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INTRODUÇÃO
A etapa de resinagem de rochas ornamentais é um
processo de beneficiamento de extrema
importância, pois a resina tem como função
estruturar o material e melhorar a qualidade da
superfície da mesma. O cardanol presente no
líquido da casca da castanha de caju (LCC) possui
características físico-químicas diferenciadas que
lhe permitem grandes combinações químicas
podendo ser utilizadas nas mais diversas
indústrias e é uma opção viável e de baixo custo
para realizações de pesquisas de produtos
poliméricos para a produção de resinas, já que ele
possui propriedade de resistência à água e a
produtos químicos. A modelagem molecular que
se baseia em métodos computacionais para a
simulação de sistemas o mais próximo possível do
real, pode estudar antes da fabricação, se a resina
derivada do líquido poderá ser favorável ao
processo de resinagem.
METODOLOGIA
Uma análise conformacional das estruturas do
cardanol e do sistema cardanol-albita foi realizada
utilizando dinâmica molecular clássica em um
ensemble (NVT), a 298 K, campo de força
Dreiding, e 1 ns de tempo. A estrutura da albita
foi obtida a partir do banco de dados do programa
Materials Visualizer e foi mantida fixa, sendo
suas cargas calculadas o método Qeq para
equilíbrio das cargas com algoritmo Ewald para
tratar as interações não ligadas. Após a análise da
trajetória calculada, as estruturas de mais baixas
energias foram selecionadas e submetidas a uma
nova minimização de energia a fim de obter a

estrutura de menor energia. A partir da estrutura
de energia mínima calculada pela dinâmica
molecular, cálculos a partir da Teoria do
Funcional de Densidade foram realizados com os
métodos B3LYP/6-31G (d,p) para o cardanol e
B3LYP/LANL2DZ para a albita.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 mostra a estrutura mais estável para o
sistema albita-cardanol.

Figura 1 – Cardanol-Albita.
As distâncias entre o cardanol e a albita indicam
que a interação ocorre. Os cálculos utilizando o
campo de força COMPASS indicam que a energia
de interação é favorável e que a análise dos
termos do campo de força não ligados mostra que
as interações eletrostáticas eram as principais
responsáveis pela interação. Os cálculos com DFT
com a correção para a sobreposição de bases estão
em curso.
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