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PROBLEMA DE ALOCAÇ~O DE 
CANAL E T-COLORAÇAO 

Autor: Pedro Soares da Silva Neto - Cap QEM 

Orientadora: Nair Maria Maia de Abreu, D. C. 

(Tese defendida no IME, em 9 de janeiro de 1995) 

o Problema de Alocação de Canais é um problema 

trad icional que visa a alocação de canais de rád io a 

transmissores, de forma tal que possíveis interfe

rênc ias e ntre os mesmos sejam minimi zadas e o 

espectro de freqüências não seja desperdiçado. 

O Problema de T-coloração consiste em determinar 

uma co loração do grafo G = (V, E, T), onde V é o 

conjunto de vértices , E é o conjunto de arestas (u , v) 

em que u, v E V e o módulo da diferença entre as 

cores alocadas a u, v não pertence a T. O conjunto T 

é um conjunto de res triç ões que represe nta as 

diferenças entre cores não permitidas para vértices 

adjacentes e assumimos que O sempre pertence a T. 

Para T = {O} o problema de T-coloração é 

equivalente ao problema de Coloração tradic ional. 

Ass im sendo, o problema de T-coloração é mais 

abrangente que o de Coloração e tem complex idade, 

no mínimo, igual à complex idade do Problema de 

Coloração. Em conseqüência, o probl ema de T

coloração é NP-Completo. 

Apresentamos um mode lo para o Problema de 

Alocação de Canal com vistas à aplicação da T

coloração em T-Grafos. O produto final do modelo é 

um T-grafo que representa o problema original e suas 

restrições, o qual após receber uma T-coloração 

apropriada, resolve o problema ori gi nal. Falta-nos 

apenas os algoritmos para T-coloração de T-Grafos. 
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Promovemos , também , uma investigação dos 

principais algoritmos de co loração de grafos com 

vistas à obtenção de técnicas e/ou estratégias para a 

obtenção de algoritmos para T-coloração que são 

quase inexistentes. O algoritmo Colorclique é um 

algoritmo proposto no presente trabalho , o qua l 

apresenta uma performance comparável ao algoritmo 

Cosine e poss ui um desempenho com putac ional 

superior ao mesmo. Apresentamos o algoritmo T

Guloso que já está bastante es tud ado mas que 

apresenta baixo desempenho para aplicações práticas. 

Propomos o algoritmo gul oso T-LF que se baseiacno 

algoritmo gul oso LF, com razão de performance média 

s upe ri or ao a lgoritmo T-Guloso. Sugerimos o 

algoritmo T-Cosine e T-Colorclique, baseados nos 

algoritmos Cosine e Colorclique. 

De posse dos algoritmos propostos, podemos 

resolve r o Problema de Coloração obtido e, por 

conseqüência, o Problema de Alocação de Canal 

correspondente. 

GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL 
DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

OPERACIONAL DE MATERIAIS DE 
EMPREGO MILITAR 

Autor: Cap QEM/Armt Mauro Guedes Ferreira 

Mosqueira Gomes 

Orientador: TC QEM Paulo Afollso Lopes da Silva -

PhD 

(Tese defendida no IM E, em 11 dejaneiro de 1995) 
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Este trabalho teve como objetivo propor uma nova 

metodologia de Avaliação Operacional de Materiais 

de Emprego Militar, baseada nos princípios da 

Qualidade Total, bem como definir bases para a 

implantação da Gestão pela Qualidade Total no Centro 

de Avaliações do Exército (CAEx), unidade do 

Exército Brasileiro utilizada como laboratório para 

pesquisa de campo. 
Realizou-se um estudo teórico da literatura 

existente, e algumas avaliações em andamento no ano 

de 1994 serviram como base para a introdução de 

algumas mudanças propostas . O conteúdo foi 

distribuído em 5 capítulos. No primeiro, Introdução, 

busca-se posicionar o leitor com relação aos objetivos 

da Tese e seu posicionamento no contexto do Exército. 

No capítulo 2 são apresentados os oito princípios da 

Qualidade considerados como bases para Implantação 

da Gestão pela Qualidade Total no CAEx. No capítulo 

3 propõe-se uma Metodologia de Avaliação calcada 

nos princípios da Qualidade, dividida em 5 grandes 

fases - Definições e Pré-requisitos para Avaliação 

- Planejamento Voltado para a Qualidade -

Planejamento Operacional - Execução - Análise e 

Apresentação dos Resultados. No capítulo 4 faz-se 

uma análise dos resultados de estudos específicos 
sobre a ferramenta QFD - Desdobramento da Função 

Qualidade e sobre a aplicação de medidas de desem

penho ao trabalho de Avaliação Operacional. No 

capítulo 5 relata-se as experiências adquiridas, dificul

dades no trabalho de implementação, recomendações 

visando a continuidade da pesquisa e as conclusões. 

PRINCíPIOS E METODOLOGIA DA 
QUALIDADE TOTAL EM EDUCAÇÃO 

Esta Tese tem o objetivo de apresentar princípios 

e metodologias da Qualidade em Educação, para 

serem utilizados nos estabelecimentos de ensino do 

Exército Brasileiro, tendo por base a filosofia da 

Qualidade Total e de uma Pedagogia de corte 

construtivista, resgatando a idéia da Educação através 
do "DAMEIA" (Paidéia) . 

As metodologias apresentadas são : 

• para o planejamento do ensino é proposto o QFD 
Quality Funetion Deployment; 

• para a avaliação de ensino é proposta a medida 

de índice de desempenho; e 

• para a gestão de ensino, a Gestão Estratégica. 

Os princípios se baseiam nos Princípios da 

Administração pela Qualidade Total para o Exército 
Brasileiro. 

ANf.LlSEDAS INTERAÇÕES 
DlNAMICAS ENTRE SISTEMAS 

MECÂNICOS LINEARES 
CONTíNUOS E DISCRETOS 

Autor: Cap QEM Benedito Luís Barbosa de Andrade 

Orientador: Fernando Ribeiro da Silva, D. Se. 

(Tese defendida no IME, em 16 de janeiro de 1995) 

Este trabalho tem por finalidade o estudo das 

interações dinâmicas entre sistemas mecânicos 

lineares com parâmetros distribuídos e concentrados 

através da técnica dos grafos de ligação. 

Representa-se, através dos grafos de ligação, o 

modelo matemático de uma estrutura, inicialmente, 

discretizada pelo método dos elementos finitos. 

Realiza-se o acoplamento entre a estrutura e sistemas 

com parâmetros concentrados, utilizando-se a modu

lm·idade matemática da técnica dos grafos de ligação. 

Faz-se uma análise do problema de autovalor do 

sistema global, comparando-se os resultados com 

Autor: Cap QEM Heraldo Makrakis outros analíticos. Simula-se o comportamento 
Orientador: Ten Cel QEM Luiz Eduardo Gouvêa Alves dinâmico do sistema global. 

(Tese defendida no IME, em I I de janeiro de 1995) 
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CATÁSTROFES AMBIENTAIS E 
DEFESA CIVIL NO MUNiCíPIO DO 

RIO DE JANEIRO: UMA APLICAÇÃO 
POR GEOPROCESSAMENTO 

Autor: Wallace Oliveira de Figueiredo 

Orientador: Jorge Xavier da Silva, PhD. LSU-BATON 

ROUGE/UFRJ 

Co-Orientador: Leonardo Castro de Oliveira, M.C. 

UFPRlIME 

(Tese defendida no IME, em 4 de janeiro de 1995) 

Esta tese propõe uma metodologia de investigação 
dos fenômenos ambientais presentes no município do 
Rio de Janeiro: desmoronamentos/deslizamentos, 
enchentes e incêndios florestais; decorrentes, 
principalmente, de condicionantes climáticos, 
buscando equacionar os fatores que contribuem para 
as suas ocorrências, partindo dos micro-sistemas em 
suas ambiências especificadas para a modelagem da 
problemática contextual, com a participação de 
equipes interdiscipli nares, compostas por profissionais 
e pesquisadores dos mais diversos órgãos e ciências 
envolvidos, preconizando a utilização de um Sistema 
de Informação Geográfica capaz de atender aos 
diversos questionamentos da Defesa Civil, otimizando 
o fluxo de informação entre os órgãos a ela agregados, 
possibilitando monitorar as causas destes fenômenos, 
de modo a evitá-los e minimizar suas conseqüências 
'através de simulações e medidas preventivas, 

A TERRITORIALIDADE DO 
POTENCIAL TURíSTICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Autora: Stefani de Abreu Souza 

Orientador: Jorge Xavier da Silva, PhD, LSU-BATON 

ROUGE/UFRJ 

Co-Orientador: Leonardo Castro de Oliveira, M,C. 

UFPRlIME 

(Tese defendida no IM E, em 4 dejaneiro de 1995) 
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A dificuldade de atualização e cruzamento de 

informações pelos diversos setores da sociedade vem 

acelerando a necessidade de uma tecnologia 

integradora. O Geoprocessamento surge com suas 

inúmeras aplicações, permitindo o avanço dos projetos 

interdisci plinares, 

Esta tese propõe uma ampliação no campo de 

atuação das tecnologias de Geoprocessamento, 

aplicando-as ao Planejamento Turístico, Este setor 

apresenta-se como um dos que mais cresce em todo o 

mundo, movimentando trilhões de dólares e gerando 

milhões de empregos diretos e indiretos, justificando, 

portanto, investimentos prementes de forma a adequar 

os potenciais turísticos do Estado do Rio de Janeiro 

às necessidades do turista, 

CARACTERIZAÇÃO 
ESPECTRORADIOMÉTRICA 

APLICADA AO DESENVOLVIMENTO 
DE DETECTORES DE RADIAÇÃO 

INFRAVERMELHA 

Autor: Ma} QEM Com Carlos .Iesivall Marques 

Albuquerque 

Orientador: Cel QEM Com Wilton Ney do Amaral 

Pereira - Dr ENSAE 

(Tese defendida no IM E, em 10 de fevereiro de 1995) 

Este trabalho estabelece um procedimento de 

medidas capaz de realizar acuradamente a caracte

rização espectroradiométrica de detectores de IV, 

através da medida das principais figuras de mérito 

que definem seu desempenho optoeletrônico final. São 

estudadas tais figuras de mérito , em suas concei

tuações básicas e modelos teóricos, e a metodologia 

geral preconizada para medi-las , Tal metodologia é 

empregada utilizando-se um espectroradiômetro 

comercial. Uma adaptação original a este conjunto 

foi realizada , permitindo estender seus recursos de 
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medida de modo a serem obtidos todos os parâmetros Procurou-se definir o procedimento através de 

essenciais ao cálculo das figuras de mérito, com ênfase ~ variáveis que atingissem o universo da população de 

na medida do ruído para obtenção do limiar de forma a mais homogênea possível, decidindo-se , 

detecção do dispositivo. O conjunto foi, assim, tornado assim, pelo uso da oferta de transportes público 

capaz de suportar de forma completa as necessidades 

de caracterização espectral envolvidas em trabalhos 

de desenvolvimento de detectores de IV e avaliação 

de sistemas. O sistema completo foi aplicado a vélrias 

amostras. São também apresentados os resultados 

obtidos , os quais foram comparados com as 

especi ficações dos fabricantes e verificados no 

Laboratório Associado de Sensores do INPE (S. 1. 
Campos/SP). 

PROCEDIMENTO PARA 
DETERMINAÇÃO DE íNDICES DE 

ACESSIBILIDADE DE 
TRANSPORTES E TRATAMENTO 
CARTOGRÁFICO DOS MESMOS 

Autor: Marcus Henrique Januário 

Orientadora: Vânia Barcellos GOllvêa Cwnpos 

(Tese defendida no IME, em 20 de março de 1995) 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a 

acessibilidade de transporte , visto aqui como um 

importante instrumento de avaliação da qualidade do 

serviço de transporte. Nele, a partir de uma avaliação 

de procedimentos existentes para obtenção de índices 

de acessibilidade, propõe-se um novo procedimento 

para a obtenção dos mesmos para uma dada região . 

Em seguida, incorporando vantagens da utilização 

dos SIGs, é proposto um procedimento para o 

tratamento cartogrMico dos índices calculados, 

obtendo-se um produto gráfico que objetiva a 

visualização dos mesmos, dispensando-se a consulta 

a tabelas e listas, agilizando, com isso, o processo de 

tomada de decisão. 
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coletivo, como medida quantitativa e, pelo uso de 

distância de deslocamento, tempo de percurso, e custo 

de viagem, como medidas qualitativas dessa oferta. 

São montadas formulações e construído um 

algoritmo para a obtenção da acessibilidade de acordo 

com o procedimento proposto. Em seguida, é feita a 

implementação parcial do algoritmo desenvolvido . 

Por fim, é feito um estudo de caso para uma parte 

da Zona Sul do município do Rio de Janeiro, buscando 

mo strar a a plicabilidade do procedimento 

desenvolvido. 

UM CÓDIGO COMPUTACIONAL 
PARA OBTENÇÃO SIMBÓLICA DA 
FORMA DE ESTADO DE SISTEMAS 

DINÂMICOS LINEARES 

Autor: Rosário Simo/.1etti Coelho 

Orientador: Mauro Speran.za Neto 

(Tese defendida no IME, em 16 de fevereiro de 1995) 

Com o avanço da ciência tornou-se necessário o 

desenvolvimento de sistemas dinâmicos mais 

complexos, via computador, utilizando as vantagens 

da análise e simulação que ele permite. Através dessas 

necessidades torna-se necessária a criação de um 

mé todo computacional que analise processos 

numéricos e principalmente processos simbólicos, 

onde o efeito de certos parâmetros no ponto a ser 

estudado pode ser avaliado com mais facilidade. Dessa 

forma, obtém-se, através de processos simbólicos, a 

cobertura de uma série extensa de problemas em 

diversas áreas, principalmente no campo do controle 

dinâmico. Para implementar esse processo compu-
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tacional, é necessária uma formulação matricial , que 

pode ser associada a uma técnica gráfica. Entre todas 

elas. a Técnica dos Grafos de Ligação vem sendo 

aceita como o melhor meio de representação para 

sistemas dinâmicos. Através da formulação matricial 

e da Técnica dos Grafos de Ligação são desenvolvidas 

as matrizes C e D do modelo de estado relativas as 

variáveis de saída e aos detectores, que são elementos 

pertencentes à técnica escolhida para medir qualquer 

grandeza pertinente ao sistema em estudo. Após esse 

passo, a implementação computacional será realizada 

utilizando a linguagem FORTRAN, dando continua

ção à versão MODIN 1.0 na qual se adaptará para 

também trabalhar com o software MATHEMATICA 

que fará a manipulação algébrica sempre que neces

sário com os parâmetros simbólicos. 

Enfim. o trabalho visa a implementar e desenvolver 

um código que permita ao usuário operar com 

equações de estado simbólicas, em sistemas dinâmicos 

complexos, lineares e com parâmetros constantes, com 

a vantagem de dar a esse usuário urna ferramenta fácil 

e eficiente para análise e obtenção ·das equações de 

estado. 

PROPRIEDADES TEXTURAIS E 
SUPERFICIAIS Nb

2
0

5 
PREPARADO 

PELO MÉTODO SOL-GEL 

Autora: Márcia Rita Maia Rocha 

Orientadora: Wilma de Araújo Gonzalez 

(Tese defendida no IME, em 15 de março de 1995) 

A preparação de sólidos pelo método sol-gel, 

quando aplicada à catálise, tem apresentado resultados 

bastante promissores na obtenção tanto de fases ativas 

quanto de suportes catalíticos. As propriedades 

catalíticas dos sólidos obtidos por este método são 

influenciadas por diversos fatores relacionados à etapa 

de gelificação e ao tratamento térmico do gel. 
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Amostras de pentóxido de nÍóbio foram preparadas 

sob diferentes condições reacionais pelo método sol

gel, nas quais variou-se na etapa de gelificação o 

pentaalcóxido utilizado como precursor e as 

concentrações de água e de álcool. Uma das amostras, 

na forma de gel, foi lavada com álcool. Em seguida à 

gelificação, as amostras foram submetidas a diferentes 

condições de secagem e calcinação. A influência 

dessas condições sobre diversas propriedades físicas 

e químicas dos óxidos obtidos foi ava liada por 

difratom etria de raios-X, ensaios de adsorção

dessorção de N2, microscopia eletrônica, análise 

termogravimétrica e espectrometria IV. 

Inicialmente, foi verificado, por espectrometria IV, 

que as condições de gelificação e de secagem 

determinavam no gel a proporção entre as ligações 

Nb-O de ponte e as ligações Nb-O terminais . Consi

derou-se que esta proporção estava diretamente 

relacionada ao grau de polimerização alcançado pelo 

gel. Dentre as condições de gelificação, destacam-se 

o tamanho da cadeia alquila do alcóxido precursor e 

a concentração de água no gel. 

Observou-se que as propri edades texturais dos 

óxidos obtidos estavam relacionadas ao grau de 

polimerização, assim como ao processo de calcinação 

aplicado. Entretanto, a estrutura cristalina não foi 

alterada em qualquer um dos estudos. 

A utili zação dos óxidos como catalisadores da 

transformação do etanol indicou a ex istência de sítios 

ácidos e de oxirredução na superfície. A alta seleti

vidade para a formação de etileno é explicada pela 

predominância de sítios ácidos de Lewis, gerados no 

processo de calcinação a partir das hidroxilas rema

nescentes . 
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INTERFACE ORIENTADA A 
OBJETIVOS PARA CRIAÇÃO E 
MANIPULAÇÃO DE ESQUEMAS 

CONCEITUAIS NO SIGO 

Autor: CT An.tonio Ricardo Nunes Guirnarães 

Orientadora: Alia Maria de Carv(tlho Moura 

(Tese defendida no IME, em 27 de março de 1995) 

Este trabalho teve por objeli vo construir uma 

interface para o Sistema Gerenciador de Objetos 

(SIGO), vi sando a tarefa de modelagem de esquemas. 

Para isso , partiu-se do estudo dos requisitos oriundos 

das aplicações não-convencionais de SGBDs, 

destacando os resultantes da dinamicidade da 

realidade - alvo destas aplicações. É abordada a 

solução proposta pela orientação a objetos e a 

perspectiva dos seus conceitos no SIGO. De maneira 

a garantir a correção do esquema obtido através do 

modelo previsto no sistema, são especificadas 

propriedades invariantes que estabelecem os aspectos 

de um esquema correto e regras de evolução que 

asseguram a manutenção da sua integridade diante 

das alterações. São obtidas diretivas para o projeto de 

interfaces que, em linhas gerais, indicam uma filosofia 

para a obtenção de aspectos desejáveis no processo 

interativo. Finalmente, é apresentada a Interface 

Orientada a Objetos para Criação e Manipulação de 

Esquemas Conceituais no SIGO, cuja finalidade 

precípua é oferecer meios de modelagem de esquemas, 

mantendo sua integridade através do processo 

interativo indicado pelas diretivas anteriormente 

obtidas. 

Faça a Sua Revista Conosco! 
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