
Resumos de Dissertações 
de Mestrado 

SÍNTESE E ESPECTROS COPIA DE 
6-AMINO-9-(TETRAIDRO-2-PlRANIL) PURINAS 

Autora: Marita Almeida Motta 

Orientador: José Daniel Figueroa Vil/ar - PhD 

Co-orientador: Jaime Rabi 

(Tese defendida no 1MB, em 5 de dezembro de 1 997) 

Os compostos purín icos representam uma das famílias mais numerosas e úteis dos compostos 
heterocíclicos e são encontrados não só em várias substâncias com valor no tratamento de certos tipos 
de tumores, bem como em produtos naturais, co-enzimas e outros. 

O estudo de purinas com diferentes grupamentos ligados às posições 6 e 9 é de especial importância 
pela semelhança destes compostos com nucleosídeos naturais .  Esta similaridade leva estes nucleosídeos 
artificiais  a terem requesitos necessários para sua aceitação como substratos pelas enzimas que 
normalmente transformam ou util izam nucleosídeos naturais, conferindo-lhes assim diversas atividades 
biológicas, principalmente como antibióticos, antineoplásicos ou anti virais. 

Nesse trabalho, foi desenvolvida uma metodologia para a síntese de 6-amino-9-(tetraidro-2-piranil) 
purinas ( 1 )  com potencial atividade hormonal e antiviral, usando como material de partida a 6-
metilmercaptopurina (2). Para tal, foram feitos estudos de algumas rotas sintéticas, Figura I ,  onde os 
intermediários e as condições reacionais foram variados. 

Entre os caminhos sintéticos estudados, dois possuíam em comum o intermediál10 6-metilsulfonil
(9-tetraidro-2-piranil)purina (3). Em um deles (rota I), este intermediário seria obtido a partir da 6-
metilsulfonilpurina (4), e no outro caminho (rota 2) a partir da 6-metilmercapto-(9-tetraidro-2-piranil) 
purina (5). Nas condições utilizadas, nenhum dos dois caminhos forneceu o intermediário desejado. 

A rota sintética de maior destaque nesse trabalho foi a que envolve a oxidação da 6-metilmercaptopurina 
(2) até 6-metilsulfonilpurina (4), seguida da aminólise deste composto à respectiva 6-aminopurina (6), 
tendo como última etapa a introdução, na posição 9 do anel purínico, do grupo tetraidropiranil (rota 3) .  

Esta rota sintética é vantajosa por permitir o uso de tempos de reação muito menores e de condições de 
reação mais brandas quando comparada com as rotas sintéticas que usaram a 6-metilmercaptopurina (2) 
(rota 4) e 6-metilmercapto-(9-tetraidro-2-piranil) purina (5) (rota 5) como substratos na reação de 
aminólise. 

O principal intermediário utilizado é a 6-metilsulfonilpurina (4). Diversos agentes oxidantes foram 
testados na sua preparação a parti]' da 6-metilmercaptopurina (2) e foi observado que os melhores 
rendimentos foram obtidos com cloro gasoso, hipoclorito de cálcio e ácido tricloroisocianúrico à 
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temperatura abaixo de 1 0°C. A reação com o agente oxidante ácido meta-cloroperbenzóico a 1 0°C como agente 

oxidante forneceu apenas a 6-metilsulfóxidopurina (7). 

Foi feito também um estudo comparativo do uso da 6-metilsulfonilpurina (4) e da 6-metilmercaptopurina (2) 

como substratos na substituição nulceofílica com as aminas anilina, benzilamina, n-butilamina, isobutilamina, 

furfurilamina, pirrolidina e 2-aminopiridina. Todas as substâncias sintetizadas foram caracterizadas através das 

técnicas de RMN-
1
H, RMN- 13C, IV, uv. Alguns intermediários e os produtos finais foram também caracterizados 

por espectrometria de massas. 
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Figura 1 :  Rotas sintéticas desenvolvidas neste trabalho 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
ANTIBIÓTICOS CATIÔNICOS GLICOSIDADOS : 

�-GLICOSÍDEOS DE GUANIL HIDRAZONAS AROMÁTICAS 

Autora: Maria Inês Barreto da Costa 

Orientador: José Daniel Figueroa Villar-PhD 

(Tese defendida no IME, em I I  de dezembro de 1 997) 

A Química Medicinal, junto com os grandes avanços tecnológicos deste século, tem aliviado muitas dores e 

sofrimentos e evitado muitas mortes, introduzindo novos medicamentos. Mas a síntese ou a extração de agentes 

terapêuticos exige um trabalho árduo e dispendioso que consome muitos anos de pesquisa em Química Orgânica. 

Existe uma grande demanda da humanidade atual por remédios que curem ou amenizem os sintomas das 

doenças e melhorem sua qualidade de vida. Doenças desde gripes e alergias até o câncer são alvo de intensos 

estudos quimioterápicos. 

Este trabalho tem como alvo de estudos a síntese de antibióticos ativos contra o protozoário Trypanosol17a 

cruzi, causador da Doença de Chagas, uma doença tropical que atinge 1 8  milhões de pessoas em toda a América 

Latina. Ainda não existe a cura para esta doença, embora uma grande variedade de compostos químicos tenha 

sido sintetizado e testado. Dentre estas substâncias vêm sendo estudados compostos catiônicos do tipo guanil 

hidrazonas. 

Diversas guanil hidrazonas aromáticas apresentam atividade contra a forma tripomastigota do protozoário T. 
cruzi, porém, nem todos os compostos possuem solubilidade satisfatória em meios aquosos que facilite seu 

emprego como quimioterápicos. Para contornar esta dificuldade, foi estudada uma rota sintética para a obtenção 

de guanil hidrazonas aromáticas contendo um resíduo glicosídico, considerando-se a característica de 

hidrossolubilidade de derivados carboidratos, que, além de afetar a solubilidade das drogas, deve facilitar a sua 

capacidade de permear membranas e interagir com DNA. 
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Partindo-se de benzaldeídos aromáticos 111 ou p-hidróxi substituídos, a rota sintética proposta compõe-se de 

quatro etapas básicas: proteção da glicose, preparo dos �-glicosídeos, formação das guanil hidrazonas e 

desproteção do resíduo glicosídico. Em cada etapa foram estudados métodos sintéticos, mecanismos de reação, 

reatividades relativas entre os derivados, caracterização espectroscópica dos produtos e rotas alternativas. 

MODELAGEM, SIMULAÇÃO E CONTROLE ROBUSTO 
DE UM MANIPULADOR ROBÓTICO PLANO 

Autor: Alvaro Kogi Il11ai - Cap QEM 

Orientador: Clódio A lberto Pastra Sarzeto - DC 

Co-orientador: Geraldo Magela Pinheiro Gomes - DI: ENSAE 

(Tese defendida no !ME, em 1 7  de dezembro de 1 997) 

Introdução 

Neste trabalho aplicou-se a técnica de controle robusto PRCBI (Paral11eter Robust ContraI by Bayesian 

Identijication) ao modelo de um manipulador robótico plano, buscando o ganho de controle baseado na estrutura 

LQG discreta que a tornasse robusta às não-linearidades do modelo. 

Aplicação da síntese PRCBI e resultados obtidos 

Este item trata da aplicação da síntese de controle robusto PRCBI ao modelo do manipulador rígido de dois 

braços e análise dos resultados, comparando-se diversos controladores obtidos com a técnica e o controlador 

ótimo baseado na estrutura LQG discreta. Os dados numéricos correspondem ao manipulador robótico PUMA 

560 utilizado nos trabalhos de Tarokh & Seraji ( 1 99 1 )  e Lee & Culick ( 1 995).  

Pa ral11etrização fictícia 

A síntese PRC B I  obj etiva robustecer o s istema em relação a parâmetros incertos, procurando buscar o 

ganho do controlador Kc e/ou a entrada de ruído da planta D ,  que o torne em malha fechada o mais 

insensível à variação destes parâmetros .  A matriz D, quando utilizada como variável na busca do 

controlador robusto, é considerada uma entrada de ruído fictícia que varia as condições do filtro, tornando o 

sistema robusto. Como exemplos de parâmetros de robustecimento podem-se citar a carga útil que é adicionada 

à extremidade do último braço do manipulador e as inércias dos braços em torno do eixo das j untas. No caso do 

manipulador, além dos parâmetros citados anteriormente, há uma variação das matrizes de estado quando se 

realiza um movimento ao longo de uma trajetória desejada, por se tratar de uma planta não-linear. Para se tentar 

parametrizar esta variação, criou-se um modelo linearizado nominal considerando uma posição média na área 

de atuação do manipulador e vários outros modelos linearizados que seriam os modelos perturbados, considerando 

possíveis configurações assumidas durante a execução de um movimento. Supondo que a variação entre o 

modelo nominal e cada perturbado possa ser representada por um parâmetro, pôde-se empregar a técnica PRCBI 

para tornar a planta imune a esta mudança de modelo. Esta é a chamada parametrização fictícia, onde os 

parâmetros não aparecem explicitamente, conforme ilustra a Figura 1 .  
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X( l )  
X(2) 
X(3) 
X(4) 

9" 

ângulo do 1 º braço 
ângulo do 2º braço relativo ao 1 º braço 

velocidade angular do 1 º braço 
velocidade angular do 2º braço relativo ao 1 º 

O, 30, 45, 60 e 90° 
360° ± 1 5 ,  30, 45° 

Q, l rad/s 
Q, l rad/s 

Tabela 1: Valor das variáveis de estado dos modelos nominal (sublinhado) e perturbados 

9 ,  

Figura 1 :  Parametrização fictícia - variação de modelos do nominal para cada perturbado -
e posições dos modelos linearizados nominal e perturbados 

Controladores obtidos 

Ótimo J robusto = 0.254776 
Jquadr = 0.2789 
Raio da hiperesfera de 

estabilidade = 8 .4% 

PRCBI J robusto = 0.2298 
Jquadr = 0.5600 
Raio da hiperesfera de 

estabilidade = 38% 

Tabela 2 :  Controladores LQG Ótimo e LQG Robustecido usando a síntese PRCSI 

A Figura 2 mostra os diagramas de sensibilidade dos Controladores mostrados na Tabela 2,  considerando 

uma perturbação de 30%. Os símbolos (*) representam a posição dos pólos em malha fechada para a planta sem 

perturbação (nominal). Percebe-se que o diagrama de sensibilidade do Controlador LQG robustecido pela 

síntese PRCBI não atinge o limite de estabilidade (círculo unitário), o mesmo não ocorre com o Controlador 

LQG ótimo para a posição nominal. As figuras à esquerda correspondem ao Controlador LQG ótimo para a 

posição nominal e as da direita correspondem ao Controlador LQG robustecido pela síntese PRCB I. 
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Figura 2: Diagramas de sensibilidade 

0.7 0.8 0.9 1 1 REAL (Z) 

Observando os diagramas de sensibilidade e as trajetórias dos braços do manipulador, conclui-se que o 

critério de minimizar o traço de Jrob = Tr(Gil ' ) conduz a controladores lineares mais robustos, mantendo a -o 
estabilidade mesmo distante da configuração de linearização. 
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RECEPÇÃO DE SEQüÊNCIAS DE SÍMBOLOS EM CANAIS 
VARIANTES COM O TEMPO 

Autor: Juraci Ferreira Galdino - Cap QEM 

Orientador: Ernesto Leite Pinto 

(Tese defendida no IME, em 1 8  de dezembro de 1 997) 

Neste trabalho considera-se o problema de recepção de seqüência de símbolos transmitidas através de canais 

com desvanecimento rápido e seletivo em freqüência. O trabalho concentra-se na avaliação de desempenho por 

simulação de esquemas de estimação de seqüências de símbolos pelo critério de máxima verossimilhança (MLSE 

- maximum likelihood sequence estimation), baseados no princípio do processamento por percurso sobrevivente 

(PSP - persurvivor processing). Especial atenção é dada aos algoritmos de busca e filtragem adaptativa. No 

que tange ao algoritmo de filtragem adaptativa, os resultados obitdos evidenciam a importância de se considerar 

esquemas que levem em conta uma boa parametrização do canal. Com referência ao algoritmo de busca, enfatizou

se, principalmente, questões relacionadas com a redução de complexidade computacional. Neste contexto, 

verificou-se que, dentre os algoritmos considerados, o algoritmo M apresenta melhor desempenho. Com base 

nos resultados obtidos, propôs-se uma estrutura de recepção MLSE-PSP baseada em filtragem de Kalman e 

algoritmo M .  A abordagem proposta representa uma alternativa para obter um bom compromisso entre redução 

de complexidade e desempenho, além de apresentar robustez quanto a erro na estimativa inicial de canal. Tal 

característica pode viabilizar a sua associação com técnicas de identificação cega de canal, para inicializar o 

esquema de recepção. 

TRATAMENTO EFICIENTE DE ESTRUTURAS TERRITORIAIS 
EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Autor: Daniel A lbert Skaba 

Orientadores: Paulo Cezar Pinto Can1alho - PhD-IMPA 

Sonia Luiza Terron - MC-IBGE 

(Tese defendida no IME, em 1 8  de dezembro de 1 997) 

As Estruturas Territoriais se constituem em um importante instrumento para utilização em Sistemas de 

Informações Geográficas, por haver inúmeros dados socioeconômicos referenciados às regiões representadas 

por seus elementos. 

A dissertação apresenta uma proposta para tratamento destas Estruturas Territoriais, utilizando uma 

organização de dados que permita uma busca geométrica eficiente a seus elementos, além de possibilitar o 

acesso por um código de identificação. 

No projeto da estrutura proposta foi utilizada uma R-tree, construída a partir dos retângulos envolventes dos 

polígonos que representam os elementos das Estruturas Teo·itoriais. Esta árvore torna mais eficiente também as 

funções de zoom para apresentação dos elementos na tela. 
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ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NA ESCALA 1 :50.000 
UTILIZANDO IMAGENS SPOT 

Autor: José Duarte Correia 

Orientador: Antonio José Ferreira Machado e Silva - MC 

(Tese defendida no IME, em 1 9  de dezembro de 1 997) 

A dissertação aborda os principais aspectos do uso de imagens pancromáticas S POT na atualização 

planimétrica do mapeamento sistemático na escala 1 :50.000 em meio digital. Faz-se uma descrição resumida 

do sistema de satélites SPOT, com indicação de referências bibliográficas como subsídio a estudos posteriores. 

Apresenta-se um fluxo geral de procedimentos cartográficos de atualização planimétrica, constituindo lima 

metodologia em atendimento ao objeto deste trabalho. O estudo de casos se desenvolve em região acidentada 

de 9km por 8km da carta lTAlPAVA, com informações de 1 97 1 ,  e se baseia apenas na imagem pancromática 

SPOT correspondente, com nível de correção 2B,  datada de setembro de 1 995.  Os temas abordados são: 

hidrografia; sistema viário; localidades; obras e edificações. A verificação dos resultados se fundamenta em 

cartas digitais disponíveis na escala 1 :  10.000, elaboradas em 1 995, confirmando a viabilidade da metodologia 

proposta. A problemática da atualização cartográfica é também sucintamente discutida, bem como são esboçadas 

algumas possíveis soluções para o problema em questão. 

GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA EM AMBIENTE DIGITAL 
ESCALA 1 :250.000 A PARTIR DE DADOS CARTOGRÁFICOS 

DIGITAIS NA ESCALA 1 :50.000 

Autora: Célia Regina Fernandes Vianna 

Orientadores: Marcelo Carvalho dos Santos - PhD - UFPR 

Paulo Márcio Leal de Menezes - MC - UFRJ/IME 

(Tese defendida no IME, em 22 de dezembro de 1 997) 

É consenso, não só na l iteratura sobre Cartografia como, também, entre os profissionais envolvidos nesta 
área, que a generalização cartográfica é um processo-chave para a produção cartográfica, apesar de se tratar de 
um processo subjetivo, dependente do conhecimento geográfico e cartográfico do técnico responsável pela sua 
execução. 

Para que este processo seja automatizado, no todo ou em parte, é necessário que seja conhecido e organizado 
através de tarefas específicas. Quando se faz uma análise das definições apresentadas por autores consagrados 
como, por exemplo, Robinson et ali i . ,  Keates, Monmonier, observa-se uma falta de padronização na definição 
das operações envolvidas, bem como das etapas da produção cartográfica em que o processo é executado. 

O objetivo desta tese é a formalização do processo de generalização cartográfica em sua execução em meio 
digital . Para que o objetivo fosse alcançado, foi levada em consideração uma área de estudo compreendendo 
seis folhas na escala 1 :50.000, como escala origem, da região serrana do Rio de Janeiro, abrangendo 25% da 
folha I : 250.000, como escala generalizada. 

Além do objetivo proposto, foi especificada uma Base de Dados Cartográficos Digitais Principal a partir da 
qual deverão ser elaborados diversos produtos, em diferentes escalas, através do processo de generalização 

cartográfica. 
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GERAÇÃO DE PULSOS DE DANTE E SUA APLICAÇÃO 
EM RMN SELETIVA 

Autora: Marria Helena Rodrigues Velloso 

Orientador: José Daniel Figueiroa Villar - PhD 

(Tese defendida no IME, em 22 de dezembro de 1 997) 

Neste trabalho foram desenvolvidos programas para obtenção, a partir da seqüência de pulsos DANTE, de 

pulsos seletivos nas formas retrangular e meia-gaussiana. Toda a metodologia utilizada na i nstalação desses 
programas é descrita passo a passo, no intuito de permitir que esse trabalho sirva de referência a quem desejar 

se iniciar nessa área. 
Numa primeira etapa desenvolveu-se um programa para geração de um pulso DANTE com a forma retangular. 

Esse programa foi testado de maneira a se certificar que o pulso seletivo gerado por ele é realmente o pulso 

DANTE retangular. Com a confirmação obtida, os programas das seqüências não seletivas S2PUL, inversão
recuperação, GATED e INEPT, já implementadas no espectrômetro, foram modificados, substituindo-se 
de u m  ou mais de seus pulsos pelo pulso DANTE, de forma a torná- Ias seletivas. O funcionamento de 
cada uma delas foi comprovado a partir dos resultados obtidos nos testes experimentais real izados.  

Dentre as seqüências programas, vale a pena destacar a versão obtida para a seqüência GATED, onde é 
possível além da excitação seletiva, permitindo que a multiplicidade de cada um dos carbonos da amostra seja 
observada individualmente, a realização de desacoplamento seletivo, a potência muito baixa, durante a aquisição 
sem que ocorra perda de NOE. Tal técnica permite que sejam observados acoplamentos carbono-hidrogênio a 
longa distância em um tempo menor do que o necessário na técnica de desacoplamento seletivo convencional 
com a vantagem, ainda, de ser possível tal observação mesmo para carbonos sobrepostos. 

O programa desenvolvido para obtenção de um pulso com a forma meia-gaussiana foi instalado na seqüência 
básica (S2PUL) do espectrômetro. Teoricamente, sua seletividade deve ser a mesma alcançada por um pulso, 
com a mesma forma e largura, obtido por uma unidade modeladora da forma do pulso. Mas, no atual trabalho 

não foi possível tal comparação, restringindo os testes realizados à comparação da seletividade por ele obtida 
com a de um pulso retangular de mesma duração. Estes testes mostraram que o pulso programado é mais 
seletivo que o retangular de mesma duração. 

Instalou-se, ainda, o pulso meio-gaussiano com um pulso de purga. Os resultados experimentais obtidos com 
esse pulso foram comparados aos obtidos pelo pulso meio-gaussiano sem o pulso de purga mostrando a vantagem, 
em termos de seletividade, da utilização do pulso de purga logo após o pulso meio-gaussiano. 

RUÍDO INTERFEROMÉTRICO EM SISTEMAS ÓPTICOS 
ANALÓGICOS E DIGITAIS 

Autor: Cláudio Fernandes Castanheira da Silva 

Orientador: Rogério Passy 

(Tese defendida no IME, em 23 de dezembro de 1 997) 

O desenvolvimento das redes de comunicações óticas se dá na direção das redes conectadas com taxas de 

transmissão de multigigabytes por segundo. Para a construção destas redes é necessária uma cuidadosa 

caracterização dos dispositivos a serem utilizados, de modo a se ter o domínio dos níveis das reflexões geradas 

em descontinuidades no índice de refração do caminho óptico percorrido pela luz. Estas reflexões produzem 
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réplicas retardadas e atenuadas do sinal original que, ao intelferirem no detector, geram o Ruído Interferométrico, 
impondo severas limitações ao aumento das redes ópticas transparentes. 

Para a caracterização de dispositivos ópticos, são apresentados os princípios básicos de operação de um 
Refletômetro no Domínio das Freqüências Ópticas (OFDR). A técnica apresenta uma elevada precisão e resolução 
espacial adequada para medidas de perda de retorno da maioria dos dispositivos e equipamentos a serem utilizados 
em redes de grande capacidade. É realizado um conjunto de medidas para a caracterização dos dispositivos 
mais usuais, e principalmente daqueles a serem utilizados na montagem experimental para análise de Ruído 
Interferométrico. 

São apresentadas técnicas para caracterização de lasers semicondutores. Os parâmetros de largura de linha e 
chirp são elementos básicos para o entendimento das medidas de Ruído Interferométrico. As técnicas são 
também baseadas em interferometria óptica e possibilitam medidas com grande precisão e velocidade, para 
várias faixas de freqüência de modulação do laser. Um desenvolvimento teórico é apresentado e validado pelas 
medidas realizadas. 

Os efeitos do Ruído Interferométrico são analisados através de uma montagem experimental que simula um 
sistema com duas reflexões. A análise é feita nos domínios do tempo e da freqüência. São verificadas as 

dependências do Ruído Interferométrico com as direções de polarização dos sinais interferentes, distância entre 
os pontos de reflexão, freqüência de modulação e atenuação relativa entre os sinais. Os efeitos de conversão do 
ruído de fase do laser em ruído de intensidade e da freqüência de batimento gerada pelas componentes FM do 
espectro do laser modulado em intensidade são analisados separadamente e comparados com a formulação 
matemática desenvolvida. Na análise no domínio do tempo foram levatadas as funções densidade de probabilidade 
do ruído no detector, comprovando-se o desenvolvimento matemático apresentado. 

SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PROPULSÃO 
DE EMBARCAÇÕES NAVAIS 

Autor: José Joaquim Borges Ribeiro de Andrada - CT (CA) 

Orientador: Fernando Ribeiro da Silva 

(Tese defendida no IME, em 8 de janeiro de 1 998) 

Este trabalho tem por objetivo efetuar a modelagem e simulação do sistema de propulsão de uma embarcação 
naval típica, do tipo CODOG (Combined Diesel Or Gás), e hélice de passo controlável, visando à determinação 
das leis de controle adequadas, para o projeto do sistema de controle. 

Sendo o sistema de propulsão de um navio, complexo, serão realizadas inicialmente as modelagens de cada 
componente independentemente. Com as equações do movimento obtém-se o modelo integrado do sistema e 
então desenvolve-se três programas de simulação, para um motor diesel por eixo, para dois motores diesel por 
eixo e para uma turbina a gás por eixo. 

Para o desenvolvimento dos programas de simulação deve-se realizar inicialmente o estudo do regime 
permamente, onde são determinados dois programas de operação para o sistema, chamados de MODOl e 
MOD02 de operação. O MODOl pode ser utilizado pela turbina a gás, por dois motores diesel por eixo e por 
um motor diesel por eixo; já o MOD02, somente por turbina a gás ou por dois motores diesel por eixo. 

Devido às características de não linearidade do sistema, os parâmetros de controle são obtidos através de 
simulações dinâmicas, após diversas análises, onde são estabelecidos os valores ótimos. Para o desenvolvimento 
destes valores ótimos não é realizado nenhum procedimento formal de otimização, e, sim, um processo empírico, 
onde os parâmetros do sistema de controle são obtidos a partir de índices de eficiência que indicam o melhor ou 

pior desempenho do sistema. rn:::l 
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