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Descrição

Figura 1: Imagem extraída de [1]. Representa uma seção transversal de uma
amostra milimétrica de papel, obtida com luz síncrotron.

Neste projeto, estudaremos a estrutura do papel, com imagens
de alta resolução obtidas por micro-tomogra�a com raios-X ob-
tidos a partir de uma fonte de luz síncrotron. Sabe-se que a
estrutura do papel é porosa, e sua produção depende de vá-
rios parâmetros. A análise de imagens que permitam observar
com grande riqueza de detalhes as estruturas do papel, ajuda a
quanti�car de forma mais apurada o processo de produção, de
modo a otimizar variáveis de fabricação. Este trabalho utilizará
as técnicas já existentes no lnls para reconstrução de imagens
a partir de projeções, de modo a obter o melhor conjunto de
imagens para um universo especí�co de amostras de papel, de
modo a tirar conclusões sobre suas estruturas, seu impacto am-
biental e possivelmente sua forma de fabricação. A escolha das
amostras, assim como sua preparação para os experimentos,
será parte integrante e crucial deste projeto. Obteremos um
conjunto grande de experimentos, utilizando ferramentas esta-
tísticas que permitam inferir sobre um determinado elemento
do universo de estudo, gerando assim um protocolo.

Pré-Requisitos e Metas
O candidato(a) para este projeto, deve possuir espírito de pes-
quisa, sendo capaz de entender toda a estrutura física do papel
e seu processo de produção. Como parte do projeto, o aluno(a) aprenderá o processo tomográ�co do qual o lnls dispõe, e quais
suas vantagens para este estudo. O aluno deve possuir conhecimentos básicos de Cálculo real de uma única variável, estatística e
álgebra linear, de forma a entender todo processo de reconstrução tomográ�ca. É desejável conhecimentos básicos de programação,
de modo a executar a scripts em ambiente Unix para reconstrução de imagens. A interdisciplinaridade deste projeto é grande, e o
aluno(a) deve estar disposto(a) a interagir com as grandes áreas, como biologia, química e física, de modo a entender e descrever
todo o processo ao qual está inserido nesta pesquisa.
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