{iep{nepe,l,15)-S)BOO,430,800 
UUUHUU 
UUUUUH 
File HOIiESDISK: [HOME.FERRAO]A.FOR;l 
1780 c oxigenio ativo nas vizinhancas 

uuu 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01B.FOR;1 
1826 c 
1827 c oxigenio ativo nas vizinhancas 

UUUUUU 
UUUUUU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 
1784 iep(nepe,2,1)=-1 
1785 itela(iep{nepe,2,3),iep{nepe,3,3))=10 

nuu 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01B.FOR;1 

1831 iep(nepe,2,l)=-2 
1832 itela(iep{nepe,2,3),iep(nepe,3,3))=10 

unuuuu 
UUUUUU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
1793 iep(nepe,3,1)=-1 
1794 itela{iep(nepe,2,14),iep(nepe,3,14))=10 

nnu 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAOJB.FOR;l 
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1840 i~p(n~pe,3,1)=-2 

1841 itela(iep(nepe,2,14),iep(nepe,3,14)'=10 
ttiitflt;t*t 
ftlllillti'i 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRAO]A.FOR;1 
1846 iep(nepe,2,1'=1 

tllll' 
File HOMESDI5K:[HOME.FERRAO]B.FOR;1 
1893 niep=iep(nepe,2,li 
1894 ixe=iep(nepe,2,3) 
1895 iye=iep(nepe,3,3) 
1896 iep(nepe,2,1)=1 

j,llttttttij 
tilillillttl 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRAO]A.FOR;1 
1851 iep(nepe,3,1)=1 

tlill' 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRAOJB.FOR;1 
1901 
1902 
1903 
1904 

till.ttlliil 
lili.ll.'li. 

niep=iep(nepe,3,1) 
ixe=iep(nepe,2,14) 
iye=iep(nepe,3,14i 
iep(nepe,3,1)=1 

File HOMESDISK:[HOME.FERRAO]A.FOR;1 
1897 k=iep(nepe,I,I) 

'li.lt 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01B.FOR;1 
1950 rad=rad-l. 
1951 k=iep(nepe,I,I) 

tll.t.i.tt.l 
i.lll ••• il.i 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
1900 imga(k,kl+2'=2 
1901 imgaík,kl+3)=I 
1902 imga(k,I)=kl+2 
1903 rad=rad-l. 
1904 rtm=rtm-l. 

tti"i 
File HOMESDI5K:[HOME.FERRAOJB.FOR;1 
1954 if(niep+l)667,668,667 
1955 668 ~s=O 
1956 do 666 ka=I,4 
1957 lka=ka 
1958 calI viz(ixe,iye,lka,kp,ixs,iys,ixmt,iymtl 
1959 if(kp-9'666,662,666 
1960 662 if(ks)663,663,667 
1961 663 do 664 la=2,kl,2 
1962 if(imga(K,ma'-1)664,66S,664 
1963 665 if(iam(ilga(k,la+l),2,2)-ixs)664,669,664 
1964 669 if(iam(ilga(k,la+l),3,2)-iys)664,670,664 
1965 670 ks=ks+l 
1966 ixsa=ixs 
1967 iysa=iys 
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1968 ima=imgi!(k,ma+l) 
1969 imd=lia 
1970 664 continue 
1971 666 continue 
1972 iam(ila,I,2)=6 
lQ:'Y 
.... ,1 ... ' iam( i 111 i! , 1,1)=0 
1974 iteli!(ixsa,iysa)=6 
1975 imga(k,imdl=2 
1976 illlga(k ,illld+1 1=1 
1977 ralJ=ralll+L 
1978 go to 425 
1979 667 illlga(k,kl+21=2 
1980 
1981 
1982 

UUUUUH 
HUUUUU 

imga(k,II=U+2 
rtm=rtm-L 

File HOME$DISK:[HOHE.FERRAOJA.FOR;1 
1922 common lagre/ilga(50,8001 
1923 common Iptos/ipl(4,21,ip2íB,24) 

nuu 
File HOME$DISK:[HOHE.FERRA01B.FOR;1 
2000 cOllon lagreíilllga(500,800) 
2001 comlon Iptos/ip1(4,2I,ip2(8,241 

UUUUUU 
UHUUUU 
File HOME$DISK:[HOHE.FERRAOJA.FOR;1 
2060 print " 'n.runs= ',ncoot 
2061 c write(17,*)'numero de runs= ',ncont 
2062 write(16,')'n.runs= ',ncont 
2063 write(16,')'n.rea= ',ncr,' ram= ',ral,' rad= ',fad,' rep= ',rep,' rag= ',nag 
2064 write(16,l) 
2065 print i, 'n.rei!= ',ncr,' ral= ',ral,' rad= ',rao,' rep= ',rep,' rag= ',nilg 
2066 write(18,100Incont,ncr,ral,rild,rep,nag 

UUU 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRAOJB.FOR;l 
2138 print ','num.runs=',ncont 
2139 c write(17,l)'num. runs=' ,ncont 
2140 Nrite(16,l)'nul. runs=' ,nconl 
2141 write(16,l)'num. reil.=' ,ncr,' rill=' ,ral,' rild=' ,rilo,' rep=' ,rep, rag=' ,nag 
2142 Nrite(16,l) 
2143 print l,'num. rea.=',ncr,' ral=',ral,' rad=',rad,' rep=',rep,' rag=',nag 
2144 Nrite(18,100)ncont,ncr,ralli,rad,rep,nag 
uunnuu 
nunuuu 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1 
2077 cOllon lagrelilga(50,800) 
2078 calmon Imass/ilJas(3,14) 

nuu 
File HOME$DISK:[HOHE.FERRAOJB.FOR;1 
2155 cOllon lagrelilga(500,800) 
2156 comlon Ilass/imas(3,14) 
unuuuu 
nnnnnu 
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File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
2082 01=0 
2083 n2=0 
2084 naag=nca-1 
2085 IIIn1=0 
2086 Iwl=O 
2087 mam=59 

HHH 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJB.FOR;1 
2160 mn1=0 
2161 
2162 
2163 
2164 

uunHUU 
HHUUUH 

mwl=O 
n1=0 
02=0 
lIIalf!=~19 

File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
2090 call paramclram,rad,rep,rtm,nconl,nag,ncr) 

UUU 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJB.FOR;1 
2167 naag=nca-1 
2168 calI paramc(ram,rad,rep,rtm,ncont,nag,ncr) 

UHHUUU 
UUHHUU 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRA01A.FOR;1 

2095 if(nag1)10,10,99 
2096 99 call raiog(xcI,ycm,nag1,rg,la,ixlt,iymt) 
2097 In=mn+nag1 

UUU 
File HOME$DI5K:(HOME.FERRAOJB.FOR;1 
2173 if(nagl)10,10,99 
2174 99 call raioglxcm,ycm,nagl,rg,la,ixmt,iymt) 

In=lIn+nagl 2175 
nuuuuu 
tUUUUUi 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
2131 write(20,300)ncont,ncr,rall,rad,rep,nag,mnl,lwl,mn,mw,n1,n2 
2132 200 format(6i7) 
2133 300 forlat(il0,i5,3f10.5,i5,bi7) 

UUU 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRAOJB.FOR;1 
2209 200 forlat(6i7) 
2210 write(20,300)ncont,ncr,ram,rad,rep,nag,lnl,mw1,mn,mw,nl,n2 
2211 300 forlat(i10,i5,3f10.5,i5,6i7) 

UUUUUU 
UnnUUH 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRA01A.FOR;1 

2138 COllon lagre/ilga(50,8001 
2139 COllon lepox/iep(500,3,15) 

nuu 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRAOJB.FOR;1 

2216 COllon lagre/imga(500,800) 
2217 cOllon lepox/iep(500,3,151 

UnUHUU 
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**ttltllliti 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAD1A.FOR;1 
2176 cOlmon lagre/imga(50,800} 
2177 common Imass/imas(3,141 

ttltli 
File HOME$DISK:[HOME.FERRA01B.FOR;1 
2254 common lagre/imga(500,800} 
2255 cOlmon Imass/imasi3,14} 

til.i.tlit.i 
liltllttlti' 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;l 
iiilii 
File HOME$DISK:[HOME.FERRAD1B.FOR;1 
2394 

ttli •••• t ••• 

Number of difference sections found: 41 
Number of difference records founo: 146 

DIFFERENCES 1I6NORE=(}/MER6ED=1/0UTPUT=HOME$DI5K:[HOME.FERRAOJDIFAB.DIF;I
HOME$DISK:(HOME.FERRAOJA.FOR;l-
HOME$DISK:[HOME.FERRAOJB.FOR;l 
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10.3 ApÊNDICE I I I : 

DIFERÊNÇAS ENTRE OS PROGRAMAS DO MODELO A E DO 

MODELO C 

É vedado o uso deste programa sem autorização expressa 

dos autores: 

Paulo Augusto Netz 

Marco Flôres Ferrão 

Dimitrios Samios 
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Arouivo Diferenca Entre Modelo A e Modelo C 

UUHUHH 
File HDME$DISK:[HDHE.FERRADJA.FOR;1 

3 c 
4 c 

UUH 
File HOHE$DISK:(HOHE.FERRAOJC.FOR;1 

3 [ 
4 [ 

nuunnu 
UUUUUU 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRAOJA.FOR;1 

erpmc versao 2.3 

erpmc versao 4.0 

15 c condicoes de reacao totalmente irreversivel 
16 c 

UUU 
File HOHE$DISK:(HOHE.FERRAOJC.FOR;1 

15 c [ondicoes de reacao amina-epoxi totalmente reversivel 
16 c 
17 c 

nUUUUH 
uuunuu 
File HOHE$DISK:(HDHE.FERRAOJA.FOR;1 

30 c 
31 c 

nUH 
File HOHE$DISK:(HDME.FERRAOJC.FOR;1 

31 c 
32 c 

uunuuu 
uuuuuu 
File HOHE$DISK:(HOME.FERRAOJA.FOR;l 

77 c imga(50,800) 
78 c ipl(4,2) 

uuu 
File HOHESDISK:(HOHE.FERRAOJC.FOR;1 

78 c imga(500,8001 
79 c ip1( 4,2) 

UUUUUU 
uuuunn 
File HOHESDISK:[HOHE.FERRAOJA.FOR;l 

81 c 
nuu 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAOJC.FOR;1 

82 cff telag(250,2501 
83 c 

nuuuuu 
UnHUUU 
File HOHESDISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 

90 common /agre/illlga(50,BOO) 
91 cOllon /lass/imas(3,141 

data: 08/11/1991 
pesquisa de quimica teorica 

data: 22/11/1991 
pesquisa de quimica teorica 

- matriz gerenciadora de agregados 
- matriz "pontos 1"- pos/mov. 

- matriz gerenciadora de agregados 
- matriz ·pontos 1"- pos/mov. 

- tela grafica 
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92 
93 
94 
95 

c 
c 

characterll gra(12) 
characteril telag(250,250) 
reaU8 w,x,rpar 
integerl4 nruns,ncont,npar,ncc,ocr 

96 c datagral' ','c','o','+','c','o','n','c','o','n','c','o'/ 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

c 

open(15,file='inputa' ,status='old') 
open(16,file='parama' ,status='new') 
open(17,file='telas' ,status='oew') 
opeo(lB,file='paral' ,status='oew') 
opeo(19,file='para2' ,status='new') 
opení20,file='para3' ,status='oew'j 

104 ran=O 
UUU 
File HOME$DISK:(HOME.FERRA01C.FOR;1 

92 
93 
94 c 
95 cU 
96 
97 

comlon fagrelimga(500,BOO) 
common imass/imas(3,14) 
characterll gra(12) 
characterll telag(250,250) 
reaUB lI,x,rpar 
integerl4 oruns,ocoot,opar,ncc,ncr 

98 cU 
99 

data graf' ','c','o','+','c','o','n','c','o','n','c','o'/ 

100 
101 c 
102 
103 
104 
105 

UUUUUU 
UUUUUU 

open(15,file='inputc' ,status='old') 
open(lb,file='paramc' ,status='nell') 
open(17,file='telasc' ,status='new') 

open(lB,file='parcl' ,status='nell') 
open(19,file='parc2' ,status='new') 
open(20,file='parc3' ,status='nell') 
ran=O 

File HOMESDISK:(HOHE.FERRA01A.FOR;1 
207 write(',5090) 
20B c 

UUU 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01C.FOR;1 

208 
209 c 

UUUUUU 
UUUUU*' 

write(l,5090) 

File HOMESDISK:(HOHE.FERRA01A.FOR;1 
24B c 320 do 397 l=l,iymt 
249 c do 395 l=l,ixmt 
250 c ji=itela(I,I)+l 

UUU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01C.FOR;1 

249 c 320 do 397 l=l,iylt 
250 c do 395 l=l,ixlt 
251 c ji=itela(I,l)+1 

lUUUUUl 
nnnuuu 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 

487 cOI.on fagre/ilga(50,BOO) 
4BB c 
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nuu 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01C,FOR;1 

488 [ommon lagre/imga(500,800) 
489 c 

uununu 
HUUUUU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 

621 250 iam(nae,I,21=9 
622 itela(iam(nae,2,2),iam(nae,3,2))=9 
623 
624 
625 

c 
c 

incrementar o contador de reacoes e decrementar os 
contadores de.amina e numero total de moleculas 

ncr=ncr+l 
626 ram=ram-1. 
627 rtnl=rtl-l, 
628 c verifica se o epoxido envolvido ja reagira anteriormente 

UHU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRAOJC.FOR;1 

622 c 250 iam(nae,I,2)=9 
623 c itela(iam(nae,2,2),iam(nae,3,2))=9 
624 c incrementar o contador de reacoes e decrementar os 
625 c contadores de amina e numero total de moleculas 
'7' o~b 

627 
628 

[ 

c 

250 ncr=ncr+l 
ram=ram-1. 
rtll=rtll-1. 

629 c 
UUUUUU 

verifica se o epoxido envolvido ja reagira anteriormente 

UUUUUU 
File HOMESDI5K:(HOME.FERRA01A.FOR;1 

635 260 iam(nae,I,l)=nca 
636 
637 
638 
639 
640 
641 

iepil,I,II=nca 
illga(ncd,I)=4 
imga(nca,2)=1 
illga(nca,3)=nae 
imga(nca,4)=3 
imga(nca,5)=1 

642 c 
unu 

incrementa o contador de agregados e decrementa o contador de 

File HOMESDI5K:[HOME.FERRA01C.FOR;1 
636 c 260 iall(nae,l,l)=nca 
637 260 iep(l,l,I)=nca 
638 imga(nca,l)=2 
639 imga(nca,2)=3 
640 imga(nca,3)=1 
641 c imga(nca,4)=3 
642 c ilga(nca,5)=1 
643 c incrementa o contador de agregados e decrelenta o contador de 

UUUUUU 
UUUUUU 
File HOMESDI5K:[HOME.FERRA01A.FOR;1 

654 
655 270 k=iep(l,l,l) 
656 iam(nae,l,l)=k 
657 kl=ilga(k,l) 
658 ilga(k,kl+2)=1 
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659 
660 
661 

UUU 

imgalk,kl+31=nae 
illiga(k,ll=U+2 

100 return 

File HOME$DI5K:[HOME.FERRA01C.FOR;1 
655 270 gota 100 
656 c 270 k=iep(I,l,ll 
657 c iamlnae,l,l)=k 
658 c kl=imga(k,11 
659 c imga(k,kl+21=1 
660 c imga(k,kl+3)=nae 
661 c imga(k,I)=kl+2 
662 100 return 

HUUUUU 
UnnUUH 
File HOME$DI5K:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
1134 common lagre/imga(50,800) 
1135 common íptosíipl(4,2),ip218,24) 

UUU 
File HOME$DI5K:[HOHE.FERRAOJC.FOR;1 
1135 common lagrefimga(500,800) 
1136 common IptosfipI14,2),ip2(B,24) 

UHUUU*, 
UUUUUU 
File HOHE$DI5K:[HOME.FERRAOJA.FOR;1 
1448 common lagre/imga(50,800) 

unu 
File HOHE$DISK:[HOME.FERRAOJC.FOR;1 
1449 common lagre/imga(500,BOO) 
1450 do 10 jc=2,ka,2 

UUUUUU 
UHUUUU 
File HOHESDISK:(HOKE.FERRAOJA.FOR;1 
1547 common lagre/imga(50,BOO) 
1548 common Iptos/ipl(4,2),ip2(B,24) 

nuu 
File HOHESDISK:[HOHE.FERRAOJC.FOR;1 
1548 common lagreíimga(500,800) 
1549 comlon Iptos/ipl(4,2),ip2(B,24) 

ununuu 
uunnuu 
File HOMESDI5K:(HOME.FERRAOlA.FOR;1 
1745 152 continue 
1746 do 170 1=I,nam 
1747 if(iam(I,2,2)-ixs)170,155,170 
1748 155 if(iam(I,3,2)-iys)170,160,170 
1749 170 continue 
1750 c alteracao dos parametros relativos a sitias ativos, contagem 
1751 c da reacao, numero das moleculas de amina, epoxi e total. 
1752 160 iam(I,I,2)=9 
1753 itela(iam(l,2,2),iam(l,3,2))=9 
1754 ncr=ncr+l 
1755 ram=ram-l. 
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1756 rtm=rtm-l. 
1757 ( pesquisa se o epoxi ja reagira anteriormente 

tttltl 
File HOME$DISK:[HOHE.FERRA01C.FOR;1 

1746 c 152 continue 
1747 c do 170 l=l,nam 

c ifliam(I,2,2)-ixs)170,155,170 
[ 155 ifliam(l,3,2)-iys)170,160,170 
c 170 continue 

1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 

c alteracao dos parametros relativos a si tios ativos, contagem 
c da reacao, numero das moleculas de amina, epoxi e total. 
c 160 iam(l,I,2)=9 
c 

c 

itela(iam(I,2,2),iam(I,3,2))=9 
152 ncr=ncr+l 

ram=ram-l. 
rtm=rtm-l. 1757 c 

1758 c 
ltt'lttlltlt 
lttlltilltil 

pesquisa se o epoxi ja reagira anteriormente 

File HOME$DISK:[HOKE.FERRAD1A.FOR;1 
1760 165 iam(I,l,I)=nca 
1761 iep(nepe,l,ll=nca 
1762 imga(nca,l)=4 
1763 imga(nca,2)=1 
1764 imga(nca,3)=1 
1765 imga(nca,4)=3 
1766 imga(nca,5)=nepe 
1767 na9=nag+l 

ttlttt 
File HOKE$DISK:[HOHE.FERRA01C.FOR;1 

1761 c 165 iam(l,l,l)=nca 
1762 165 iep(nepe,l,l)=nca 
1763 im9a(nca,I)=2 
1764 imga(nca,2)=3 
1765 imga(nca,3)=nepe 
1766 c imga(nca,4)=3 
1767 c imga(nca,S)=nepe 
1768 nag=nag+l 

tttttlttt ••• 
tttl.l.ttttt 
File HOME.DISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 

1773 167 k=iep(nepe,I,l) 
1774 iam(l,l,I)=k 
1775 kl=imga(k,l) 
1776 imga(k,kl+2)=1 
1777 imga(k,kl+3)=1 
1778 imga(k,1)=kl+2 
1779 90 to 225 
1780 c 

t •• ltt 
oxigenio ativo nas vizinhancas 

File HOME$DISY.:[HOME.FERRA01C.FOR;1 
1774 c 167 k=iep(nepe,1,1) 
1775 c iam(I,1,1)=k 
1776 c kl=imga(k,l) 
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c 
c 
c 

imga(k,kl+21=1 
ir,ga(k,kl t 31=1 
imga(k,11=kl+2 

1777 
1778 
1779 
17BO 167 go to 22~1 

1781 c 
UUHUUU 
unuunn 

oxigenio ativo nas vizinhancas 

File HOME$DISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 
1922 
1923 

UUU 

common lagre/imga(50,8001 
common Iptosfip114,21,ip218,241 

File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01C.FOR;1 
1923 common lagre/illlgal500,BOOl 
1924 common Iptos/ip114,21,ip2(8,241 

unnuuu 
nUHUUU 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1 
1947 20 if(illlga(nage,ic)-2)30,40,50 
1948 c translaciona lIIo1ecula de amina 

UHU 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01C.FOR;1 

1948 20 if(illlga(nage,icl-2160,40,50 
1949 c translaciona lIIolecula de amina 
uuuunu 
unuuuu 
File HOHE$DISK:(HOHE-FERRA01A.FOR;1 
1987 iflilllga(nage,ic)-21110,120,130 
1988 110 ia=illlgalnage,ic+l1 

nUH 
File HOME$DISK:[HOHE.FERRA01C.FOR;1 
1988 if(illlga(nage,ic)-2)800,120,130 
1989 110 ia=imga(nage,ic+l1 

UUUUU*' 
uuunuu 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01A.FORjl 

2060 print l,'n.runs= ',ncont 
2061 
2062 

c Nrite(17,'J'nulllero de runs= ',ncont 
NriteI16,l)'n.runs= ',ncont 

2063 NriteI16,'I'n.rea= ',ncr,' ram= . ,ra.,' rad= ',rad,' rep= ',rep,' rag= ',nag 
Nritellb,l) 
print l, 'n.rea= ',ncr,' ram= ',ra.,· rad= ',rad,' rep= ',rep,' rag= ',nag 

2064 
2065 
i066 writeI18,100Incont,ncr,ram,rad,rep,nag 
2067 100 format(il0,i5,3fl0.5,i5) 
2068 return 
nuu 
File HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01C.FOR;1 
2061 print l, 'nuI.runs=' ,ncont 
2062 c NriteI17,l)'num. runs=' ,ncont 
2063 NriteI16,ll'nuI. runs=' ,ncont 
2064 Nrite(16,l)'nulII. rea.=' ,ncr,' ram=' ,ral,' rad=' ,rad,' rep=' ,rep,' rag=' ,nag 
2065 Nrite(16,l) 
2066 print ','num. rea.=',ncr,' ram=',ram,' rad=',rad,' rep=',rep,' rag=',nag 
2067 Nrite(18,1001ncont,ncr,ram,rad,rep,nag 
2068 100 formatlil0,i5,3flO.5,i5J 
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2069 return 
HHUHHH 
uunuuu 
File HOHESDISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1 
2077 cOllllllon /agrelimga(50,8001 
2078 COllllllon IlIasslilllas(3,14) 

UUH 
File HOMESDISK:tHOME.FERRA01C.FOR;1 
2078 cOllllon /agre/illlga(500,800) 
2079 COIIIIIDn ílllass/illlas(3,14) 

UUUUUU 
UUUUU .. 
File HOHESDISK:[HOME.FERRA01A.FOR;1 
2082 n1=0 
2083 02=0 
2084 naag=nca-1 
2085 IIIn1=0 
2086 IIIwl=O 
20B7 lIIalll=59 

UHU 
File HOMESDISK:[HOME.FERRA01C.FOR;1 

2083 IIIn1=0 
2084 IIIwl=O 
2085 n1=0 
2086 
20B7 

nunuuu 
UUUUUU 

n2=0 
lIam=59 

File HOMESDISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1 
2090 call paralllc(ra.,rao,rep,rtm,ncont,nag,ncr) 
unn 
File HOMESDISK:[HDHE.FERRA01C.FOR;1 

2090 naag=nca-1 
2091 cali parallc(ralll,fad,rep,rtll,ncont,nag,ncr) 

unuuuu 
UUUUUU 
File HOHESDISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1 
213B common lagrelilga(50,BOO) 
2139 cOlmon lepox/iep(500,3,15) 

UUU 
File HOME$DISK:[HOHE.FERRA01C.FORj1 
2139 cOlmon lagre/ilga(500,BOOI 
2140 COllllllon lepox/iep(500,3,151 

uunuuu 
uuuuun 
File HOHHDISK: [HOMf. FERRA01A. FOR; 1 

2176 COlllon /agre/imga(50,BOO) 
2177 COllllon Ilass/imas(3,14) 
217B c zeragelll das matrizes auxiliar e acumulador 
2179 do 10 1=I,ixmt 
21BO do 20 j=l,iylt 
21Bl itaux(I,j)=O 

nuu 
File HDMESDISK:[HOME.FERRA01C.FOR;1 
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2177 
2178 

common lagre/imga(500,BOO) 
[ommon Imass/imas(3,141 

2179 
21BO 

c zeragem das matrizes auxiliar e acumulador 
do 10 1=1,500 

2181 
2182 

nUHUUH 
UHHUnn 

do 20 j=1,500 
itau):(l,j )=0 

File HOME$DISK:[HOME.FERRAOJA.FOR;l 
2312 900 continue 
2313 1000 continue 

HUH 
File HOHE$DISK:[HOME.FERRAOJC.FOR;1 

2313 900 continue 
2314 1000 continue 

uununu 

Number Df difference sections found: 28 
Number Df difference records found: 99 

DIFFERENCES IISNORE=()/MER6ED=1/0UTPUi=HOME$DISK:[HOHE.FERRAOJDIFAC.DIF;1-
HOHE$DISK:[HOHE.FERRA01A.FOR;1-
HOME$DISK:(HOME.FERRA01C.FOR;1 
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10.4 ApÊNDICE IV : 

DIFERÊNÇAS ENTRE OS PROGRAMAS DO MODELO A E DO 

MODELO D 

É vedado o uso deste programa sem autorização expressa 

dos autores: 

Paulo Augusto Netz 

Marco Flôres Ferrão 

Dimitrios Samios 
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Arquivo Diierenca Entre Modelo A e Modelo D 

UUHHUH 
File HOMESDISK:[HOME.NETI1A.FOR;1 

3 c 
4 c 

uun 
File HOME$DISK:(HOME.NETZ1D.FOR;1 

3 c 
4 c 

uuunnu 
uuuunu 
File HOME$DISK:[HOME.NETZ1A.FOR;1 

erplllc 

erplllc 

versao 2.3 

versao 5.0 

15 c 
16 c 

condicoes de reacao totalmente irreversivel 

nun 
File HOMESDISK:[HOME.NETI1D.FOR;1 

15 c 
16 c 
17 c 

condicoes de reacao totalmente irreversivel (Matejkal 
com possibilidades de abrir o anel anidrido (Bettina) 

uuunuu 
UUUHUH 
File HOME$DISK:[HOME.NETZ1A.FOR;1 

588 if(k-4)140,150,140 
589 140 continue 
590 90 to 100 
591 caso encontre um numero 4(carbono ativo do epoxi), procura 

UUU 
File HOMESDISK:[HOME.NETZ1D.FOR;1 

589 if(k-71135,340,135 
590 135 if(k-41140,150,140 
591 140 continue 
592 go to 100 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 

340 do 350 Ik=1,nad 
if(iad(lk,2,2)-ixsI360,365,360 

365 if(iad(Ik,3,2)-iys)360,375,360 
360 if(iad(lk,2,9)-ixs)350,370,350 
370 if(iad{Ik,3,9)-iysI350,345,350 
350 continue 
375 iad(lk,l,101=11 

iad(lk,1,l1)=8 
iad(lk,l,121=8 
do 376 j=1,13 
irasc(1,jl=iad(lk,2,j+l) 
irasc(2,jl=iad(lk,3,j+11 

376 continue 
call recomp(ixmt,iymt,131 
call trans(8,1,8,1,2,11,lk,ixmt,iymtl 

608 c 
609 c 

tenta translacionar 010 para uma nova posicao. sendo impossível 
ele e lantido na posicao original 

610 call trans(8,1,8,7,2,10,lk,ixlt,iymtl 
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611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
61B 
619 
620 
621 
622 
623 

c tenta translaciooar 09 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

cal1 transíll,l,l,2,2,9,lK,ixmt,iymtl 
90 to 390 

345 iadllk,l,101=B 
iadllk,I,lll=8 
iadílk,I,121=11 
do 381 j=l,13 
irasc{l,jl=iadílk,2,j+ll 
irascI2,j)=iad{lk,3,j+l) 

381 continue 
cal! recompíixmt,iymt,13l 
call transIB,I,1,B,2,9,lk,ixmt,iymt) 

624 
625 
626 
627 
62B 
629 
630 
631 

c tenta translacionar 010 para uma nova posicao. sendo impossivel 
c ele e mantido na pOSiCdO original 

call transI8,l,1,2,2,10,lk,i~mt,iymt) 
c tenta translacionar 011 para uma nova POSiCdO. sendo impossivel 
c ele e mantido na posicao original 

call transíl1,l,B,7,2,11,IK;ixmt,iymtl 
390 iad(lk,I,21=10 

iad(lk,l,9)=10 
632 itela(iad(lk,2,21,iadílk,3,2Il=10 
633 itela(iadllk,2,91,iad(lk,3,9Il=10 
634 ncr=ncr+l 
635 rad=rad-l 
636 oag=oag+l 
637 iad(lk,I,ll=nca 
63B imga(nca,I)=2 
639 imga(nca,21=2 
640 imga(nca,31=lk 
641 oca=nca+l 
642 goto 135 
643 c caso encontre um numero 4(carbono ativo do epoxil, procura 

iiii •• tiii.i 
.ii ••• iiili' 
File HOME$DISK:[HOME.NETIJA.FOR;l 
1209 if(k-51140,150,140 
1210 c se houver UI oxigenio ativo de epoxi nas vizinhancas, 

.liili 
File HOME$DISK:[HOME.NETIJD.FOR;1 

1261 if(k-61135,740,135 
1262 135 if(k-5)140,150,140 
1263 c se houver um oxigenio ativo de epoxi nas vizinhancas, 

il'iitliti't 
tii""ittil 
File HOME$DISK:[HOKE.NETIJA.FOR;1 

1223 if(k-51240,250,240 
1224 c se houver um oxigenio ativo de epoxi nas vizinhancas, 

t •• i., 
File HOKE$DISK:[HOKE.NETIJD.FOR;1 
1276 if(k-61136,745,136 
1277 136 if(k-5)240,250,240 
1278 c se houver um oxigenio ativo de epoxi nas vizinhancas, 

i ••• l.lltl.l 
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lalllt"'lll 
File HOKE$DISK:(HOME.NETI1A.FOR;1 

1271 c 
1272 c 
1273 c reacao entre o carbono 1 e um oxigenio de epoxi 
1274 c 
1275 150 continue 
1276 c busca a qual epoxi pertence o oxigenio ativo 
1277 do 170 l=l,nep 
1278 if(iep(I,2,2)-ixs)160,IS5,160 
1279 155 if(iep(I,3,2)-iys)160,175,160 
1280 160 if(iep(I,2,IS)-ixs)170,16S,170 
1281 16S ifliep(l,3,15)-iys)170,18S,170 
1282 170 continue 
1283 go to 800 
1284 c o oxigenio do l-esimo epoxi e do tipo oxigenio 1 
1285 175 iepll,l,2)=11 
1286 iepll,2,l)=1 
1287 itelaliepll,2,2),iepll,3,2))=11 
1288 90 to 187 
1289 c o oxigenio do l-esimo epoxi e do tipo oxigenio 14 
1290 18S iepll,I,15)=11 
1291 iepll,3,l)=1 
1292 itelaliep!I,2,IS),iepll,3,IS))=11 
1293 c a reacao do carbono ativo do anidrido provoca rompimento 
1294 c da ligacao cl-ol0 e subsequente rearranjo das posicoes 
1295 c e redefinicao dos sitios ativos. 
1296 c 
1297 c tenta translacionar 011 para uma nova posicao. sendo impossivel 
1298 c ele e mantido na posicao original 
1299 187 do 188 j=I,13 
1300 irascll,jl=iad(nade,2,j+l) 
1301 irascI2,j)=iad(nade,3,j+l) 
1302 188 continue 
1303 call recolplixmt,iy.t,13) 

•••••• 
File HOME$DISK:[HOHE.NETIJD.FOR;l 

1325 740 iadlnade,I,10)=11 
1326 iad(nade,1,11)=8 
1327 iadlnade,I,121=8 
1328 do 776 j=1,13 
1329 irascll,jl=iadlnade,2,j+l1 
1330 irascI2,jl=iadlnade,3,j+l1 
1331 776 continue 
1332 call recolplixlt,iymt,131 

•••••••••••• 
•••••••••••• 
File HOME$DISK:[HOME.NETIJA.FORjl 

1311 go to 333 
1312 c 
1313 c reacao entre o carbono 8 e um oxigenio de epoxi 
1314 c 
1315 250 continue 
1316 c busca a qual epoxi pertence o oxigenio ativo 
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1317 do 270 1=1,nep 
1318 ifiiep(1,2,2)-ixs)260,255,260 
1319 255 if(iep(l,3,2)-iys)260,275,260 
1320 260 if(iep(l,2,15)-ixs)270,2b5,270 
1321 265 ifliepll,3,151-iys)270,285,270 
1322 270 continue 
1323 go to 800 
1324 c o oxigenio do l-esimo epoxi e do tipo oxigenio 1 
1325 275 iepll,1,2)=11 
1326 iepll,2,1)=1 
1327 itelaliep(I,2,2),iep(I,3,2))=11 
1328 go to 287 
1329 c o oxigenio do l-esimo epoy.i e do tipo oxigenio 14 
1330 285 iepll,1,15)=11 
1331 iepll,3,l)=1 
1332 itela(iepll,2,15),iep(l,3,15))=11 
1333 c a reacao do carbono ativo do anidrido provoca rompimento 
1334 c da ligacao c1-010 e subsequente rearranjo das posicoes 
1335 c e redefinicao dos sitios ativos. 
1336 c 
1337 c tenta translacionar 09 para uma nova posicao. sendo impossivel 
1338 c ele e mantido na posicao original 
1339 287 do 288 j=1,13 
1340 irascll,j)=iadlnade,2,j+1) 
1341 irasc(2,j)=iad(nade,3,j+l) 
1342 288 continue 
1343 call recomplixmt,iymt,13) 

ltl'" 
File HOMESDI5K:(HOME.NETZ]D.FOR;1 

1340 iadlnade,1,2)=10 
1341 iad(nade,1,9)=10 
1342 itelaliadlnade,2,2),iadlnade,3,2))=10 
1343 itelaliadlnade,2,9),iad(nade,3,9))=10 
1344 ncr=ncr+l 
1345 rad=rad-1 
1346 nag=nag+1 
1347 iadlnade,1,1)=nca 
1348 imga(nca,1)=2 
1349 imga(nca,2)=2 
1350 imga(nca,3)=nade 
1351 nca=nca+1 
1352 goto 800 
1353 745 iadlnade,1,10)=8 
1354 iad(nade,1,11)=8 
1355 iadlnade,1,12)=11 
1356 do 781 j=1,13 
1357 irasc(1,j)=iad(nade,2,j+l) 
1358 irasc(2,j)=iad(nade,3,j+l) 
1359 781 continue 
1360 call recomp(ixmt,iymt,13) 
l.' ••••••••• 
l •••••••••• l 
File HOMESDI5K:(HOME.NETl]A.FOR;1 

1351 c 
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1352 
1353 
1354 
1355 

c 
c 
c 
c 

alteram-se os parametros relativos a si tios ativos, 
numero do agregado,numero de moleculas do anidrido, 
numero total de moleculas, contagem da reacao e 
gerenciamento dos agregados. 

1356 c 
1357 333 iad(nade,1,2)=10 
1358 iad(nade,I,9)=10 

tiitil 
File HOMESDlSK:[HOME.NETZ1D.FORj1 
1368 790 iad(nade,I,2)=10 
1369 iad(nade,1,91=10 

t$tliltltllt 
tiiillttiiti 
File HOMESD15K:[HOME.NETZ1A.FOR;1 

1361 k=iepíl,1,l) 

File HOMESDI5K:[HOME.NETZ1D.FOR;1 
1372 ncr=ncr+1 
1373 rad=rad-l 
1374 nag=nag+l 
1375 iad(nade,1,l)=nca 
1376 imga(nca,1)=2 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 c 
1383 c 

imga(nca,2)=2 
imga(ncB,3)=nade 
nca=nca+1 
goto 800 

1384 c reacao entre o carbono 1 e us oxigenio de epoxi 
1385 c 
1386 150 continue 
1387 c busca a qual epoxi pertence o oxigenio ativo 
1388 do 170 1=1,nep 
1389 if(iep(I,2,2)-ixs)160,155,160 
1390 155 if(iep(l,3,2)-iysl160,175,160 
1391 160 if(iep(1,2,15l-ixsl170,165,170 
1392 165 if(iep(1,3,lS)-iysl170,185,170 
1393 170 continue 
1394 go to 800 
1395 c o oxigenio do l-esimo epoxi e do tipo oxigenio 1 
1396 175 iep(I,1,2)=11 
1397 iepíl,2,l)=1 
1398 itela(iep(l,2,2),iep(1,3,2ll=11 
1399 go to 187 
1400 c o oxigenio do l-esimo epoxi e do tipo oxigenio 14 
1401 185 iep(1,1,15l=11 
1402 iep(I,3,1)=1 
1403 itela(iep(I,2,lS),iep(I,3,15))=11 
1404 c a reacao do carbono ativo do anidrido provoca rompimento 
1405 c da ligacao cl-ol0 e subsequente rearranjo das posicoes 
1406 c e redefinicao dos sitias ativos. 
1407 c 
1408 c tenta translacionar 011 para uma nova nosicao. sendo impossivel 
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1409 c ele e mantido na posicao original 
1410 187 rio 1BB j=l,13 
1411 irascí1,jl=iadínade,L,j+1i 
1412 irasc(2,jl=iad(nade,3,j+l) 
1413 1B8 continue 

call recomp(ixmt,iymt,131 
call trans(8,1,B,1,2,11,nade,ixmt,iymt) 

1414 
1415 
1416 c 
1417 c 
1418 
1419 c 
1420 c 
1421 
1422 

tenta translacionar 010 para uma nova posicao. sendo impossivel 
ele e mantido na posicao original 

call trans(8,1,8,7,2,10,nade,ixmt,iymtl 
tenta translacionar 09 para uma nova posicao. sendo impossivel 
ele e mantido na posicao original 

call trans!11,1,1,2,2,9,nade,ixmt,iymtl 
go to 333 

1423 c 
1424 c reacao entre o carbono B e um oxigenio de epoxi 
1425 c 
1426 250 continue 
1427 c busca a qual epoxi pertence o oxigenio ativo 
1428 do 270 1=1,nep 
1429 if(iep(I,2,2)-ixsI260,255,2bO 
1430 255 if(iep(I,3,21-iysI260,275,260 
1431 260 if(iep(I,2,151-ixsI270,265,270 
1432 265 if(iep(I,3,151-iysI270,285,270 
1433 270 continue 
1434 go to BOO 
1435 c o oxigenio do I-esimo epoxi e do tipo oxigenio 1 
1436 275 iep(I,1,21=11 
1437 iep(I,2,ll=1 
1438 itela(iep(I,2,21,iep(I,3,211=11 
1439 go to 287 
1440 c o oxigenio do l-esimo epoxi e do tipo oxigenio 14 
1441 285 iep(I,1,151=11 
1442 iep(I,3,1)=1 
1443 itela(iep(I,2,15I,iep(I,3,1511=11 
1444 c a reacao do carbono ativo do anidrido provoca rompimento 
1445 c da lígacao c1-010 e subsequente rearranjo das posicoes 
1446 c e redefinicao dos si tios ativos. 
1447 c 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 

c 
c 

c 
c 

c 
c 

c 

tenta translacionar 09 para uma nova posicao. sendo impossivel 
ele e mantido na posicao original 

287 do 288 j=1,13 
irasc(1,jl=iad(nade,2,j+11 
irasc(2,jl=iad(nade,3,j+11 

288 continue 
calI recomp(ixmt,iymt,131 
call transIB,1,1,B,2,9,nade,ixmt,iymtl 

tenta translacionar 010 para uma nova posicao. sendo impossivel 
ele e mantido na posicao original 

call trans(B,1,1,2,2,10,nade,ixmt,iymtl 
tenta translacionar 011 para uma nova posicao. sendo impossivel 
ele e mantido na posicao original 

call trans(11,1,8,7,2,11,nade,ixmt,iymtl 
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1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 

[ 

c 
( 

c 
c 

alt~ram-s~ os param~tros relativos a si tios ativDs~ 
num~ro do agr~gado~numero de moleculas do anidrido~ 

numero total de moleculas~ contagem da reacao e 
gerenciamento dos agregados. 

333 iad(nade~1,2)=10 
iadlnade,1,9)=10 
itela(iad(nade,2,2),iad(nade,3,L))=10 
itela(iad(nade,2,9),iad(nade,3,9))=10 
k=iep(l,l,l) 

Humber Df difference sections founo: 9 
Number Df difference records founo: 232 

DIFFERENCES fIGNORE=()/MER6ED=1!OUTPUT=HOME$DISK:[HOME.NETZ1DIFAD.DIF;l
HOME$DISK:[HOME.NETZJA.FOR;l-
HOME$DISK:[HOME.NETZ1D.FORjl 
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10.5 - ApÊNDICE V 

GERADOR DE NÜMEROS ALEATÓRIOS 

Vários métodos de geração de números aleat6rios tem 

sido propostos: 

a) Tabelas de números aleat6rios: são tabelas que 

contém uma seqUência de números aleat6rios gerados por outros 

métodos. Prática para situações de uso manual, é de pouca 

utilidade em computadores, 

mem6ria. 

onde ocupa espaço desnecessário na 

b) Números aleat6rios: são gerados por um processo 

flsico, usualmente contagem de ruido num circuito elétrico. Embora 

os numeros gerados por este método sejam os mais próximos do que, 

no senso comum costumamos chamar de "aleat6rios", o emprego do 

gerador de números aleat6rios em computadores é pouco prático, 

devido à lentidão com que operam, 

distribuição e aspectos econômicos. 

à dificuldade no teste de 

c) Números pseudo-aleatórios: Mais simples de serem 

gerados e mais práticos para os fins usuais, embora não sendo, em 

estrito senso números aleat6rios, os pseudo-aleat6rios são gerados 

em computadores mediante algoritmos adequados. Via de regra estes 

algoritmos geram um número a partir do seu antecessor, ou seja: 

Y kT:t= F(y
k

) 
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A aplicação destes algoritmos gera uma sequência de 

números que, embora não seja imprevislvel, uma vez que cada nÚmero 

é determinado pelo antecessor, obedece aos critérios das variáveis 

aleatórias. Os algoritmos mais comuns são: 

O algoritmo de J. von Neumann : método do meio dos 

quadrados: 

'1".=0,9876 
u 

2 
'I" =0,97535376 ~~ 'I" = ° 5353 

o i. ' 

Problema: preponderância de valores baixos. 

O método dos reslduos de potência: 

x = ex (mDd N) 
n n-i. 

que significa o produto cx subtraido do máximo número 
n-:i 

de vezes o número N. As vantagens são o longo perlodo 

(inteiro) 

(nÚmero de 

"runs" sem repetição, e as boas propriedades estatisticas. O 

método é otimizado se x 
o 

for impar e se c=8n±3 Ai. • 
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Costuma-se chamar os números pseudo-aleatórios de 

aleatórios, ficando implícito tratarem-se daqueles, uma vez que 

sâo gerados computacionalmente. Assim, o "gerador de números 

aleatórios" abaixo referido é, de fato, um gerador de números 

pseudo-aleatórios. 

o gerador do método dos residuos: subrotina e 

propriedades. 

o gerador de números aleatórios utilizado na 

presente simulação Monte Carlo foi extraido do livro de Robert 

Ehrlich
A1

, e sua codificação FORTRAN é: 

A1 

SUBROUTINE ALEA(INI,RAN) 
15 INI=IABS(899*INI) 

IF(INI-32767)2,2,1 
1 INI=INI-32768*(INI/32768) 
2 CONTINUE 

RAN=INI 
RAN=RAN/32767. 
IF(RAN-1.)3,15,3 

3 CONTINUE 
RETURN 
END 

Ehrlich,R., "Physics and Computers", 

Company, Boston, 1973 
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