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ALTERNATIVAS ECONÔMICAS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE GRANÉIS SÓLIDOS DOS 

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

Autor: José de Carvalho Bustamante 
Orientadora: Maria Cristina Fogliatti de Sinay 
(Tese defendida no IME, em 23 de abril de 1997) 

Os fluxos marítimos de granéis sólidos do comércio internacional experimentaram um crescimento 
vertiginoso a partir da década de 50. Considerando-se seus cinco componentes mais importantes -
minério de ferro, carvão mineral , soja, bauxita e fosfatos - no período de 1970 a 1994, o total 
movimentado passou de 448 milhões de toneladas anuais para 1.015 milhões, com um incremento 
médio de 3,3% ao ano. 

Como conseqüência, para poder transportar com eficiência estes fluxos, o porte médio dos navios 
graneleiros novos teve que crescer continuadamente ao longo do período. Assim de 26 mil toneladas 
de porte bruto em 1965, chegou-se a 99 mil toneladas em 1995, com um incremento anual de 4,4%. 

Estes fatos, por sua vez, pressionaram os países exportadores e importadores a terem de adequar 
seus terminais graneleiros aos calados dos novos navios, fato sempre de elevado investimento e 
freqüentemente restrito pelas condições naturais dos litorais . 

O impacto deste problema de adequação porto-frota usuária na economia de produção e de 
exportação dos países fornecedores destas matérias-primas, em geral pertencentes ao Terceiro Mundo, 
forçou a busca de soluções alternativas mais econômicas, uma vez que não se podia excluir o uso de 
graneleiros de grande porte nestes fluxos, por seus custos unitários de transporte muito mais baratos, 
chegando a ser da ordem de 50%. Como o frete marítimo tem grande incidência no preço CIF destes 
produtos, que em sua quase totalidade são de baixo valor unitário, e o mercado é bastante competitivo, 
o problema passou a ser prioritário parei estes países. 

Duas alternativas despontaram como promissoras: o transshipment, ou seja a transferência ao 
largo de carga de navios de menor porte, com acesso aos terminais existentes de pouca profundidade, 
para os grandes graneleiros oceânicos, impedidos de atracar nestes terminais; ou o topping, em que 
se carrega no terminal apenas parcialmente o graneleiro de porte e se completa o carregamento em 
ponto onde permita a profundidade, pelo sistema que for mais adequado às circunstâncias. 

A tese examina conceitualmente a economicidade destas alternativas, centrando-se no 
transshipment, devido aos óbices comerciais que restringem o toppin.g, analisando os componentes 
das fases de carga, transporte e descarga dos produtos. Como resultado, montou-se um programa 
computacional, que a partir dos dados atuais e dos previstos no novo tipo de operação, estabelecesse 
para um dado fluxo a economicidade ou não de se executar o transshipment. 

Para avaliação de sua aplicabilidade prática, fez-se seu uso em fluxos de soja em grão de Brasil 
e Argentina para a Europa, com pleno êxito, justificando seu emprego. 
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DESCOBERTA DE CONHECIMENTO VIA PROVADOR DE 
TREOREMA 

Autom: Polyana Abrahão 

Orientadora: Claudia Mariagarcia Medeiros de Oliveira 
(Tese defendida no !ME, em 3 de junho de 1997) 

° grande volume de dados armazenados, decorrentes da informatização dos diversos segmentos da 

sociedade, nos transporta a um novo contexto no tratamento da informação e sistemas de apoio a decisão. 

Neste novo contexto somente a disponibilização dos dados não bastará para que se desenvolvam estratégias 

de ação bem-sucedidas, será necessário que se possa interpretar, analisar e relacionar estes dados . 

Com isso, para atingir este novo requisito dos sistemas de informação que efetivamente apoiem decisões, 

surge uma busca intensa por ferramentas que tornem a análise de dados e a extração de conhecimento, 

implícito nos dados, a mais automática possível. 

Esta tese pesquisa técnicas que auxiliem no desenvolvimento destas ferramentas com enfoque na 

descoberta de conhecimento em banco de dados, conhecida como Knowledge Discovel)' in Database (KDD). 

° trabalho concentra-se na revisão e adaptação de uma das técnicas de Programação Lógica Induti va (ILP) 

denominada "Generalização Menos Geral Relativa" no contexto de Data Mining a partir de um banco 

relacional de dados. Este trabalho envolve basicamente a integração de duas linhas de pesquisa: Banco de 

Dados, especificamente banco relacional de dados, e ILP, com a abordagem da técnica "Generalização 

Menos Geral Relativa". 

ESTUDO DO MANGANÊS NA FLUORAPATITA POR 
RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA 

Autor: João Cozac Weto 
Orientador: Ronaldo Sérgio de Biasi 
(Tese defendida no 1MB, em 18 de junho de 1997) 

Foi estudado o espectro de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) do íon Mn2+ em amostras 

policristalinas de fluorapatita, CaJO(P04)6F2' dopadas com dióxido de manganês (Mn02)' 

As medidas foram realizadas à temperatura ambiente e 9,5 Ghz. As amostras de fluorapatita foram 

caracterizadas por difração de raios X, antes e depois da dopagem. 

Os espectros de RPE apresentam um conjunto de linhas correspondente a um sítio de simetria cúbica e 

outro, menos intenso, correspondente a outro sítio cuja si metria não foi determinada, além de linhas referentes 

a transições proibidas. 

Foram determinados os parâmetros do Hamiltoniano de Spin para o sítio de simetria cúbica: g = 2,0016 

e A = 90mT. 

Foram determinados também o tempo de relaxação spin-rede (TI) e o tempo de relaxação spin-spin (T2) 

para o íon manganês nos sítios de simettia cúbica. Os resultados encontrados foram: T2 = 15ns e TI = crD,55, 

onde c é uma constante efé a concentração de manganês. 
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METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DA AJ3NT ISO /IEC 
GUIA 25 NOS LABORATORIOS DE ANALISES DE 

RADIONUCLÍDEOS EM AMOSTRAS AMBIENTAIS DA 
DIVISÃO DE ANÁLISES AMBIENTAIS / CNEN 

Autor: Josué Peter de Oliveira 
Orientador: João Alberto Neves dos Santos - Ma} QEM M.Sc 
(Tese defendida no 1MB, em 15 de julho de 1997) 

A Norma ABNT ISO/IEC GUIA 25: 1993 "Requisitos gerais para capacitação de laboratórios de 
calibração e de ensaios" publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece 
requisitos gerais que um laboratório deve demonstrar, para ser formalmente credenciado para realizar 
calibrações ou ensaios específicos. Desta forma, o laboratório passa a fazer parte da Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) ou da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) respectivamente. 

A Divisão de Análises Ambientais (DIAMB) do Departamento de Proteção Radiológica Ambiental 
(DEPRA) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) é um laboratório que realiza análises de radionuclídeos em amostras provenientes do Programa de 
Fiscalização, Pesquisa e Prestação de Serviços, quanto à possível contaminação por radionuclídeos, seja 
no meio ambiente, em alimentos e outros insumos para consumo humano, inclusive, na certificação destes 
para fins de importação e exportação. Por este motivo, a DIAMB tem necessidade de seu reconhecimento 
formal para a realização de análises de radionuclídeos em amostras ambientais. 

Este trabalho visa fornecer uma metodologia para orientar um laboratório que busque implementar um 
processo de credenciamento. Descreve também as políticas no cumprimento dos requisitos de que trata a 
Norma, as orientações necessárias ao detalhamento de determinadas fases e comenta alguns pontos da 
Norma, de forma a facilitar o entendimento do processo de credenciamento como um todo. 

ESTUDO DA QUALIPADE NOS PROCESSOS 
DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

Autora: Helen Lucy da Silva 
Orientador: Paulo Afonso Lopes da Silva 
(Tese defendida no IME, em 2Ide julho de 1997) 

É sumamente importante para uma empresa, que deseja continuar no mercado de trabalho, cada vez 
mais competitivo, começar a se preocupar com as reclamações dos clientes e procurar atingir suas 
expectativas, buscando com isso o aperfeiçoamento da qualidade na prestação dos seus serviços. 

Com ênfase nas empresas prestadoras de serviços, foram levantados alguns critérios para o 
aperfeiçoamento dos processos de melhoria que as empresas poderão utilizar para atingir as expectativas 
dos seus clientes, partindo para a conquista de novos mercados. 

Com base em leituras sobre o assunto em referencia, abordaram-se vários autores que definem o conceito 
da melhoria da qualidade nos processos da prestação de serviços. Ademais, adotando-se como uma empresa 
do ramo de refrigeração de porte médio, nela se aplicou uma metodologia de avaliação da qualidade dos 
serviços produzidos, onde se procura identificar como os clientes percebem os serviços prestados. 
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PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE OPORTUNIDADE 
DE INVESTIMENTO PARA AUMENTAR A CAPACIDADE 

DE MOVIMENTAÇÃO "EM UM TERMINAL DE 
CONTEINERES 

Autor: José Mauro Marquez 
Orientadores: Gregório Coelho de Morais Neto e Antônio Carlos Tancredo 

(Tese defendida no IME, em 31dejulho de 1997) 

A evolução da conteinerização mundial e nacional , bem como a expansão dos terminais nestas últimas 

duas décadas, é investigada por meio de uma revisão bibliográfica sobre o tema. 

Os modais envolvidos no transporte de contêineres para o term.inal são analisados com a finalidade de 

identificar os fluxos internos de contêineres e os seus eventuais gargalos operacionais. 

Os fluxos foram divididos nos eventos: Recepção, Estocagem e DesembarquelEmbarque. A partir daí, 

os mesmos foram analisados e verificou-se que o evento de desembarque/embarque tem o maior potencial 

restritivo no que concerne às causas de atrasos na movimentação de contêineres. 

O passo seguinte do procedimento, é anal.isar as atividades do evento crítico, sendo que a atividade de 

descarga do navio foi identificada como a que movimenta o menor número de contêineres, pois a mesma 

além de ser complexa, depende dos portêineres, que são guindastes de cais próprios para a movimentação 

de contêineres. Este equipamento tem grandes proporções e só três podem ser alocados por navio, tornando 

esta atividade restritiva para efeito de aumento de capacidade. 

Dentre os equipamentos utilizados nesta atividade, o portêiner foi identificado como o que apresenta as 

maiores restrições operacionais, e a partir daí, propõe-se uma análise do problema a ser estudado para 

gerar alternativas que aumentem a capacidade de movimentação do terrn.inal, obedecendo a critérios de 

custo para sua seleção. 
Uma aplicação do procedimento, com a finalidade de mostrar sua utilidade para tomada de decisão 

gerencial , é feita com base em dados obtidos no term.inal de contêineres da Companhia Docas do Rio de 

Janeiro - TECONT/CDRJ. Uma das alternativas de investimento foi a modernização dos portêineres e a 

outra, foi a aquisição de mais dois com concepções modernas e de maiores proporções. 
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Gráfico Comparativo entre as Alternativas 
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Gráfico 1: Gráfico de custo entre alternativas 
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o gráfico I mostra o comportamento das curvas de custo em função da demanda por alternativa. A partir 

do ponto de custo mínimo, onde as curvas assumem um comportamento constante, pois estes pontos são 

limitados pela capacidade dos equipamentos, as mesmas devem crescer aumentando o custo médio de 

movimentação, devido à demora para carregamento (Demourge) e pela utilização de equipamentos do 

navio, como é mostrado no gráfico 2. 

Gráfico Comparativo entre as alternativas 

-CUSTO SIT. ATUAL. (R$/CTR) 
- CUSTO ALT I (R$/CTR) 

CUSTO AL T 11 (R$/CTR) 

Demanda de contêineres (x 1000) 

Gráfico 2: Gráfico entre as alternativas x demanda 

ANÁLISE TÉRMICA EM CANAIS COM 
EFEITOS DE DIFUSÃO AXIAL NO FLUIDO 

Autora: Ana Cristina Rocha de Castro 

Orientador: Francesco Scofano Neto, DSc. 

(Tese defendida no !ME, em 07 de agosto de 1997) 

o problema de entrada térmica em canais com efeitos de difusão axial no fluido e com condição de 

contorno convectiva é analisado aplicando-se a Técnica da Transformada Integral Generalizada. 

São adotadas duas modelagens distintas para o problema, isto é, análise em região única onde é admitido 

perfil de temperatura uniforme na entrada do canal e análise em duas regiões que utiliza uma região imaginária 

a montante da origem do canal. 

Metodologia de solução através da Técnica da Transformada Integral Generalizada são propostas para 

resolver os modelos matemáticos compostos por equações diferenciais parciais e condições de contorno 

formuladas pelas duas modelagens de análise. 

(fJI i VaI. XVII - NQ 1 - 1 Q Quadrimestre de 2000 53 



RESUMOS DE TESES 

Baseado nos problemas de autovalores na direção transversal , as equações diferenciais parciais são 

transformadas em um conjunto infinito de equações diferenciais ordinárias acopladas de 2~ ordem,já incluindo 

a condução de calor axial no fluido. 

O sistema truncado destas equações acopladas é transformado em um sistema de equações diferenciais 

ordinárias lineares de 1 il ordem, cuja solução é obtida através da determinação dos autovalores e autovetores 

correspondentes da matriz de coeficientes usando subrotinas bem estabelecidas do IMSL. 

Desprezando os termos não diagonais das matrizes de coeficientes obtém-se um sistema desacoplado de 

equações diferenciais ordinárias. Para este caso soluções analíticas são obtidas para cada uma das equações 

desacopladas obtendo-se, então, uma solução aproximada denominada de Solução de Baixa Ordem para o 

sistema original de equações diferenciais ordinárias. 

São apresentadas análises de comportamento de convergência das soluções propostas, verificando-se a 

influência do número de Peclet e do número de Biot. O efeito da condução de calor axial no fluido, a 

especificação do perfil inicial e a sua dependência em relação ao número de Biot e ao número de Peclet são 

analisados através dos resultados da distribuição axial da temperatura média, da temperatura da parede, do 

fluxo de calor na parede e do número de Nusselt obtidos utilizando as duas modelagens do problema. Os 

resultados obtidos estão, de uma maneira geral, em boa concordância com os da literatura. 

PROBLEMAS CONJUGADOS EM CANAIS 
COM CONDUÇÃO DE CALOR AXIAL NO FLUIDO 

Autor: Roberto Carlos de Araújo 

Orientador: Rodrigo Otávio de Castro Guedes - PhD 

(Tese defendida no IME, em 1 º de setembro de 1997) 

Neste trabalho é desenvolvido um estudo da transferência de calor para o escoamento laminar em regime 

permanente de um fluido newtoniano no interior de dutos planos e circulares submetidos a um fluxo de 

calor prescrito uniforme ou convecção externa, incluindo os efeitos simultâneos de condução de calor axial 

na parede do duto e no fluido. Considerando-se um modelo simplificado onde os gradientes de temperatura 

transversais no sólido são aproximados, a técnica da transformada integral generalizada é aplicada no 

tratamento deste problema conjugado, fornecendo quantidades de interesse como a temperatura média do 

fluido, temperatura da parede, fluxo de calor e o número de Nusselt local. Os resultados são investigados 

nas regiões a montante e ajusante quanto a influência do parâmetro de conjugação da parede, do número de 

Peclet e do número de Biot. O problema é também estendido a uma análise em região única utilizando uma 

condição de entrada modificada pelos efeitos de condução axial na parede e no fluido 
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MECÂNICA DO DANO CONTÍNUO APLICADA À 
PROPAGAÇÃO DE TRINCAS POR FADIGA 

Autora: Adriana Martins Ribeiro 

Orientador: Cícero Vianna de Abreu 

(Tese defendida no IME, em 5 de setembro de 1997) 

Utilizando um modelo simplificado de procedimento numérico de modelagem de propagação de trinca 

por fadiga é proposta a inclusão na matriz de rigidez do parâmetro Dano. Este processo visa a constante 

atualização da matriz de rigidez a cada iteração e a solução do sistema resultante de equações através do 

método dos elementos finitos associada a uma aplicação elasto-plástica. O procedimento leva em 

consideração o tempo já decorrido desde o início do carregamento até o instante do estudo. Desta forma, é 

possível avaliar a deterioração do material (dano interno). 

Para o cálculo do dano, a formu lação adotada como modelo matemático foi proposta por Lemaí'tre em 

seu artigo Fonnulation and ldentijication of Damage Kinetic Constitutive Equations de 1987. Entre as 

hipóteses consideradas ao longo da tese, tem-se que o dano é considerado isotrópico e que a fadiga analisada 

é a de alto ciclo, ou seja, a ruptura do material ocorre quando este já foi ciclado mais de 100 mil vezes. 

LINGUAGEM DE CONSULTA AO SIGO: 
UM SISTEMA GERENCIADOR DE OBJETOS 

Autor: Charles Sampaio Collyer Jun.ior 

Orientadora: Ana Maria de Carvalho Moura, D.Ing.IME 

(Tese defendida no IME, em 11 de setembro de 1997) 

SIGO é um Sistema Gerenciador de Objetos em desenvolvimento no !ME (Instituto Militar de Engenharia), 

utilizado para o desenvolvimento de aplicações emergentes em Banco de Dados. Este trabalho tem como 

objetivo agregar novas funcionalidades à sintaxe da linguagem de consulta e manipulação LIMOS 

(Linguagem de Manipulação de Objetos no SIGO), implementando-a e integrando-a ao SIGO de duas 

formas: através de uma intelface de consulta interativa baseada em menus e ícones, dirigida principalmente 

a usuários finais, com processamento via ODBC (Open Database Conllectivity) e viabilizando um ambiente 

de programação para o desenvolvimento de aplicações homogêneo e uniforme, onde comandos da LIMOS 

podem ser embutidos no escopo da linguagem de programação C++, utilizada pelo sistema. Para atingir 

este objetivo alguns SGBDOOs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Orientados a Objetos) foram 

estudados, bem como as suas respectivas linguagens de consulta. O comando na linguagem de consulta 

LIMOS, antes de ser submetido ao ODBC, é traduzido para SQL utilizando-se o gerador de analisadores 

sintáticos LARS (Look-Ahead R*S). rn::i 

(~Jí i Vol. XVII - Nº 1 - 1 º Quadrimestre de 2000 55 




