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Ressonancia Ferromagn~tica em Filmes Finos Magneticos de 
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Doutoi'ado 
Victor Carvalho dos Santos 
Antonio Alberto Ribeiro Fernandes - D.C. 
Instituto Militar de Engenharia 
06 de maio de 1997 

Na tese e apresentado estudo das propriedades magneticas de quatro sistemas de 
filmes finos: Fe emsubstrato de vidro, Co em substrato de Mg0(100), Cr/Co/Cr em 
substrato de MgO( 11 0) e multicamadas de Fe/Cr. Os tres primeiros sao vistos sob as
pectos inais fundamentais· da anisotropia magnetica via varia~ao angular do campo de 
ressonancia ferromagnetica. 0 Fe e 0 Co sao materiais ferromagnetic os hasicos na 
maioria das aplica~5es de filmes finos magneticos. 0 estudo do comportamento mag
netico dos filmes finos de Fe e de. Co contribui para 0 conheCimento dos sistemas mais 
complexos de multicamadas magneticas, que consistem da superposi~ao de filmes fi
nos simples, e onde 0 acoplamento deintercambio e questao fundamental. Os resulta-

. dos experimentais dos tres sistemas. (Fe, Co e Cr/Co/Cr) sao analisados e discutidos em 
cOJJ?para~aocom resultados da literatura. No caso das multicamadas, 0 mecanismo de 
acoplamento de camadas ferromagneticas epossfveis efeitos magneticos das 
multicamadas de Fe/Cr sao analisados, e os resultados sao descritos em termos de urn 
modele de acoplamento de intercambiovia interferencia quantica. 

A partir da necessidade de interpreta~ao de modos de ressonancia ferromagnetic a 
das multicamadas de Fe/Cr, e proposta uma .designa9ao para 0 modo (Ie ress.onancia de 
medidas de FMR na geometria no-plano: modo maci~o e modofilme ou modo c,le su
perffcie. Esta designa~ao inova em associaro modo de ressonancia coma dependencia 
angular do campo, respectivamente tipo-Ia~o etipo-coseno,.e pOI' permitir identificar . . .", 
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urn aspecto interessante no comportamento magnetico das multicamadas de Fe/Cr: a varia
c;:ao angular do campo de ressonancia no modo macic;:o apresenta certo regime de comporta
mento magnetico pel a disposic;:ao radial em sua representac;:ao polar, 0 modo filme ao contra
rio uma disposic;:ao circular. Com esta designac;:ao identifica-se 0 comportamento magnetico 
hfbrido das multicamadas de Fe/Cr. 
Os maximos e mfnimos da variac;:ao angular da largura de linha do espectro de FMR identifi
cam mudanc;:as de sinal da taxa de variac;:ao da inclinac;:ao da curva descrita pela varia<rao 
angular do campo de ressonancia. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Local da defesa: 
Data da defesa: 

Influencia do metodo de preparac;ao nas propriedades cataliticas 
dos catalisadores Ru-sn/Suportados. 
Valeria Castro de Almeida 
Pedro Paulo Nunes 
!ME - Instituto Militar de Engenharia 
21 de novembro De 1996 

° presente trabalho apresenta urn estudo do sistema bimetalico Ru-Sn/Si0
2 
preparado 

pelos metodos de co-impregnac;:ao e impregnac;:ao sequencial . Como precursores foram utili
zados os compostos RuCI

3 
e SnCI2• Alem, da vadac;:ao do metodo de preparac;:ao, os parame

tros teor de estanho e a sequencia de impregnac;:ao sofreram variac;:5es. 
Na preparac;:ao dos catalisadores monometalicos de rutenio, os metodos empregados 

foram impregnac;:ao e troca ianica, e como precursores foram utilizados, RuCI
3 

e Ru(NH
3
)6C1

3
. 

Atraves das tecnicas de caracterizac;:ao , difrac;:ao de raios X e microscopia eletranica 
de transmissao, determinou-se 0 tamanho de partfcula metalica. Por espectroscopia 
fotoeletranica de Raios X e espectropia Mossbauer, verificou-se 0 estado de oxidac;:ao dos 
metais. Nao foi observada a formac;:ao de liga Ru-Sn em nenhum dos catalisadores prepara
dos. 

Como reac;:ao no teste catalftico utilizou-se a transformac;:ao do cicloexano, verifican
do assim a influencia do metoda de preparac;:ao, e da adic;:ao de estanho sobre a atividade e 
seleti vidade. 

Os catalisadores preparados pelos metodos de co-impregnac;:ao e impregna<rao 
sequencial, onde inicialmente fez-se a deposic;:ao de estanho e depois do rutenio, apresenta
ram atividade catalftica semelhante. 

Fbi observado que a reac;:ao de .desidrogenac;:ao passa por urn maximo em tomo de 
1,2% de estanho para os catalisadores preparados pelo metodo de co-impregnac;:ao. 

Diferentemente dos demais catalisadores a especie oxidada Ru+4
, detectada apenas no 

catalisador Ru / Si0
2

, preparado por troca ianica, provavelmente, e a responsavel pela reac;:ao 
de desidrogenac;:ao. 
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Aplica~ao de Ligantes Macrociclicos Seletivos na Extra~ao 
de Metais 
Maria Candida Moreira de Almeida 
Wilma Araujo Gonzalez, D.C. 
Departamento de Qufmica - Instituto Militar de Engenharia 
30 de Dezembro de 1996 

Procedimentos para a obtenc;ao de produtos organicos foram estudados atraves da 
hidrogenac;ao do dibenzo 15coroa5 (DB 1 5C5) e da alquilac;ao de algumas monoamidas utili
zando em ambas as reac;oes 0 sol vente ciclohexano e, tambem, da acilac;ao dos eteres de 
coroa. No desenvolvimento da hidrogenac;ao do DB 15C5, obteve-se 93% de rendimento do 
DCH 15C5 para 17 horas de reac;ao a 20DC com quantidades significativas de catalizador Ru 
IAI

2
0

3
. Na obtenc;ao das monoamidas, especificamente a N-otilbenzamida, 0 N-octil-e

caprollactama e a N-octil-2-pirrolidinona pOl' hidrogenac;ao com Pd/C em ciclohexano, fo
ram obtidos rendimentos na faixa entre 28 e 51 %. Na acilac;ao dos eteres de coroa do tipo aza 
com cloreto de capdona chegou-se a rendimentos de 92 a 100% para 0 N-octanil-l- aza 15C5 
e para 0 N -octanil- 1 -aza 18C6, quando na reac;ao utilizou-se 0 carbonato de potassio, 0 

diclorometano como sol vente e excesso de cloreto. 
Alguns dos compostos macrociclicos utilizados na extrac;ao Ifquido-lfquido foram 0 

DCHI5C5 e 0 N-octanil-l-azaI5C5 sintetizados neste trabalho e, os flagrantes comerciais 
CHI5C5, I5CS5, DB 15C5, B 15C5, DCHI8C6. Os solventes dodecamo, clorof6rmio e tolu
eno foram utilizados como diluentes destes compostos macrociclicos . 

Nos testes de extrac;ao, 0 DCH15C5 mostrou-se seletivo ao cation Fe+3 em soluc;oes 
aquosas neutras con tendo a mistura de Fe,Co, Ni , La e Gd principalmente a 70 ppm de 
concontrac;ao. Nestas mesmas condic;oes a 8 ppm de concentrac;ao dos cations, na presenc;a 
de U, este metal foi extrafdo a 100% na forma de UO/2, alem de Fe(100%), Gd(92%) e 
La(66%). Com este mesmo ligante dissolvido em dodecano e na presenc;a de acido nftrico a 
IN foram extrafdos alguns cations em maior proporc;ao, como por exemplo, 0 La (33%) e 0 

Gd (39%). Foram extrafdos 0 Rb e 0 Cs com 0 ligante N-octanil-l-azaI5C5 numa mistura de 
metais alcalinos. 

No desenvolvimento deste trabalho, foram realizados testes em coluna para separar o.s 
metais da rnistura Fe,CoNi, La e Gd com a resina PVP (polivinilpiridina) e verificou-se que a 
separac;ao do Co e Ni dos demais ocorria num tempo de retenc;ao de 15 minutos. 0 catalisador 
W do de ni6bio apresentou caracterfsticas de uma resina trocadora de fons quando fez a reten
c;ao de todos os metais desta mistura que foram posteriormente dessorvidos com acido nftrico 
1,5N. 

Ap6s os testes de extrac;ao, verificou-se que os compostos utilizados sao potenciais 
extratores dos metais estudados, principalmente os sintetizados, 0 DCH15C5 e 0 N-octanil
l -aza 15C5, com aplicac;ao na extrac;ao de elementos de produtos de fissao durante 0 processo 
de reaproveitamento do combustIvel nuclear como, tambem no tratamento de rejeitos tanto 
radioativos quanta industriais de modo geral de forma a minimizar os danos causados ao 
meio ambiente. 
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MESTRADO 

Modelagem Molecular da Interac;ao de Guanil-hidrazonas 
Tripanocidas com 0 B-DNA 
Osvaldo Andrade Santos Filho 
Jose Daniel Figueroa Villar 
Martha Teixeira de Araujo 
Instituto Militar de Engenharia - IME 
14 de agosto de 1996. 

Entre as mais variadas aplicac;5es da Modelagem Molecular destaca-se 0 design de 
novas drogas e 0 estudo de interac;ao entre macromoleculas e moleculas pequenas, sobre 
tudo, 0 estudo da ac;ao de antibi6ticos em regi5es preferenciais de protefnas e de acidos 
nucleicos. 

Este trabalho e parte de urn projeto multidisciplinar envolvendo as areas de Sfntese 
Organica, RMN, QSAR e Modelagem Molecular, voltado para 0 combate de uma das mais 
graves doenc;as do continente americano, a doenc;a de Chagas. 

Urn dos trabalhos desenvolvidos neste projeto levou-nos ao desenvolvimento de uma 
famnia de compostos para a quimioterapia da doenc;a de Chagas, as guanil-hidrazonas aro
maticas. 

1A 18 

o mecanismo de ac;ao destes compostos, urn dos quais 25 vezes mais ativo que 0 

violeta genciana, poderia ser atraves da inibic;ao da multiplicac;ao do parasita pel a interac;ao 
com seu DNA. Para checar esta hip6tese, n6s executamos urn estudo de modelagem molecular 
destes compostos, incluindo uma simulac;ao de sua interac;ao com dodecameros de B-DNA 
ricos em pares de base A-Teem C-G. Os estudos conforrnacionais de cada guanil hidrazona 
nas configurac;5es E (IA) e Z (lB) foram ?? (ver original) 

As simulac;5es das interac;5es dos confOrmeros mais estaveis de cada configurac;ao 
com a dupla helice de B-DNA, previamente minimizado usando-se 0 campo de forc;a AMBER, 
foram executadas utilizado-se a metodologia do acoplamento molecular (DOCKING) e mos-
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traram que tais interac;5es ocorrem na pequena fenda do DNA. Alem dlSSO observou-se que a 
regia.o preferencial do DNA para a interac;ao com as guanil hidrazonas sao aquelas ricas em 
pares A-T, especialmente atraves de ligac;oes hidrogenio de seus grupos guanina com 0 0-2 
da timina e 0 N-3 da adenina. 

A amilise dos dados obtidos mostraram uma boa correlac;ao (R2 = 0,94) entre a energia 
de interac;ao e a atividade bio16giea in vitro das drogas. 

Titulo: Prepara~ao de Referencias para Medidas Nao-Destrutivas em 
Salvaguardas de Materiais Nucleares 

Autor: Silvio Gonc;alves de Almeida 
Orientadores: Fernando Giovanni Bianchini - D.Se. 

Luiz Fernando de Carvalho Conti - M.Sc. 
Local da defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da defesa: 16 de Agosto de 1996. 

Este trabalho teve por objetivo a preparac;ao e caracterizac;ao de dois pares de varetas 
combustfveis, com comprimento reduzido, e enriqueeimentos de 0,22 e 3,20%p/p U-235, 
para uso como materiais de referencia em medidas nao destrutivas efetuadas durante inspe
c;5es de salvaguardas a fabrica dos elementos combustfveis para 0 reator tipo PWR "An
gra-I". 

E apresentada a metodologia empregada para a earaeterizac;ao deste material, e que 
eonsistiu de: 

1) teste de homogeneidade entre as pastilhas do mesmo grau de enriquecimento, atra
yes da aplicac;ao da teenica de espectrometria gama com detetor de Nal(TI), onde se me diu a 
area Ifquida sob 0 fotopico gama de 185,7keV do is6topo U-235; 

2) determinac;ao da concentrac;ao de U-total atraves do metodo de titulac;ao 
potenciometriea de Davies & Gray/NBL; e 

3) determinac;ao da eoneentra9ao isot6piea de U-235 com a tecniea de espectrometria 
de massa termoi6nica. 

Os resultados individuais obtidos sao tambem apresentados e avaliados estatistica
mente, as varetas produzidas ja estao sen do usadas em inspec;5es de salvaguardas, e os valo
res de referencia constam de certificados de analise elaborados para estes materiais. 

Descreve-se ainda a aplicac;ao destas varetas na determinac;ao do grau de enriqueci
mento em U-235 de outras duas varetas similares produzidas pela Agencia Internacional de 
Energia At6mica (AIEA), com certificados de analise, obtendo-se desvios da ordem de 0,28% 
em relac;ao ao valor certificado, para uranio enriquecido a 3,30% U-235. 
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Amilise da Fratura em Materiais Compositos Utilizando 
Elementos de Viga com Eixo Deslocado 
Claudia Regina Pinheiro Monte 
Marco Antonio Santos Pinheiro, Ph.D. 
Francisco Jose da Cunha Pires Soeiro, Ph.D. 
Instituto Militar de Engenharia 
19 de agosto de 1996) 

o trabalho destina-se a analise das falhas por delamina~ao em vigas laminadas, atra
yes de uma modelagem numerica empregando 0 Metodo dos Elementos Finitos, com a parti
cular utiliza~ao de elementos de viga com seus eixos deslocados. 

A Taxa de Libera~ao de Energia de Deforma~ao (G) e usada como parametro de fratu
ra na medi~ao da resistencia a delamina~ao de comp6sitos, sendo abordado 0 caso especffico 
das delamina~5es de extrernidade livre ("free edge delamination"). 

o ca.lculo de G e efetuado atraves do Metodo da For~a na Ponta da Trinca, desenvol
vi do a partir de uma expressao da Integral 1. Neste metodo, G e expresso em termos das 
for~as transmitidas pOI' urn elemento rfgido localizado na ponta da trinca de delamina~ao. 

Resultados obtidos para laminados de grafite-ep6xi, com delarnina~ao de extremida
de livre, sob dadas condi~6es de carregamento, sao apresentados e comparados com resulta
dos analfticos . 

Exemplos de valores de G obtidos a partir de diferentes seqtiencias de empilhanento, 
espessuras de camadas, angulos das laminas e posi~ao da delamina~ao sao apresentados e 
analisados, mostrando 0 campo de aplica~ao para a modelagem efetuada. 
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Utiliza~ao de urn Amostrador Passivo de Aerossol na Avalia~ao 
da Concentra~ao e Distribui~ao de Particulados no Ar em uma 
Instala~ao Industrial 
Charles Dickens do Carmo Lacerda Mou~o 
Rex Nazare Alves - D.Sc. 
Instituto Militar de Engenharia 
20 de agosto de 1996 

Os seres humanos estao imersos num meio, no qual, alem dos gases necessarios a sua 
existencia, estao tambem presentes materiais s6lidos em forma de particulados em suspen
sao. Esses materiais podem ser agressivos, acarretando riscos a saude em decorrencia de sua 
inala~ao. Na avaliayao deste risco, urn dos parametros de maior relevancia para a caracteriza
~ao do meio e a qualidade do ar. 

Com 0 objetivo de apresentar urn processo alternativo para avaliar este ar, foi 
desenvolvido urn amestrador, que utiliza 0 processo passiv~ de amostragem. A coleta e 
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realizada atraves da depo'si<;ao gravitacional das partfculas em suspensao no ar, nestes 
coletores . 

o amostrador e constitufdo por urn coletor de partfculas de forma cilfndrica, com 
altura de 15 cm e diametro de 9,5 cm. Estes foram instalados em uma haste metalica, forman
do urn sistema de amostragem, composto por urn conjunto de 4 coletores, distribufdos a 1,2,3 
e 4 metros de altura do solo. 0 sistema foi distribufdo em pontos selecionados de uma insta
la<;ao industrial que utiliza processo pirometalUrgico para a produ<;ao de estanho metalico, e 
onde 0 material particulado em suspensao no ar e constitufdo por diferentes materias de den
sidades diferentes . 

Nas amostras coletadas foram realizadas analise gravimetrica, analise radiometrica 
(alfa total) e analise fotometrica, pela utiliza<;ao de urn equipamento (HORIBA CAPA 700) .. 
Este equipamento permite a separa<;ao dos particulados em suspensao, classiffcando-os por 
faixa de diametro. 

o metodo foi comparado a urn sistema de mostragem ativa, pela utiliza<;ao de urn 
amostrador de ar com separa<;ao a sele<;ao de partfculas em duas fra<;5es: inalaveis e respiraveis. 
Os resultados experimentais indicaram que as duas tecnicas sao complementares. 0 amostrador 
passiv~ funciona como urn integrador, enquanto que 0 amostrador ativo apreserl'ta resultados 
de urn "instante" da instala<;ao. 

Titulo: Otimiza~ao de Tecnicas de Medidas para Identificar e Quantificar 
Emissores Alfa Naturais 

Autor: Pauto Roberto Rocha Ferreira 
Orientadores: Julio Jose da Silva Estrada - D. Sc. 

Fernando Giovanni Bianchini - D. Sc. 
Local da defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da defesa: 21 de agosto de 1996. 

As radia<;5es ionizantes existem permanentemente no meio ambiente, logo as exposi
<;5es nao podem ser eliminadas, mas sim reduzidas. As exposi<;5es oriundas das irradia<;5es 
extern as nao sao muito diffceis de ser precisamente determinadas. Entretanto, as dificuldades 
aumentam muito quando e necessario determinar as exposi<;5es internas, vista que, medidas 
diretas das energias emitidas pelos radionuclfdeos internamente depositados no corpo 'huma
no, so podem ser realizadas quando estes emitem radia<;5es com energia suficiente para se
rem detectadas por instrumentos posicionados fora do corpo humano. 

Urn problema radiologico que esta presente na maioria das instala<;5es e a exposi<;ao a 
que os trabalhadores estao sujeitos devido a inala<;ao de gases e aerossois radioativos . A 
verifica<;ao da contamina<;ao do ar e feita, geralmente, atraves de amostras de ar. Varias sao as 
tecnicas existentes para se determinar e quantificar os radionuclfdeos retidos nas amostras. 
As mais utilizadas sao a espectrometria alfa e 0 metodo de contagem alfa total. 
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A tecnica de contagem alfa total e uma das mais utilizadas em monitorayao de rotina, 
para quantificar a atividade de radionuclideos, onde pode haver a inalayao de emissores de 
partfculas alfa. Por ser uma tecnica que nao precisa de uma instalayao especial, ela pode ser 
utilizada proximo ao local da amostragem, 0 que a torna bastante vantajosa para quantificar 
elementos de meia-vida curta, alem de ser relativamente barata. Entretanto, ela e bastante 
vulneravel quando utilizada para identificar os radionuclfdeos. 

Este trabalho descreve uma metodologfa para otimizar a identificayao e quantificac;ao 
de radionuclfdeos quando a tecnica de contagem alfa total e utilizada. Por perrnitir uma ana
lise mais qualitativa e quantitativa do que a contagem alfa ' total, a tecnica de analise por 
espectrometria alfa foi usada como referencia e os resultados de ambas as tecnicas 
in tercomparadas. 

Os resultados obtidos atraves das analises nas amostras-padrao desenvolvidas para 
este trabalho mostraram que esta metodologia e valida para analises de radionuclfdeos de 
meia-vida longa, pois permitiu a obtenyao de relay5es fixas para cada radionuclfdeo analisa
do, comparando-se varias medidas. 
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Autor: 
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Sintese de Derivados 2,4-Diaminopirimidinicos com potencial 
atividade antimalarial 
CT(CAF) Marta Maciel Monteiro 
Elizabete Rangel Cruz - Ph.D. 
Jose Daniel Figueroa Villar- PhD. 
IME-Instftuto Militar de Engenharia 
27 de agosto de 1996 

Existem varios antimalaricos que sao empregados ate hoje no tratamento e profilaxia 
da malaria. Estas drogas exercem seus efeitos em diferentes estagios do cicIo evolutivo do 
parasita, ou seja, na fase pre-eritrocftica (algumas vezes denominadas fases exoeritrocfticas 
primarias ou teciduais) que ocorre no ffgado; nas fases eritrocfticas, durante as quais os para
sitas se multiplicam rapidamente nos eritr6citos; e nas fases exoeritrocfticas ou teciduais 
secundarias da malaria recidivante, que tambem ocorre no ffgado. 

Dentre estes compostos serao abordados neste trabalho as 2,4-diarninopirimidinas que 
tern atuayao junto a enzima diidrofolato reductase do protozoario, que e necessaria para a 
sintese do acido f6lico. 

Tendo como base a atividade antimalarial de varias destas subsHlncias em ensaios 
clinicos na literatura farmacol6gica, foram sintetizados compostos derivados das 2,4-
diaminopirimidinas, a partir do acido barbiturico. 

Este trabalho foi conduzido em quatro etapas ate chegar aos produtos desejados. A 
primeira etapa consistiu na reayao de condensayao do acido barbiturico e de aldeidos aro-
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maticos p-substitufdos (benzaldefdo, p -anisaldefdo e p-c1oro benzaldefdo) para se avaliar a 
influencia de substituintes eletron-doador e eletron-extrator: 

+ 

R=H, R=OMe- R=CI. 

o passo seguinte constituiu na obtens:ao dos produtos reduzidos utilizando 0 NaBH4 
para a redus:ao seletiva da dupla ligas:ao dos arilbarbiturilidenos: 

w{H 
R 0 ~o 

I 
H 

R=H; R=OMe; R=Cl. 

NaB~fEtOH 
~ dx~ 

RON 0 

I 
H 

A terceira etapa desse trabalho se baseou na cloras:ao dos produtos reduzidos utilizan
do c1oreto de fosforila (POC1

3
) e a base N, N-dimetilanilina como catalisador: 

R=H; R=OMe; R=CI. 

Finalmente, a quarta e ultima etapa, foi conseguida atraves da amin6lise dos produtos 
clOl"ados , reagindo estes com hidr6xido de am6nio na presens:a de alcool etflico e 
dic1orometano: 

R=H; R=OMe; R=Cl. 
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Os produtos obtidos no final destas quatro etapas foram as 2,4-diaminopirimidinas, 
mas, em condi<;6es mais rigorosas poderiam se tel' obtido as 2,4,6-triaminopirimidinas que, 
de acordo com resultados da literatura, teriam uma grande possibilidade de serem antimalariais 
mais eficientes, em virtu de de tel' mais urn grupo NH2 0 que aumentaria 0 numero de pontes 
de hidrogenio com a enzima diidrofolato reductase, inibindo-a. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Co-Orientador: 
Local da defesa: 
Data da defesa: 

Representa~ao de Transformadores Cinematicos Atraves 
dos Grafos de Liga~ao. 
Mauro Ricardo Rodrigues Melo. 
Mauro Speranza Neto, D.Se. 
Cl6dio Alberto Pastro Sarzeto, D.Se. 
Instituto Militar de Engenharia. 
31 de outubro de 1996. 

o trabalho, cujo resumo se apresenta, teve como objetivo 0 desenvolvimento de urn 
procedimento sistematico para a representa<;ao de Transformadores Cinematicos i atraves da 
tecnica dos Grafos de Liga<;a02. Em linhas gerais, ele se encontra relacionado com a modela
gem de sistemas mecanicos de corpos rfgidos e, mais especificamente, os de cadeia cinematica 
fechada atraves dos Grafos de Liga<;ao. 

Transformador Cinematico e a denomina<;ao para a representa<;ao da transmissao de 
movimento que se realiza pOI' urn sistema medinico de corpos rfgidos de cadeia cinematica 
fechada simples, ou la<;o cinematico. Uma vez obtido 0 Transformador Cinematico de urn 
determinado sistema, sua visualiza<;ao podera ser realizada por diagrama de blocos que re
presenta urn tratamento fechado para suas equa<;6es constitutivas. Urn sistema multila<;o pode, 
entao, ser model ado pelo acoplamento dos diversos Transformadores obtidos para cada lar;o 
atraves de urn relacionamento linear, on de variaveis de safda de urn determinado transforma
dor atuam como entrada para urn outro. 

A tecnica dos Grafos de Liga<;ao e uma poderosa ferramenta, desenvolvida na deca
da de 60, para a modelagem de sistemas dinamicos atraves do conceito de fluxo de poten
cia, e sua conserva<;ao, que ocorre atraves das portas de conexao dos diversos elementos 
que constituem estes sistemas. Caracteriza-se pela generaliza<;ao, para os diversos ramos 
da ciencia, de variaveis de potencia: esfor<;o e fluxo, e variaveis de energia: quantidade de 
movimento e deslocamento, bern como pela generaliza<;ao de nove elementos basicos e 
ideais: resistor, capacitar, inercia,fonte de esforr;o,fonte de jluxo, transfonnador, girad01; 
junr;iio 1 de velocidade comum, jun<;ao 0 de esfor<;o comum e, para a rlinamica de sistemas 
mecanicos de corpos rfgidos espaciais, 0 elemento de estrutura de junr;iio euleriana au 
giristor. 
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o elemento da tecnica dos Grafos de Liga~ao denominado transformador modulado 
possui estreita rela~ao como os Transformadores Cinenuiticos, pois representa a transforma
~ao de velocidade em urn sentido da porta de liga~ao dos elementos e, conseqtientemente, de 
esfor~os em outro sentido, mantendo-se a conserva~ao da potencia. 

Desta forma, duas abordagens foram utilizadas no trabalho: a modelagem de 
sistemas mecanicos de corpos rfgidos, empregada em sistemas de cadeia cinematica 
aberta on de todas as coordenadas de junta sao independentes, atraves dos Grafos de 
Liga~a03 ; e os mencionados conceitos recentemente desenvolvidos de Transformador 
Cinematico e 0 metodo do par caracteristico de juntas) para se obter 0 fechamento do 
sistema atraves de equa~6es de restri~ao envolvendo coordenadas de junta dependen
tes e independentes. 

A comprova~ao da eficacia dos procedimentos apresentados pode ser feita atraves da 
observayao das simulay6es da cinematica dos Transformadores obtidos para os mecanismos 
quatro-barras plano, cursor-manivela plano, e, 0 acoplamento destes, 0 mecanismo de retor
no rapido, que se encontram no trabalho em questao. 

Os metodos de modelagem de sistemas mecanicos de COl1JOS rfgidos atraves da tecni
ca dos Grafos de Liga~ao, devido ao seu recente desenvolvimento, encontram-se nos primei
ros passos, justificando a elabora~ao de novos e mais adequados procedimentos para a solu
~ao destes problemas da dinamica, Suas principais vantagens sao: procedimento sistematico 
e modular para a modelagem dos diversos sistemas, abordagem generalizada e facilidade de 
implementa~ao atraves de c6digos computacionais. 
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Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Modelagem de Sistemas de Tempo Real Baseados em 
Bancos de Dados Ativos. 
Julio Cesar Reguerfn Pardo - Maj. DIM. (Bolivia) 
Asterio Kiyoshi Tanaka - Ph.D. 

Co-Orientador: Alcione de Paiva Oliveira - D.C. 
Data da defesa: 28 de novembro de 1996 

Os domfnios das novas aplica<;6es, chamadas de aplica<;6es nao convencionais , e 0 

desenvolvimento da tecnologia de Banco de Dados com a finalidade de suportar estas no
vas aplica<;6es, fazem desta area uma das mais importantes e atraentes para estudos e pes
quisas . 

A tecnologia de Bancos de Dados Ativos permite urn suporte muito aceitavel para 
alguns sistemas com restri<;6es de tempo, ja que uma das caracterfsticas principais destes 
sistemas e 0 process amen to de transa<;6es dinamicas. 

Este trabalho estuda a viabilidade da aplica<;ao de uma metodologia de modelagem 
para sistemas de tempo real, como uma alternativa de solu<;ao mais pratica aos complexos 
problemas apresentados nos sistemas que tern uma forte dependencia temporal. Prop5e tam
bern a aplica<;ao da tecnologia de Bancos de Dados Ativos como suporte deste tipo de siste
mas, apresentando uma extensao ao algoritmo de processamento de regras e ao modelo de 
execu<;ao de transa<;6es e regras, assim como a arquitetura ideal para suportar este modelo. 
Urn prot6tipo e apresentado como prova de princfpio da proposta. 

Titulo: Sistema de Informa~ao para Mobiliza~ao dos Transportes - Modo 
Ferrovhirio 

Autor: Ubiratan de Salles - Maj QEMIFC 
Orientadores: Asterio Kiyoshi Tanaka - Ph.d. 

Greg6rio Coelho de Morai~ Neto - D. E. 
Local da defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da defesa: 10 de janeiro de 1995 

o presente trabalho consiste de urn estudo do modo de transporte ferroviario, voltado 
para a solu<;ao dos problemas da mobiliza<;ao, dentro de uma visao sistemica, utilizando uma 
metodologia de analise estruturada. 

A partir do Modelo Conceitual do Sistema de Informa<;ao para os Transportes (SIT), e 
estriturado 0 m6dulo ferroviario do Sistema de Informa<;ao para Mobiliza<;ao Militar dos 
Transportes (SIMMTRA) e definido 0 Modelo Conceitual deste sistema, expresso em urn 
Diagrama de Enfidades-Relacionamentos, atraves da compatibiliza<;ao de dados e processos. 

E implementado urn prot6tipo em linguagem Clipper 5.2, mostrando uma solu<;ao 
para a manuten<;ao e gerenciamento de dados. 
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Por fim, utilizando 0 Sistema de Infortnac;oes Geograficas (SIG) TransCAD, foi 
construida uma base de dados contendo 0 Sistema Ferroviario Nacional, com os itens 
de dados adaptados para 0 banco de dados associado ao SIG, permitindo a aplicac;ao de 
tecnicas de pesquisa operacional e visualizac;ao das informac;5es geograficas pelo 
planejador. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Local da Defesa: 
Data da Defesa: 

Estudo da Cinetica de Recobrimento de Particulas em Reator 
de Leito de Jorro 
Germano Klaus Wolff Filho. 
Giulio Massarani . 
Instituto Militar de Engenharia. 
13 de janeiro de 1995. 

Urn estudo inicial semi - qualitativo de parametros foi realizado com 0 objetivo de 
verificar a influencia no processo de recobrimento de particulas em reatores de lei to de 
jorro. Foi utilizado urn leito de jorro, constituido de base conica de 60°, urn corpo cilfndrico 
de 60 cm de diametro e 100 cm de altura e outro cone de 60°, acoplado sobre 0 corpo 
cilfndrico. 

o estudo do recobrimento foi executado com partfculas inertes, cujo material era len
tilha de polietileno, e uma soluc;ao de recobrimento polimerica a base de carboximetilcelulose, 
na concentrac;ao de 0,885 %, em peso, dissolvido em agua. 

Inicialmente, foram executados estudos fluidinamicos para deterrninar os limites de 
certos parametros na linha de recobrimento, tais como: vazao do ar de secagem, vazao da 
solu<;ao de recobrimento, temperatura do ar de secagem e capacidade maxima do leito de 
particulas, para existir a condic;ao de jorro. Com esses dados, ficou estabelecido as faixas 
operacionais de cada parametro na unidade de recobrimento. 

Nos limites da faixas operacionais foram realizados test~s de recobrimento, com 0 

objetivo de acumular dados suficientes, que auxiliassem na confecc;ao do Planejamento 
Ortogonal Mlnimo. 

Os resultados dos experimentos realizados atraves do Planejamento Ortogonal Mini
mo mostraram que certos parametros influenciam no recobrimento de particulas em leito de 
jorro: vazao do de jorro, vazao da soluc;ao de recobrimento, altura estatica do leito de partfcu
las e a circulac;ao de s6lidos no leito . Com excec;ao da altura estatica, todas as demais contri
buem para 0 aumentar a espessura da camada de recobrimento da particula, 'em deterrninada 
faixa restrita de operac;ao. 

As experiencias mostraram que 0 crescimento da cam ada de cobertura das particulas 
tomam uma tendencia linear.. POltanto, foi utilizado urn rnodelo da literatura de leito de jorro, 
para explicar 0 referido cornportarnento. 
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Titulo: Controle H/H_: Solu~oes aproximadas baseadas em Sequencias 
de Problemas Quadraticos 

Autor: Decilio de Medeiros Sales - Cap QEM / ELO 
Orientador: Gilberto Oliveira Correa - PhD (LNCC) 

Co-Orientador:Geraldo Magela Pinheiro Gomes - Dr. Ensae (lme) 
Area de Conc.: Sistemas de Controle 

Linha de Pesquisa: Teoria e metodo 

Nesta tese, sao analisados algoritmos iterativos para a obten~ao de solu~5es aproxi
madas para problemas H/H_. Tais formula~5es matematicas correspondem a problemas de 
controle otimo no dominio da frequencia com dois tipos de especifica~5es de desempenho: 
atenua~ao de sinais de disturbio medida pOl' urn funcional de custo quadnitico e margem de 
estabilidade relativa a erros nao-estruturados de modelagem medida pela norma H_ de uma 
outra fun~ao de transferencia a malha fechada. 

Mais especificamente, sao descritos dois algoritmos dedicados a obten~ao de solu
~5es aproximadas para 0 problema de controle otimo no qual 0 funcional de custo e formado 
pela soma de normas H2 de varias fun~5es de transferencias a malha fechada (problema H2) e 
onde os control adores estabilizantes tern pOl' restri~ao adicional satisfazer urn limite superior 
pre-estabelecido na norma H_ de uma fun~ao de transferencia (problema HJ. 

o primeiro algoritmo consiste essencialmente em resolver uma sequencia de proble
mas de otimiza~ao quadraticos ponderados, irrestritos, on de a solu~ao obtida em urn estagio 
e usada para construir uma fun~ao de pondera~ao a partir da qual 0 problema quadrati co do 
estagio seguinte e definido. 

o segundo algoritmo e baseado na resolu~ao de uma sequencia de problemas de custo 
quadrati co sujeitos a uma restri~ao tambem quadratica onde a restri~ao e iterativamente mo
dificada. Este algoritmo permite, alem de gerar solu~5es aproximadas para 0 problema origi
nal, avaliar 0 quanta a solu~ao obtida pelo algoritmo anterior se aproxima da "otima". 

Finalmente, as potencialidades destes algoritmos sao analisadas atraves de sua aplica
~ao a varios exemplos numericos monovariaveis. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Co-Orientador: 
Local da defesa: 
Data da defesa: 

Densifica~ao de Corpos Ceramicos it Base de Alumina Via 
Tecnologia de Moldagem por Geis 
Ana Paula Duarte Pereira 
Luis Henrique Leme Louro, Ph. D. 
Jose Carlos Da Rocha, D. C. 
lnstituto Militar de Engenharia 
24 de setembro de 1996 

o objetivo deste trabalho foi estudar a tecnica de 'gelcasting" como uma nova rota de 
processamento para corpos ceramicas sinterizados. Esta tecnica resulta da sintese dos concei-
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tos derivados das ceramicas tradicionais com os da qufmica dos polfmeros. A alumina foi 0 

material ceramico empregado para a utilizavao do "ge1casting" neste trabalho. 
Amostras foram preparadas a partir de suspensoes con tendo diferentes concentravoes 

de defloculante. Para promover a gelificavao, usaram-se mon6meros de acrilamida. Obser
vou-se que existe uma influencia significativa da adivao de defloculante nas etapas subse
quentes do processamento: gelificavao, secagem e sinterizavao. As amostras sinterizadas fo
ram caracterizadas atraves das medidas de densidade, porosidade, dureza e tenacidade a fra
tura. Os corpos preparados com menor concentravao de defloculante mostraram-se bern mais 
porosas do que aquelas preparadas com maior concentravao de defloculante. Conc1uiu-se que 
a quantidade de defloculante afeta tanto as etapas do processamento quanta as propriedades 
do produto final obtido e que a tecnica empregada pode ser usada com sucesso na preparavao 
de corpos ceramicas sinterizados. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Local da defesa: 
Data da defesa: 

Estudo de Caracteristicas Relevantes do Sinal de Voz para 0 

Reconhecimento Automatico do Locutor Desprevenido, 
Independente do Texto. 
Ricardo Hon6rio Guedes de Sousa. 
Roberto Miscow Filho. 
Instituto Militar de Engenharia. 
18 de outubro de 1996. 

Esta tese propoe urn metoda baseado no estudo das caracterfsticas relevantes do sinal 
de voz, que permita 0 reconhecimento automatico do locutor, independente do texto. Para 
a1canvar esse objetivo, 0 uso de frases longas e substitufdo por palavras extrafdas de voz 
contfnua. 

Para aproximar 0 sistema a vida real, foram escritos dois textos fictfcios . 0 primeiro 
texto foi capturado por urn gravador de bolso e contem uma con versa formal. Nele, urn ho
mem contrata outro, que porta 0 gravador, para cometer urn delito. Ap6s conc1uir 0 "traba
lho" 0 homem contratado e morto por seu comparsa. 0 segundo texto foi adquirido no Labo
rat6rio de Processamento de Sinais do Instituto Militar de Engenharia (IME) e simula urn 
grampo colocado nas casas dos suspeitos. Esse texto contem uma conversa informal gravada 
por ocasiao da visita de amigos as casas dos suspeitos. 

Oito palavras comuns em dialogos informais sao retiradas do primeiro texto para 0 

teste do sistema e cinco repetivoes de cada uma dessas palavras sao retiradas do segundo 
texto para treinar 0 sistema. Quinze locutores foram usados para treinar 0 sistema e 5 deles 
foram usados para 0 teste. 0 sistema fornece a probabilidade de urn dos quinze locutores ter 
gravado a locuvao da fita cassete. 

Ap6s 0 estudo das caracterfsticas relevantes do sinal de voz, que teoricamente sao 
pouco afetadas pelo dispositivo de gravavao, as 36 features extrafdas das locuvoes foram: os 
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12 primeiros coeficientes "cepstrum", os 12 coeficientes "mel-cepstrum", 8 medidas da mag
nitude media de tempo curto, 3 medidas da taxa de cruzamento do zero, e a freqtiencia funda
mental 

As 36 caracterfsticas foram extrafdas para cada janela de hamming pela amllise em 
tempo curto, e posteriormente feita sua cIassifica<;ao pela razao F. 

o treinamento e teste do sistema foi realizado com 0 modelo "backpropagation" usan
do 2 camadas escondidas. Os testes do sistema nao satisfizeram as expectativas pOl' duas 
causas, comprovadas em laborat6rio: 

1 Q) A mudan<;a de dispositivos de grava<;ao para 0 treinamento e teste. 

2Q) A maneira abrupta de extrair as palavras da voz contfnua. 
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