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o objetivo do presente trabalho é propor um 

modelo de financiamento para a implantação de 

uma ferrovia para trens de alta velocidade de pas

sageiros no corredor de transporte Rio de Janei

ro - São" Paulo. A pesquisa pode ser classificada co

mo metodológica e aplicada, quanto aos fins, e bi

bliográfica e de estudo de caso, quanto aos meios. 

Primeiramente, procurou-se caracterizar o 

sistema ferroviário de trens de alta velocidade 

buscandó identificar as características que o sis

tema exige para a sua implantação em um deter

minado corredor de transporte. Em seguida, fez

se a verificação de que o corredor em estudo 

corresponde às características exigidas. 

Um capítulo foi dedicado aos modelos de fi

nanciamento de projetos de grande envergadura 

que estão em evidência atualmente (PPP e Project 

Finance). Posteriormente, estudaram-se os casos em 

que as parcerias público-privadas foram aplicadas 

a projetos de ferrovia de alta velocidade. 

Por fim, foi proposta uma estrutura de parce

rias, entre o setor público e o setor privado, que bus

cou unir o interesse privado de obter lucros ao inte

resse público de se obter benefícios para a socieda-
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de, por meio da implantação de uma ferrovia de alta 

velocidade no corredor Rio de Janeiro - São Paulo. 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

DOS EFEITOS DA PERFUSÃO SANGüíNEA 

EM PROBLEMAS DE 

BIOTRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Autor: Amanda Vivas Presgrave 

Orientadores: Francesco Scofano Neto e Rodrigo 

Otávio de Castro Guedes 

Curso: Engenharia Mecânica 

Tese defendida no {ME, em 03/ 02/05 

Uma série de procedimentos modernos em 

medicina tais como tratamentos de câncer por 

hipertermia, cirurgias refrativas utilizando {asers e 

intervenções para a cura da hiperplasia benigna da 

próstata, baseada em crio-cirurgias, apoiam-se fun

damentalmente no conhecimento prévio da dis

tribuição de temperatura nos tecidos a serem atin

gidos. Devido às dificuldades de uma medição di

reta da temperatura em seres vivos, torna-se inte

ressante a obtenção de modelos matemáticos para 

as terapias em questão, bem com suas soluções. 

Dentre as várias proposições encontradas na 

literatura para o estudo do problema da biotransfe

rência de calor, este trabalho se baseia na modela

gem proposta por Pennes e se preocupa basica

mente com esquemas de solução analíticos com 

o objetivo de minorar erros computacionais de

correntes de simulações puramente numéricas. 

Essa pesquisa propõe um primeiro modelo 

para a transferência de calor em tecidos biológi-



cos, escrito de uma forma suficientemente geral 

no intuito de simular uma certa variedade de pro

blemas, admitindo-se situações onde a perfusão 

sangüínea possa ser considerada uniforme. Como 

exemplos específicos são estudados o problema 

da ablação endometrial uterina, a distribuição da 

temperatura da pele humana submetida a algu

mas condições externas e a análise da distribui

ção de temperatura cerebral durante um trata

mento de isquemia. Um outro modelo, que con

templa um termo de perfusão variável com a tem

peratura, também foi proposto e simulado. 

A técnica da Transformada Integral Generali

zada foi empregada como ferramenta de solução 

dos modelos matemáticos acima descritos. As 

comparações com alguns resultados da literatu

ra indicam que essa técnica é bastante adequada 

para a solução dos problemas propostos. 

DISCRIMINADOR DIGITAL 

DE FREQÜÊNCIAS PARA RECEPTORES 

DE MICROONDAS 

Autor: CC (EN) Gelza de Moura Barbosa 

Orientador: José Carlos Araújo dos Santos, Ph.D. 

Curso: Engenharia Elétrica 

Tese defendida no IME, em 7 7/02/2005 

Este trabalho descreve diversos tipos de 

discriminadores de freqüência analógicos e digi

tais. É realizada uma análise comparativa entre 

eles e são abordadas as tendências nos novos 

projetos desse equipamento. 

O Discriminador Digital de Freqüência, nor

malmente encontrado em receptores IFM Digi

tais, é descrito em detalhes por ser o mais utiliza

do em equipamentos de medidas de apoio à guer

ra eletrônica, foco do trabalho. São apresentados 

todos os seus dispositivos internos e as equações 

dos sinais no circuito. 

O projeto de um Discriminador Digital de 

Freqüência para a faixa de 2 a 4 GHz é elaborado e 

descrito passo a passo, incluindo sua síntese, si

mulações e ajustes. Os resultados obtidos são 

comparados com dados existentes na literatura 

(livros e artigos) e apresentam boa concordância. 

NOVAS ESTRATÉGIAS PARA 

ADAPTAÇÃO DE EQUALlZADORES 

DFE EM CANAIS WSS-US 

Autor: 7º Ten QEM Flavio Luiz Duarte 

Orientador: Cap QEM Juraci Ferreira Galdino 

Curso: Engenharia Elétrica 

Tese defendida no IME, em 74/ 02/2005 

Esta dissertação concentra-se na área de 

equalização adaptativa para canais caracterizados 

pelo efeito de desvanecimento variante no tem

po e seletivo em frequência e que seguem o mode

lo estatístico WSS-US (do termo, em inglês, Wide 

Sense Stationary - Uncorrelated Scattering). No

vas estratégias de equalização do tipo DFE (do 

termo, em inglês, Decision Feedback Equalization) 

são propostas para esses cenários de comunica

ções. Essas novas estratégias se baseiam no uso 

da técnica de Diversidade em Filtragem (DF), re

centemente proposta para monitorar o funcio

namento de receptores adaptativos, para com

bater o efeito de propagação do erro no que con

cerne particularmente à adaptação dos coeficien

tes dos filtros adaptativos que são empregados 

nos equalizadores DFE. Aqui também se propõe 

o uso da DF para requisitar o envio de seqüência 

de treinamento de acordo com a qualidade do sis

tema de comunicação. Diversos resultados de si-

C~T 3~ QUADRIMESTRE DE 2005 49 



mulação computacional, obtidos sob variadas con

dições de operações, indicam que os esquemas 

de equalização propostos proporcionam sensível 

melhoria de desempenho em termos de taxa de 

erro de símbolo em relação aos esquemas de equa

lização DFE adaptativos convencionais. Além disso, 

são fornecidos novos resultados de simulação 

computacional que indicam a eficiência da técnica 

de DF na deteção de erros de equalização. 

IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS URBANOS EM 

IMAGENS IKONOS APLICANDO 

CLASSIFICAÇÃO ORIENTADA A SEGMENTOS 

Autor: Rafael de Arêa Leão Alves 

Orientador: Prof. Dr. Oscar Ricardo Vergara 

Curso: Engenharia Cartográfica 

Tese defendida no IME, em 14/ 02/ 05 

Neste trabalho, é utilizada a metodologia de 

dados orientados a segmentos para classificação 

de áreas urbanas, em imagens de satélite de alta 

resolução espacial, avaliando a contribuição dos 

resultados obtidos no apoio à atualização temáti

ca de bases cadastrais.Trata-se de uma metodologia 

que analisa grupos de pixels, os chamados segmen

tos, e não cada pixel isoladamente, considerando 

não só valores espectrais, mas também variáveis 

geométricas e topológicas, surgindo como alterna

tiva na obtenção de informações mais detalha

das e confiáveis, principalmente em imagens de 

alta resolução espacial, onde uma feição é repre

sentada por um conjunto de pixels. Foram utiliza

das imagens Ikonos e o programa eCognition, que 

possibilita a aplicação desta metodologia de classi

ficação. Selecionou-se regiões no município de Ma

naus-AM, de modo a obter-se as áreas representa

tivas de interesse: centro urbano, áreas industriais, 

ocupação ribeirinha, áreas de transição urbano-
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rural e novos loteamentos. Após a seleção e geor

referenciamento dos módulos de imagens, foram 

aplicadas técnicas de processamento digital des

tinadas a obter-se dois tipos de imagens para cada 

área, visando a avaliar qual permitiria alcançar me

lhores resultados. Dessa forma, trabalhou-se com 

uma composição colorida (RGB, bandas 4, 3, 2), 

com resolução espacial de 4m, e uma imagem sin

tética, com resolução espacial de 1 m, obtida pela 

fusão da composição colorida com a banda pan

cromática, utilizando-se transformação IHS. Em 

seguida, foi realizada a segmentação multi-reso

lução das imagens, obtendo-se os segmentos em 

três níveis de detalhamento. Então, foi elaborada 

a rotina de classificação, estabelecendo-se as clas

ses a serem identificadas (Água, Construções de 

Cobertura Escura, Construções Pequenas, Cons

truções Médias, Construções Grandes, Ruas, Solo 

Exposto e Vegetação). Nessa etapa, também se 

definiu os atributos de cada classe, os conjuntos 

fuzzy aos quais são associados os valores de cada 

atributo, e a base de regras fuzzyque determina o 

grau de pertinência de cada segmento a cada clas

se. As imagens selecionadas foram classificadas 

por meio da rotina elaborada, gerando produtos 

cuja avaliação da acurácia foi feita com o apoio de 

fotografias aéreas e da base cadastral, utilizando

se o índice Kappa. Os valores obtidos para o índi

ce Kappa, nas composições coloridas originais, 

variaram entre 0,44 (concordância moderada) e 

0,70 (concordância substancial); enquanto nas 

imagens sintéticas, oscilaram entre 0,72 (concor

dância substancial) e 0,81 (concordância quase 

perfeita) . Os resultados obtidos apontaram no 

sentido de que pode-se empregar essa metodo

logia de classificação em imagens Ikonos, visan

do a apoiar a atualização temática de bases cadas

trais. Sugerindo-se a avaliação de seu desempenho 

em áreas com características distintas. 



UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 

E ADAPTAÇÃO PERVASIVO 

PARA A CASA INTELIGENTE UTILIZANDO 

SISTEMAS MULTIAGENTES 

Autor: Wagner Tanaka Botelho 

Orientador: Paulo Fernando Ferreira Rosa, Ph.D. 

Co-orientador: Antonio Eduardo Carrilho 

da Cunha, Or. Eng. 

Curso: Pós-Graduação em Sistemas e Computação 

Tese defendida no IME, em 14/02/ 05 

A área da Inteligência Artificial Distribuída 

(IAD) é uma dentre diversas áreas, desenvolvidas 

nos últimos anos, pela constante busca por siste

mas autônomos inteligentes. Surgiu, no início da 

década de 1970, da junção entre as áreas de IA 

(Inteligência Artificial) e sistemas distribuídos. A 

casa inteligente proposta nesse trabalho tem 

como objetivo principal a sua adaptação com um 

mínimo de interferência dos moradores. Os mo

radores não precisarão digitar códigos em pai

néis de controle, ser observados por câmeras de 

vídeo presentes na casa, ou ficarem acionando 

dispositivos por meio de voz. A casa inteligente é 

um sistema composto por uma série de agentes 

que interagem e cooperam entre si, com o objeti

vo de fazer com que a mesma cumpra de maneira 

autônoma as tarefas que nas casas convencio

nais ficam a cargo do morador. O cômodo é adap

tado de acordo com as preferências de tempera

tura ou luminosidade; pode monitorar o consu

mo de energia; e medidas de segurança serão to

madas quando um invasor entrar na casa. A ar

quitetura proposta neste trabalho possui duas 

camadas. Na primeira camada, o agente é respon

sável por informar a temperatura, a luminosidade 

atual e a entrada ou saída de um ocupante no 

cômodo. Além disso, qualquer alteração na tem-

peratura ou luminosidade no cômodo é solicita

da para esse agente. Na segunda camada, encon

tram-se dois grupos de agentes. No primeiro gru

po, os agentes recebem e informam as modifica

ções necessárias nos cômodos. No segundo gru

po, o agente é responsável por atualizar o modo 

de segurança e acionar a polícia ou firma de segu

rança quando um invasor entrar na casa. Uma 

característica importante nessa arquitetura é a 

possibilidade de acrescentar um agente sem a ne

cessidade de modificar a arquitetura. Assim, o sis

tema é aplicável a diferentes configurações de ins

talações que podem ser além de casas, escritóri

os, hospitais, hotéis etc. Neste projeto, combina

se uma metodologia orientada a agentes chama

da MaSE (Multi Agent System Engineering) com 

UML (Unified Modelling Language), juntamente 

com o software Agent Tool, que é utilizado no de

senvolvimento das etapas definidas na metodo

logia. A linguagem de programação JAVA, a lin

guagem de comunicação entre os agentes KQML, 

o banco de dados MySQL e ó SACI, que é a ferra

menta responsável pela comunicação entre os 

agentes, foram as tecnologias escolhidas para a 

implementação do sistema. 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE UM 

AMBIENTE DE SIMULAÇÃO 

PARA APLICAÇÕES DOMÓTICAS 

Autor: Sandro Santos de Lima - 1º Ten QEM 

Orientador: Paulo Fernando Ferreira Rosa - Ph.D. 

Curso: Mestrado em Sistemas e Computação 

Tese defendida no IME, em 14/ 02/05 

Dá-se o nome de domótica à área da Robó

tica que trata do emprego da Tecnologia da Infor

mação no sistema de controle das residências. 

Domótica vem da contração da palavra latina 
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domus; cujo significado é casa, com a palavra 

robótica. A casa inteligente proposta neste traba

lho busca satisfazer quatro necessidades básicas 

dos ocupantes de uma edificação: energia, comu

nicações, conforto e segurança. Isso é possível gra

ças à ação de uma série de sistemas interoperáveis 

que são capazes de realizar as seguintes tarefas: 

identificar os moradores; aprender seus hábitos; 

adaptar e monitorar as condições internas dos 

cômodos para que estes permaneçam de acordo 

com as preferências de seus acupantes; e prote

ger a casa contra invasores, incêndios e gases tó

xicos. A modelagem orientada a objetos, utilizada 

na descrição dos serviços da casa, permite a inclu

são de novos serviços, bastando para isso imple

mentar os sistemas necessários ao seu tratamen

to. A ação personalizada da casa é possível graças 

à utilização do sensor de passos, elemento que 

possibilita a identificação dos indivíduos a partir 

de características peculiares presentes em seu 

caminhar. Optou-se pela utilização do sensor de 

passos porque considera-se que em uma residên

cia, o sistema de identificação deve ser não invasivo, 

ou seja, o morador deve ser identificado sem que 

para isso tenha de utilizar qualquer 'dispositivo, 

ou, então, interagir de maneira consciente com o 

sistema de identificação. Além disso, como pode 

ser instalado em toda residência, o sistema de 

identificação será capaz de saber a posição exata 

de todos os ocupantes da casa. Para o tratamen

to dos dados fornecidos pelo sensor, algoritmos 

específicos são empregados para a determinação 

dos parâmetros do caminhar do indivíduo. Uma 

rede neural artificial executa a tarefa de reconhe

cimento dos indivíduos, através da classificação 

dos seus padrões de caminhar.O sistema de iden

tificação é capaz de reconhecer indivíduos previa

mente identificados, mesmo quando estes apre

sentam variação em seu padrão de caminhar; e de-
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vido ao processo de aprendizado não supervisio

nado da rede neural, o sistema é capaz de reco

nhecer novos moradores sem a necessidade de 

treinamento da rede. Para validar a proposta da 

casa inteligente, desenvolveu-se o sistema adap

tativo de iluminação, que, trabalhando cooperati

vamente com o sistema de identificação, efetua o 

controle personalizado da luminosidade de um 

ambiente. Com os resultados obtidos, o sistema 

mostrou-se bastante confiável, sendo capaz de 

garantir a ação personalizada da casa, além de 

proporcionar uma substancial redução do con

sumo de energia elétrica. 

INFLUÊNCIA DA ENERGIA E DA TEMPERATURA 

DE COMPACTAÇÃO NOS PARÃMETROS 

VOLUMÉTRICOS E NAS PROPRIEDADES 

MECÃNICAS DOS CONCRETOS ASFÁLTICOS 

Autor: Alexandre Pedro Foradini de Albuquerque 

Orientadores: Luís Alfredo Ventorini, Salomão 

Pinto e Alvaro Vieira 

Curso: Pós-Graduação em Engenharia de Transportes 

Tese defendida no IME, em 15/ 02/2005 

A obtenção de bons resultados na execução 

de revestimentos asfálticos exige um eficiente e 

rigoroso controle tecnológico do grau e da tem

peratura de compactação da mistura. Infelizmen

te, são freqüentes a não observância dos limites de 

temperatura previstos nas especificações e a com

pactação inadequada da mistura na pista . É co

mum observar em campo, também, a tentativa 

de "compensar" a baixa temperatura de compac

tação através do aumento da energia (maior nú

mero de rolagens do rolo compactador). 

O estudo realizado apresenta os resultados 

de um estudo experimental sobre o efeito da va

riação da energia e da temperatura de compacta-



ção nos parâmetros volumétricos e nas proprie

dades mecânicas dos concretos asfálticos. 

Foram moldados corpos-de-prova de con

creto asfáltico com diferentes combinações de 

energia e temperatura de compactação e analisa

dos seus efeitos nos parâmetros volumétricos 

(densidade aparente, vazios e grau de compac

tação) e em suas propriedades mecânicas (resis

tência à tração, módulo de resiliência e resistência 

à fadiga) . As misturas projetadas, segundo o mé

todo Marshall,obedeceram às faixas B e (do DNIT, 

sendo considerada a combinação de 60 golpes 

por face e temperatura de 1400
( como a de re

ferência ou de projeto. Utilizou-se o (AP-20 da 

Reduc-RJ e agregados típicos da Região Sudeste 

do País. Na moldagem dos corpos-de-prova va

riou-se tanto o número de golpes por face (30, 60 

e 90) quanto as temperaturas de compactação 

(90°(, 1400
( e 160°C). 

Os resultados obtidos em laboratório possi

bilitaram avaliar a influência da energia e da tem

peratura de compactação no comportamento 

mecânico dos concretos asfálticos. Finalmente, 

com o auxílio do programa ELSYM5, é apresenta

da uma aplicação dos resultados na análise de 

diversos perfis de pavimentos típicos, verifican

do-se como cada combinação de moldagem se 

comportou quanto à deflexão e à vida de fadiga. 

ANÁLISE DAS FORÇAS DE CONTATO 

ATUANTES EM PIGS 

Autor: Cap Luiz Henrique Inacio de Souza 

Orientador: TC Benedito Luis Barbosa de Andrade 

Curso: Engenharia Mecânica 

Tese defendida no IM E, em 16/ 02/05 

Os pigs são dispositivos que operam no inte

rior da tubulação e que são movidos durante to-

do percurso por um fluxo de produto. Eles foram 

originalmente desenvolvidos para remover os de

pósitos que podem obstruir ou reduzir o fluxo 

através da tubulação. Atualmente os pigs são uti

lizados durante todas as fases da vida de uma 

tubulação por diferentes razões. Este trabalho tem 

por objetivo a modelagem numérica do proble

ma de contato unilateral envolvendo estruturas 

de baixa rigidez (copos de pigs) e uma superfície 

rígida (parede da tubulação). O Método de Ele

mentos Finitos é aplicado na discretização da es

trutura. O problema de contato unilateral é trata

do como um problema de otimização quadrática 

com restrições de desigualdade lineares, onde a 

função objetivo é a energia potencial total da es

trutura elástica. A solução do problema proposto 

é alcançada por meio de uma estratégia de con

juntos ativos ou método da projeção. Os resulta

dos encontrados para o caso axissimétrico são 

comparados com os obtidos experimentalmente 

e com outro modelo numérico-computacional, e 

um modelo numérico, considerando o caso não 

axissimétrico, é apresentado. 

EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL 

DO COBRE SUBMETIDO À 

ALTA DEFORMAÇÃO PORTREFILAÇÃO 

EM BAIXA TEMPERATURA 

Autor: Sheyla Santana de Carvalho 

Orientador: Luiz Paulo Mendonça Brandão 

Curso: Ciências dos Materiais 

Tese defendida no IME, em 16/ 02/2005 

A produção de bobinas para aplicação em 

magnetos de altos campos requer duas caracte

rísticas principais: alta resistência mecânica e alta 

condutividade elétrica. A resistência mecânica é 

C ~T 32 QUADRIMESTRE DE 2005 53 



necessária para suportar as altas tensões tan

genciais causadas pelas forças de Lorentz, en

quanto a alta condutividade é importante para 

evitar o superaquecimento ôhmico induzido pelo 

efeito Joule. Fios compósitos com matriz de co

bre são geralmente usados para produzir estes 

tipos de bobinas. Nesse caso, o cobre é respon

sável pela boa condutividade dos fios, e os refor

ços, como Nb, Ag e Fe, contribuem para a alta re

sistência mecânica necessária a esses materiais. 

Este trabalho tem como objetivo principal estu

dar a evolução microestrutural do cobre subme

tido à alta deformação por trefilação em baixas 

temperaturas (77K e 295K) e associar ao seu de

sempenho em ensaio de tração uniaxial. Para 

essa investigação medidas de EBSD, Difração de 

raios-X e Microscopia ótica foram feitas com ob

jetivo de promover a análise microestrutural. Os 

fios de cobre foram produzidos à temperatura 

ambiente (295K) e 77K.Tarugos de 9,6mm de di

âmetro foram sucessivamente trefilados até o 

diâmetro final de 2,02mm. Os fios produzidos a 

2951 ( foram trefilados num banco de trefilação 

pelo método padrão, enquanto os fabricados a 

77K fizeram uso de um criostato acoplado a uma 

máquina de tração servo-hidráulica. O material 

foi monitorado em vários estágios de deforma

ção pelo corte de amostras nos diâmetros de 

5,Omm, 4,14mm, 3,Omm e 2,02mm. As microes

truturas de deformação e contornos de baixo 

ângulo dessas amostras foram avaliadas por OIM 

(Microscopia de Imagem Orientada) e compara

das com a análise microestrutural por MET rea

lizada por LEIS (2003) e com os resultados de pro

priedades mecânicas publicadas por BRANDAO 

et aI. (2000). Os materiais trefilados a 295K reve

laram a existência de um estado de tensão está

vel. Por outro lado, os fios criogênicos mostra

ram uma alta resistência mecânica em compara-
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ção aos fios trefilados a 295K. Contudo, o aumen

to da resistência nas amostras criogênicas com a 

deformação foi seguido por diminuição para os 

níveis mais altos de deformação verdadeira, onde 

se supôs atuação de mecanismos de restauração. 

Foi feito um levantamento semiquantitativo de 

contornos de macias através dos contornos es

peciais CSL I3n através do EBSD. Porém, a resolu

ção usada neste trabalho e até mesmo a máxima 

nominal permitida pelo equipamento não se mos

traram suficientes para análise conclusiva sobre a 

avaliação das macias de deformação. 

AVALIAÇÃO DA GEOMETRIA DE 

IMAGENS IKONOS 

ORTORRETIFICADAS ATRAVÉS DAS 

TRANSFORMAÇÕES 

POLINOMIAIS RACIONAIS 

Autor: Wagner Barreto da Silva 

Orientador: Prof. Oro Oscar Ricardo Vergara 

Curso: Mestrado em Engenharia Cartográfica 

Tese defendida no IME, em 76/02/ 05 

A utilização de imagens de alta resolução 

veio trazer novas alternativas para a produção 

cartográfica. No entanto, não só a resolução espa

cial constitui-se nUm fator determinante, mas tam

bém a exatidão posicional das imagens. Este tra

balho avalia a qualidade geométrica de imagens 

Ikonos ortorretificadas pelo modelo Rational Po

Iynomial Camera - RPC e define a maior escala de 

mapeamento adequada ao trabalho com essas 

ortoimagens. Para isso, é utilizado um produto 

do nível Geo Ortho Kitda Cidade do Rio de Janei

ro. Esse produto corresponde a uma imagem do 

menor nível de processamento (GEO), acompa

nhada de um arquivo de texto que contém o mo-



delo geométrico da imagem na forma de coefi

cientes numéricos (coeficientes polinomiais racio

nais), permitindo a correção geométrica com exa

tidão similar àquela feita pelas equações de coli

nearidade. A área escolhida possui um relevo 

acidentado, apresentando diferenças de altitu

de de até 780m, tornando a avaliação da ortor

retificação mais fidedigna em função do deslo

camento devido ao relevo. São gerados mode

los digitais do terreno (MDTs) a partir de três ba

ses cartográficas digitais: uma, na escala 1 :50.000, 

fornecida pela 5ª Divisão de Levantamento, e 

duas, nas escalas 1:10.000 e 1 :2.000, fornecidas 

pelo Instituto Pereira Passos, órgão da Prefeitura 

da Cidade do Rio de janeiro. Para cada tese digi

tai é gerado um modelo digital do terreno, a fim 

de se avaliar a diferença da qualidade das or

toimagens geradas a partir de fontes de diferen

tes precisões. Ao final da geração das ortoima

gens, suas qualidades geométricas são avaliadas 

utilizando-se dados de apoio de campo obtidos, 

em parte, por medição com rastreador de satéli

tes do GPS e, em parte, por disponibilização de 

trabalhos de medição já executados por outras 

instituições ou empresas. Os resultados das ava

liações das ortoimagens geradas com os MDTs 

obtidos a partir das bases 1 :2.000 e 1:10.000 mos

tram que os maiores erros ficam próximos a 2,5m 

e, considerando o PEC, as ortoimagens geradas 

seriam classificadas como documentos carto

gráficos da classe A para a escala 1 :5.000, pois, 

pelo menos, 90% dos pontos apresentam erros 

menores do que 2,5m. Para a ortoimagem gera- . 

da com o MDT produzido utilizando-se a base 

1 :50.000, tem-se como resultado a classe A para 

a escala 1 :25.000, a classe B para a escala 1:10.000 

e próximo da classe C para 1 :5.000. Verifica-se, 

também, que não há melhora significativa na qua-

lidade das ortoimagens obtidas quando, para a 

geração do MDT, utiliza-se uma base na escala 

1 :2 .000 em vez de uma outra na escala 1:10.000. 
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Estudou-se a influência de diferentes trata

mentos termomecânicos na microestrutura final 

de um aço O,2%C -1 ,5%Mn-1 ,5%Si através da ca

racterização morfológica dos produtos de trans

formação. O objetivo do trabalho foi investigar a 

variação da fração volumétrica e distribuição dos 

microconstituintes presentes na microestrutura, 

bem como determinar suas orientações cristalo

gráficas, para permitir sua aplicação na indústria 

automobilística. A caracterização das microestru

turas foi feita através de microscopia ótica, micros

copia eletrônica de varredura e difração de raios 

X. Utilizou-se a técnica de EBSD para analisar as 

orientações cristalográficas da ferrita, martensita 

e austenita retida. 

Os resultados de microscopia ótica mostram 

que as estruturas multiconstituídas obtidas corres

pondem às microestruturas típicas de aços multifá

sicos dos tipos "dual-phase" e TRIP. Os resultados de 

textura das diversas fases permitiram caracterizar 

as orientações desenvolvidas pelos tratamentos 

termomecânicos e indicam uma possível melhoria 

de propriedades para aplicações em componentes 

estruturais pela indústria automobilística. (ID 
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