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Este trabalho de tese consistiu em estudar recobrimentos de conversão a basede 
fosfatos sobre chapas de aço com revestimentos galvarrecozido e galvanizado. Utili
zando remoção eletroquímica em combinação com difração}e raios-X de ângulo ra
sante, foi realizada a caracterização dos revestimentos galvarrecozidos em chapas de 
aços livre de intersticiaisebaixo carbono, identificando-se as fases ç, 01' rl'e r do 
sistema Fe-Zn. Observações rio MEV permitiram caracterizar asmorfologias .dos re
vestimentos de conversão produzidos em solução comercialtricatiônica de fosfatos. 
Comas técnicas espectroscópicas por dispersão de comprimento d~ onda e energia, 
observou-se, a mudança nos teores dos constituintes P, Mn e Ni na camada de fosfatos 
com o tempo de tratamento; Através das espectroscopias de elétrons para análise quí
mica e Auger, confirmou-se a hipótese de que o níquel metálico está depositado sobre 
o substrato e fotma núcleos no processo de fosfatização. VerifiCOU-se que os cristais de 
fosfatos apresentam forma de moedas, as quais foram explicadas mediéJ.nte teorias 

. eletroquímicas e de filmes finos . As cinéticas de recobrimento dasál'eas dos substratos 
dos revestimentos galvalTecozidos por cristais de fosfato seguem uma lei de cresci
mento que obedece à equação de Jolnson-Mehl com ri = 0,6. Finalmente, foi proposto 
um modelo para explicar a nucleação e crescimento dos cristais de fosfato ; a partir de 
banhos trícatiônicos, o qual se baseia no ataque do zinco da supelfíciedo substl:ato pelo 
ácido fosfór,Í.co, deposição e nucleação do Ni e pr~cipitaçãodos sais d~fosfato sobre os 
núcleos de Ni formados, . devido à muda'nça dopH. 
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Indicadores de Qualidade do Software 
Roberto Mascia Moreira Amorim 
Paulo Afonso Lopes da Silva - PhD 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
03 de dezembro de 1997 

As Métricas de Software são indicadores de qualidade do software. Estes indicadores 
identificam tendências a erros e falhas no software, que se identificados no princípio permi
tem que o código seja reescrito e/ou testado em detalhes. Contudo, a integração do uso das 
métricas em ambientes comerciais encontra resistências orçamentais, gerenciais e de prazo. 
Esta dissertação apresenta um programa métrico que introduz um método para a integração 
de métricas em um ambiente de desenvolvimento de software. Nesta tese será descrito um 
processo de identificação de medidas e a definição das métricas correspondentes que supor
tam a avaliação da qualidade do software. 

Este programa métrico fornece as diretrizes para a avaliação quantitativa da qualidade 
dos produtos de cada fase, a realimentação da informação para auxílio gerencial na tomada 
de decisões e critérios para o re-projeto ou re-codificação do sistema. 

Os paradigmas do GQM (Meta-Questão-Métrica) e do QFD (Desdobramento da Fun
ção Qualidade) foram usados para demonstrar como o programa métrico pode ser iniciado e 
implantado. 
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Propagação em Microcélulas 
Jason Paulo Tavares Faria Junior 
Mauro Soares de Assis 
14 de março de 1997 

Os futuros Serviços de Comunicações Pessoais (PCS) irão contar com o conceito de 
microcélulas para tornar mais eficiente o uso do já limitado espectro de freqüência e prover 
uma infra-estrutura de menor custo e aparelhos celulares mais portáteis . Os atuais sistemas 
celulares usam a segmentação e a setorização de células para aliviar os problemas associados 
ao congestionamento do tráfego e melhorar a qualidade do serviço. Para elevar a eficiência 
do espectro em sistemas rádio celulares, um novo sistema microcelular está sendo proposto 
para distâncias curtas (da ordem de 100 m a 1000 m), usando antenas relativamente baixas 
(altura dos postes de iluminação) e transmitindo em potências relativamente baixas. Este 
trabalho tem por objetivo desenvolver um procedimento automatizado para o cálculo da atenua-
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ção de propagação em microcélulas localizadas em áreas urbanas. Neste conceito, é feita uma 
análise comparativa entre diversos modelos descritos na literatura técnica visando definir 
aquele que será utilizado como referência para o trabalho. Dados experimentais disponíveis 
são utilizados para confirmar a adequabilidade do modelo escolhido. 
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Influência da Alumina e Ítria na Sinterização a Baixas Pressões do 
Carbeto de Silício 
Jonhson Delibero Angelo 
Luís Henrique Leme Louro - Ph. D. 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
07 de abril de 1997 

Existe considerável interesse no uso de sólidos cristalinos covalentes em uma ampla 
gama de aplicações de alto desempenho. Até recentemente várias experiências práticas indi
cavam que sólidos cristalinos puros contendo ligações químicas predominantemente covalentes 
seriam difíceis de sinterizar, acreditando-se que nenhuma densificação macroscópica do pó 
compactado ocorresse durante o tratamento térmico sem a aplicação de altas pressões. 

V ários materiais covalentes têm sido estudados para aplicações em componentes sob 
tensões, como por exemplo, em turbinas a gás e componentes internos de motores a explosão 
e a combustão. ° uso das cerâmicas covalentes nestas aplicações requer a necessidade de 
fabricação, por processos de baixo custo, de corpos densos e de formas complexas. 

As boas propriedades mecânicas e de resistência à degradação térmica do carbeto de 
silício fazem dele um candidato promissor a diversas aplicações a altas temperaturas. Infeliz
mente é muito difícil obter-se um produto auto-sinterizável e totalmente denso, pois o caI'beto 
de silício, a exemplo de outros materiais cerâmicas, somente pode ser densificado até próxi
mo da sua densidade teórica com aplicação simultânea de pressões superiores a 2,000 MPa e 
temperaturas acima dos 2,000° C(I). 

Em 1975, Prochazka (2) relatou pela primeira vez uma rota de sinterização do carbeto 
de silício a baixas pressões, a partir da adição simultânea de carbono e boro como agentes 
promotores da sinterizaçâo. Recentemente outros pesquisadores desenvolveram rotas de 
sinterização por fase líquida a partir da adição de misturas eutéticas de óxidos de terras raras, 
essencialmente o óxido de ítrio (Y203)' com outros óxidos, como por exemplo, o óxido de 
alumínio (AI

2
0

3
), com objetivo de obter a sinterização a temperaturas mais baixas do que as 

usuais e a densificação em tempos mais curtos do que os normalmente utilizados, Porém o 
carbeto de silício sinterizado por formação de fase líquida é mais susceptível à degradação 
em altas temperaturas(3). 

° objetivo desse trabalho foi estudar a densificação a baixas pressões e a influência do 
óxido de ítrio na sinterização do caI'beto de silício. Utilizaram-se na densificação do carbeto 
de silício dois processos de sinterização a baixas pressões: a) por promoção da sinterização e 
b) por formação de fase líquida. Como agentes promotores da sinterização foram efetuadas 
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adições simultâneas de carbono e boro, conforme descrito por Prochazka (2) em seu trabalho 
pioneiro, e por Lange e Gupta(4). E como agentes formadores da fase líquida foi adicionado 
aos pós de partida uma mistura eutética composta de óxidos de alumínio e ítrio, conforme 
metodologia descrita por Lihrmann e colaboradores(5), e por Krstic e MuHa (6) . 

Após sinterização durante 5 minutos a 1.850, 1.950 e 2.050° C, as amostras foram 
avaliadas quanto a sua densificação, através da quantificação do percentual da densidade 
teórica obtida, e examinadas qualitativamente quanto ao tamanho dos poros, por microscopia 
eletrônica de varredura. 

Os resultados obtidos indicaram que o cicio térmico de sinterização é decisivo para a 
sinterização do cerâmico covalente de carbeto de silício. 

Título: Produção e Caracterização de Filmes Finos de Sulfeto de Chumbo 
para Uso em Detetores de Infravermelho 

Autor: Mauro da Silva Alvarez 
Orientador: Paulo Roberto Fogaça Ribas 

Local da defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da defesa: 28 de novembro de 1996 

O trabalho teve como objetivos a confecção de um sistema de deposição e a produção 
de filmes finos de sulfeto de chumbo através da técnica de parede quente, com características 
adequadas ao seu emprego no processo de produção de detetores de radiação infravermelha. 

O método adotado foi o de simples confinamento do fluxo e a relação entre a espessu
ra do filme e a massa evaporada obtida no sistema confeccionado foi de 10,4I-unlg. 

Alguns filmes apresentaram formações em forma de gotículas cuja análise com 
espectroscopia por dispersão de energia indicou uma composição praticamente de Pb puro. A 
análise de-raios-X confirmou a presença da fase de chumbo nesses filmes. Um estudo por 
microscopia eletrônica de varredura indicou a presença dessas gotículas somente na superfí
cie dos filmes . Os resultados de outras deposições apontaram a dissociação do PbS, durante a 
evaporação, como a principal causa da formação dessas gotículas. A comparação entre filmes 
com gotículas e sem elas mostrou que essas aumentam a concentração de portadores e mu
dam o plano de crescimento preferencial dos filmes de (200) para (311). 

Verificou-se, através dos resultados das análises do composto em diferentes condi
ções, que os filmes mais adequados à utilização na produção de detetores de radiação 
infravermelha foram obtidos com temperaturas da fonte na faixa de 814 a 872K, temperatura 
do substrato de 552K e temperatura da parede quente de 768K. 
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Influência das Propriedades Texturais de Resinas de Troca Iônica 
na Troca Isotópica de U(VI)/U(IV) 
Denise Cunha Cabral 
Pedro Paulo Nunes 
Afonso Rodrigues Marques 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
12 de dezembro de 1996 

A influência das propriedades texturais, área especifica e distribuição de tamanho de 
poros de resinas de troca iônica aniônicas, foram avaliadas na cinética de troca isotópica 
entre os isótopos 235 e 238, distribuídos nas espécies uranila (UO/+ ) e uranoso (U4+) 

° estudo foi realizado em reator do tipo tubular, preenchido com resinas, à base de 
estireno e divinil benzeno, com grupamentos ativos piridínicos e amônio quaternário, sob 
temperatura e pressãO controladas, e na presença de um catalisador (solução de cloreto ferroso 
FeCl

2 
1 moI/I). A espécie U0

2 
2+ foi absorvida na resina sob a forma de clorocomplexo nega

tivo, enquanto a U4+ , que não adsorve nas condições utilizadas, percolou pelo leito, realizan
do o contato, necessário para a realização da troca isotópica. 

Foram feitas avaliações com os parâmetros supracitados com o intuito de verificar 
como estes interferem na difusão dos íons trocadores através da resina, e conseqüentemente 
na eficiência da troca isotópica, que depende diretamente do contato entre estes íons. Além 
disso, verificar também qual o controle difusional predominante nas condições utilizadas nos 
testes. As determinações de área específica e distribuição de tamanho de poros, foram realizadas 
por adsorção de nitrogênio (método BET), e porosimetria de mercúrio, respectivamente. ° estudo realizado permitiu um maior conhecimento da relação existente entre esses 
parâmetros, possibilitando o aprimoramento da troca isotópica, e conseqüentemente, do mé
todo de separação isotópica de urânio por cromatografia de troca iônica. Além, da criação de 
uma metodologia de análise para novas resinas sintetizadas. 
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Uma Biblioteca de Classes Baseada no Catálogo de Objetos da 
Organização Hidrográfica Internacional (OHI) 
CC (Vzla) Salvatore Di Giovanna Mazzone 
Dr. Arnaldo Viera da Rocha Filho 
Instituto Militar de Engenharia 
16 de dezembro de 19996 

o presente trabalho propõe um mecanismo para facilitar a definição, o armazenamento 
e a manipulação de dados não-convencionais em aplicações geográficas, Embora possa ser 
aplicada a uma variedade de outras situações espaciais, o mecanismo proposto foi elaborado 
no contexto das aplicações cartográficas, em particular, na área de cartografia náutica, permitin
do ao usuário concentrar-se inteiramente nos aspectos relevantes dessa aplicação, sem quais
quer preocupações com a implementação dos objetos envolvidos na elaboração das cartas. 
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Para isso, foi criada uma biblioteca de classes baseada no catálogo da Organização 
Hidrográfica Internacional (OHI), como um mecanismo de geração de objetos no desenvol
vimento de aplicações na área de cartografia náutica. Esse mecanismo, além de gerar a estru
tura dos objetos instanciados pelo usuário, também cria automaticamente os métodos que 
implementam sua funcionalidade, A biblioteca implementada contém um conjunto de clas
ses de objetos envolvidas na definição de canais de navegação e dispositivos de separação de 
tráfego marítimo, 
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Segurança das Mensagens na Arquitetura Cliente-Servidor 
Orientada a Objeto 
Marcelo Lima de Paiva 
Cícero Roberto Garcez 
Paulo Roberto Gomes 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
16 de dezembro de 1996 

A demanda pela distribuição dos sistemas tem provocado uma mudança nos paradigmas 
de desenvolvimento de software. A Arquitetura Cliente-Servidor Orientada, a Objeto é for
mada pela integração de duas tecnologias, Cliente-Servidor e orientação a objeto, e constitui 
uma forma de distribuir um sistema de maneira eficiente e flexível. 

Contudo, face à sua característica principal, que é a utilização de redes, a complexida
de da segurança das mensagens trocadas pelos objetos através da rede cresce consideravel
mente. 

Esta tese pesquisa meios para proteger as mensagens trocadas pelos objetos através da 
rede, assim como os aspectos de segurança em ambientes Cliente-Servidor e de objetos dis
tribuídos . É proposto um modelo de protocolo para a comunicação entre, os objetos da 
aplicação Cliente-Servidor Orientada a Objeto e foi desenvolvido um protótipo em ambiente 
Sun para validar este modelo. As pesquisas permitiram concluir que é necessário portar os 
algoritmos criptográficos para utilização com estruturas de dados simples e complexas, as
sim como se deve buscar a independência entre os serviços de segurança e as aplicações. 
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Algoritmos Dinâmicos para Determinação de Caminhos em Digrafos 
CAP Luiz Henrique da Costa Araujo 
Lilian Markenzon 
Pedro Soares da Silva Neto 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
17 de dezembro de 1996 

Algoritmos dinâmicos são aqueles que calculam a solução do problema par a par com 
a construção do digrafo que o modela. Para que seja possível o cálculo de uma nova solução 
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a cada modificação do grafo, é necessário um grande suporte em termos de estruturas de 
dados. Neste trabalho faremos uma coletânea de algoritmos dinâmicos para a solução de 
problemas de caminho, estudando suas estruturas de dados, funcionamento e complexidade. 

Título: "b Estudo da Descarboxilação Catalítica de Ácidos Carboxílicos" 
Autor: Luiz Cláudio Brendler Leite 

Orientador: Cel Pedro Paulo Nunes 
Local da defesa: IME - Dep. de Engenharia Química 
Data da defesa: 17 de dezembro de 1996 

Os ácidos carboxílicos de cadeia longa são os principais produtos da transformação 
térmica de óleos vegetais e a reação de descarboxilação dos mesmos produz hidrocarbonetos 
de alto peso molecular. A pesquisa dessa reação é importante para a modelagem da obtenção 
de combustíveis na faixa do Diesel a partir de triglicerídeos de origem vegetal. ° objetivo do 
trabalho foi o de criar condições para o estudo do comportamento reacional de ácidos 
carboxílicos de cadeia longa e saturada, até então não pesquisados desta maneira, com a 
montagem e particularmente a reação de descarboxilação mediante o emprego de catalisadores 
ácidos . 

Os ácidos estudados foram, esteárico ( CI 8H360 2)' palmítico (CI6H320 2)' mirístico 
(CI4H280 2)' láurico (CI2H2402)' cáprico (C IOH200 2), caprílico (C8H I60), Capróico (C

6
HI20 2) e 

butírico (C4H80 2). Os ácidos com peso molecular maior que o ácido caprílico são sólidos à 
temperatura ambiente, impedindo seu escoamento no teste catalítico nessas condições. As
sim duas alternativas se mostraram possíveis para contorna o problema, o aquecimento dos 
ácidos para sua liquefação ou, a solubilização dos mesmos em solvente apropriado, sendo 
que o aquecimento se mostrou inviável devido a problemas de resistência dos materiais di s
poníveis para o teste catalítico. Desta forma partiu-se para a seleção de um solvente adequa
do, sendo inicialmente escolhidos três, tolueno, nhexano e cicloexano para testes quanto a 
estabilidade reacional, solubilidade e custo. Após esta avaliação o cieloexano foi selecionado 
para solubilizar os ácidos nas reações, sendo que a concentração dos mesmos seria outro 
parâmetro a ser definido. A solubilidade dos ácidos diminui com o aumento de seu peso 
molecular, sendo que o ácido esteárico atingiu seu ponto de saturação em tomo de 0,50 molal 
e, para evitar problemas de perda de reagente e de obstruções no teste catalítico a concentra
ção a ser usada nas reações foi definida em 0,35 molal . Essa concentração foi usada em todas 
as soluções de ácidos carboxílicos para permitir comparações entre a conversão dos mesmos. 
Os catalisadores empregados foram todos ácidos sendo dois deles, Hl04 / Si02 e H3B03 / 
Si02, já utilizados em estudos anteriores de óleos vegetais e ácidos carboxílicos, com bons 
resultados e os outros três, zeólitas do tipo Y com razoes Si02 / Al20 3 diferentes (6, 10 e 18) 
muito empregados em reações de alquilações e isomerizações, até então nunca usados frente 
a ácidos carboxílicos. Em estudos anteriores com óleos vegetais foi observado que a ação do 
catalizador tem início em torno de 573 K e cresce até 673 K, onde as reações de craqueamento 
aumentam muito, sendo assim considerada a temperatura mais apropriada para o trabalho em 
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torno de 623 K. Após a montagem e regulagem do teste catalítico, composto basicamente de 
bomba dosadora, reator tubular, forno vertical e utilidades, foram definidos outros parâme
tros como: a vazão de solução reagente para o reator, em torno de 160 nl / h; tempo de reação, 
em 90 min (com amostras retiradas a cada 15 min); vazão de gas de arraste (N2), em 40 ml / 
h. As análises utilizadas para as amostras coletadas foram medidas de acidez por titulação 
(conforme. norma IUPAC) e cromatografia gasosa (modelos 3537D da CG Instmmentos Cien
tíficos, HP 5890 da Hewlett Packerd e Auto System da Perkin Elmer). Para a caracterização 
dos catalisadores foram empregados dois tipos de medições: medida da área especifica su
perficial (BET), no aparelho ASAP 2000 da MICROMERITICS; e a medida da força ácida 
por titulação com N-Butilamina usando os indicadores coloridos de Hammett . 

O catalizador Hl0
4 

/ Si0
2 

apresentou alto grau de conversão e seletividade para a 
reação de descarboxilação, sendo observada forte influência do tamanho da cadeia carbônica 
dos ácidos carboxílicos . O H

3
B0

3 
/ Si0

2 
apresentou menor conversão para a descarboxilação 

mas uma razoável seletividade. As zeólitas mostraram altas conversões para reações de 
alquilação e craqueamento . 
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Análise de Desempenho e Simulação da Plataforma 
Cliente/Servidor Orientada a Objeto 
Cap QEM Manoel Gomes de Pinho 
Cícero Roberto Garcez, M. C. IME 
Paulo Afonso Lopes da Silva, Ph.D. IME 
18 de dezembro de 1996 

A utilização de Sistemas Distribuídos, em especial de Sistemas Cliente/Servidor, é 
uma realidade na Informática. A conjugação dos paradigmas Cliente/Servidor e de Orienta
ção a Objeto, denominada Computação de Objetos Distribuídos, é a tendência atual, como 
indicam os modelos CORBAlOpenDoc e COM/OLE, propostos recentemente e ainda em 
fase de desenvolvimento e consolidação. A Arquitetura Cliente/Servidor Orientada a Objeto 
pode prover um ambiente distribuído, flexível e de alto nível, facilitando a implantação de 
sistemas complexos. 

Para que a distribuição de objetos pela rede não afete substancialmente o desempenho 
da Aplicação Cliente/Servidor Orientada a Objeto, fazem-se necessários, durante a fase de 
desenvolvimento, a modelagem do Sistema e um estudo aprofundado de tal modelo através 
de técnicas analíticas ou de simulação. A modelagem permite ainda o Planejamento da Capa
cidade futura do Sistema e o ajuste do desempenho atual. 

~esquisando técnicas de modelagem e análise de desempenho, constmiu-se um protó
tipo em: linguagem C++, sob UNIX, em uma rede de estações de trabalho SUN e um modelo 
deste Sistema para inferêncía do desempenho, utilizando-se o Sistema de Simulação ARE
NA e fórmulas da Teoria das Filas e Análise Operacional. 
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