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CÓDIGO: ET1997
TÍTULO: DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DA VISCOSIDADE INTRÍNSECA DE DIVER-
SOS TIPOS DE POLI(METACRILATO DE METILA) (PMMA) 
AUTOR: QUEREM APUQUE FELIX DE ANDRADE
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO

Resumo:

O crescente consumo do Poli(metacrilato de metila) (PMMA) em vários setores indus-
triais, gera a necessidade de conhecimento das propriedades e características deste polímero. O 
objetivo do presente trabalho é a determinação e análise da viscosidade intrínseca de diversos 
tipos de PMMA. Um dos métodos experimentais mais simples e efi caz desta determinação 
é o método da extrapolação do gráfi co de Huggins que foi utilizada neste trabalho. Devido à 
relação direta da viscosidade com a massa molar, foram realizadas medidas por meio da Cro-
matografi a de Exclusão por Tamanho (SEC), onde se obtiveram valores para a massa molar nu-
mérica média e a massa molar ponderal média. Estes valores de massa molar corroboraram com 
os valores de viscosidade intrínseca. Os valores de viscosidade intrínseca encontrados para o 
PMMApuro, foram maiores que o do PMMAcomum o que pode ser explicado pelos processos 
de transformação, que o PMMAcomum foi submetido. Para o PMMAelastomérico só foram 
possíveis medições para soluções diluídas com o limite de concentração de 0,15g/ml. Conclui-
-se que a técnica de determinação da viscosidade intrínseca é uma importante na identifi cação 
dos efeitos dos processos de transformação e de adição de outros componentes aos materiais em 
relação à degradação ou variação da massa molar.

Palavras-chave: Poli(metacrilato de metila), viscosidade intrínseca, massa molar
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CÓDIGO: ET1999
TÍTULO: ESTUDOS PRELIMINARES PARA O PROBLEMA DO PLANEJAMENTO DA 
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO COM GERADORES DISTRIBUÍDOS
AUTOR: LEILSON DE SOUZA LINO
ORIENTADOR: MADSON CORTES DE ALMEIDA

Resumo:

Atualmente os sistemas de distribuição de energia elétrica vêm passando por profundas 
mudanças, tais como a instalação de geradores de pequeno e médio porte diretamente nas redes 
de distribuição e a utilização mais intensa de técnicas de controle, supervisão e automação. 
Nesse contexto, é desejável que novas técnicas de planejamento da operação de curto-prazo 
sejam desenvolvidas contemplando tais modifi cações e permitindo a otimização do desempe-
nho dos sistemas de distribuição sob aspectos técnicos, econômicos, regulatórios e energéticos. 
Neste projeto de Iniciação Científi ca foram realizados estudos em redes típicas de distribuição 
de energia elétrica a fi m de verifi car os fatores que infl uenciam o perfi l de tensão e as perdas 
ativas e reativas dessas redes, em especial, na presença de geradores distribuídos. As variáveis 
de controle avaliadas foram o ajuste dos capacitores, dos taps dos transformadores e o nível de 
geração de potência dos geradores. Para tal, foi utilizado como ferramenta um fl uxo de carga 
desenvolvido como parte das atividades do projeto. Esse fl uxo de carga contempla o controle da 
tensão nas barras de carga, o limite de potências ativa e reativa nas barras de geração, além de 
diferentes tipos de modelos de cargas. Com os resultados obtidos nesse projeto foram reunidas 
as condições para o desenvolvimento de técnicas de otimização para o problema do planeja-
mento da operação de sistemas de distribuição com geradores distribuídos.

Palavras-chave: Geração Distribuída; Planejamento da operação; Sistemas de potência.



ET - Exatas e Tecnológicas

3

CÓDIGO: ET2001
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DA TEC-
NOLOGIA DE USINAGEM
AUTOR: GABRIEL BATISTA ARAUJO DAMASCENO
ORIENTADOR: ANDERSON CLAYTON ALVES DE MELO

Resumo:

O ensino da tecnologia de usinagem envolve uma série de conceitos que muitas vezes 
exigem uma visão espacial apurada dos alunos. Num primeiro momento em que esses conceitos 
são apresentados, normalmente os alunos se mostram com uma série de dúvidas por não conse-
guirem visualizar de forma clara aquilo que o professor quer mostrar. Tal fato é muito comum 
nas aulas sobre geometria das ferramentas de corte, tema que exige alta concentração do aluno 
e grande habilidade do professor no sentido de transmitir da forma mais clara possível os con-
ceitos e defi nições contidos neste. Com o objetivo de facilitar o processo de ensino/aprendiza-
gem nas aulas teóricas de usinagem, está sendo desenvolvido no Departamento de Engenharia 
Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um projeto que visa criar uma série 
de ferramentas didáticas sobre o tema. Dentre estas, foi desenvolvido um vídeo com o auxílio 
de ferramentas computacionais específi cas, que mostra detalhadamente a metodologia usada, 
e baseada em normas nacionais, para a defi nição dos principais ângulos de uma ferramenta de 
corte simples (tipo ?bits?). O vídeo tem sido usado em aulas de graduação e pós-graduação com 
grande sucesso, o que reduziu signifi cativamente o tempo dedicado a este tema, com ótimo ín-
dice de entendimento por parte dos alunos.

Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Tecnologia da Usinagem.
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CÓDIGO: ET2007
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CÁDMIO ATRAVÉS DE REAÇÃO QUELATOMÉTRICA
AUTOR: RENATO SOARES DE OLIVEIRA LINS
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA
CO-AUTOR: JARLEY FAGNER SILVA DO NASCIMENTO
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIA

Resumo:

Murexida (MU) é considerado uma substância metalocrômica, comumente usada nas titu-
lações complexométricas para estudos de quantifi cação, cinética e termodinâmica para o cálcio. 
Também atua como cromóforo na determinação de vários metais, além de estudos de constantes 
de estabilidade de seus complexos com: Ni+2, Cu+2, Hg+2, Zn+2, La+3, Ce+3, Pr+3, Er+3, 
etc. Dentre os inúmeros metais que se coordenam com MU, merece particular atenção o Cd+2. 
É considerado muito perigoso ao meio ambiente e ao homem. Apresentam caráter acumulativo 
e promove lesões no sistema renal, respiratório, cardiovascular, hematológico, esquelético, di-
gestivo e hepático. É carcinogênico. O presente trabalho investiga a interação entre MU e Cd+2 
em meio aquoso e estabelece as melhores condições experimentais para a determinação do me-
tal. Foram utilizados: um espectrofotômetro UV-VIS 1650 PC (SHIMADZU), balança analítica 
(TECNAL) modelo MARTE MICT e um pHmetro (MARCONI) modelo RS 232, com eletrodo 
de vidro combinado, previamente calibrado com os padrões fornecidos pelo fabricante. As so-
luções de trabalho foram: MU, H3BO3, H3PO4, HAC, NaOH e CdCl2. As curvas espectrais 
de 4x10-4 mol L-1 de MU mostraram que o corante exibe 3 bandas de absorção em 521nm, 
324nm e 257nm. Misturas eqüimolares de MU e Cd+2, apresentam um novo evento óptico em 
485nm. Este novo pico é atribuído a formação do complexo MU-Cd+2. Utilizando as melhores 
condições experimentais foi possível a determinação de Cd+2 em dejetos químicos.

Palavras-chave: Murexida, cádmio e complexometria
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CÓDIGO: ET2008
TÍTULO: ANÁLISE DE CORANTE REATIVO EM FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS
AUTOR: JARLEY FAGNER SILVA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA
CO-AUTOR: RENATO SOARES DE OLIVEIRA LINS
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS

Resumo:

Aproximadamente 10 milhões de toneladas, de cerca de 10 mil diferentes pigmentos sin-
téticos, são produzidos por ano no planeta e empregados nas industrias de tintas, alimentícia, 
farmacêutica, cosméticas, têxtil, dentre outras. O corante violeta de genciana (VG) pertence a 
categoria dos triarilmetanos. É um pigmento largamente usado na indústria têxtil e na colora-
ção de plásticos e biomateriais. Na clínica médica apresenta atividade contra bactérias do tipo 
Gram?s, estafi lococos aureus, leveduras, etc. Também é utilizado como desinfetante, no trato 
de tecidos humano e animal, a fi m de combater dermatites, psoríases, dentre outras. Todavia, 
é considerado carcinogênico e mutagênico.  O objetivo é estabelecer as melhores condições 
experimentais para a determinação de VG em formulações farmacêuticas.  Foram utilizados: 
um espectrofotômetro UV-VIS 1650 PC (SHIMADZU), balança analítica (TECNAL) modelo 
MARTE MICT e um pHmetro (MARCONI) modelo RS 232, com eletrodo de vidro combina-
do. Antes de seu uso, o mesmo foi calibrado com as soluções padrões fornecidas pelo fabrican-
te. As soluções de trabalho foram: VG, H3BO3, H3PO4, HAC e NaOH.  Soluções de 1x10-4 
mol L-1 de VG exibem 3 picos de absorção UV-Vis, em 557nm, 290nm e 242nm. O sinal da 
região visível é dependente das variações de pH. Em valor de pH 4,0 foi possível a construção 
de uma curva analítica linear entre 1x10-5 a 1x10-4 mol L-1. A metodologia foi aplicada em 
três formulações farmacêuticas amplamente comercializadas.

Palavras-chave: Violeta de genciana, formulação farmacêutica e espectrofotometria.
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CÓDIGO: ET2014
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DO PROCESSO REACIONAL 
ENTRE IODATO E HIDROXILAMINA
AUTOR: HUMBERTO DA SILVA JUNIOR
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA
CO-AUTOR: GUTTO RAFFYSON SILVA DE FREITAS
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS

Resumo:

A hidroxilamina (HD) é considerada um híbrido da amônia e água, devido a paralelos que 
compartilha de cada. Na temperatura ambiente, HD é um composto branco, cristalino, instável 
e higroscópico. Todavia, é mais comum ser encontrada em solução aquosa. A substância e seus 
derivados são amplamente manipuladas na forma de sais, como agentes de redução em muitas 
reações orgânicas e inorgânicas. O iodato de potássio (KIO3), em alguns casos, pode ser usado 
no tratamento radioterápico, uma vez que pode substituir o iodo radioativo da tireóide. Ele é 
considerado um forte agente oxidante e é muito empregado na iodação do sal de cozinha em 
vários países, inclusive no Brasil. O presente trabalho tem como fi nalidade investigar a rea-
ção entre NH2OH e IO3- em meio aquoso. Foram utilizados: um espectrofotômetro UV-VIS 
1650 PC (SHIMADZU), balança analítica (TECNAL) modelo MARTE MICT e um pHmetro 
(MARCONI) modelo RS 232, com eletrodo de vidro combinado. Antes de seu uso, o mesmo 
foi calibrado com as soluções padrões fornecidas pelo fabricante. As soluções de trabalho fo-
ram: NH2OH.HCl, KIO3, H3BO3, H3PO4, HAC e NaOH. A HD é capaz de reduzir iodato a 
iodo, ou diretamente ao complexo triiodeto. O produto obtido é função da concentração de cada 
substância utilizada. A reação ocorre na região ácida de pH, e todo o processo foi monitorado 
através da técnica de absorção molecular na região UV-Vis, através da interpretação dos espec-
tros obtidos.

Palavras-chave: hidroxilamina, iodato, iodo, triiodeto e oxidação-redução
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CÓDIGO: ET2015
TÍTULO: DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE IODATO
AUTOR: GUTTO RAFFYSON SILVA DE FREITAS
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA
CO-AUTOR: HUMBERTO DA SILVA JUNIOR
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS

Resumo:

A fi m de controlar muitos casos endêmicos de bócio, a adição de iodo, ou sais derivados 
na dieta humana, tem sido uma pratica universal. A OMS recomenda a adição de 10mg do 
elemento a 1 kg de sal de cozinha (o correspondente a 10 ppm). Em determinados países este 
procedimento não é apenas opcional, mas obrigatório. No Brasil, o conteúdo de iodo é contro-
lado ofi cialmente nos sais de cozinha na forma de iodato de potássio. O espectro da desordem 
na defi ciência de iodo (DDI) no organismo humano se estende por toda a vida e se manifesta 
através de aborto, anomalias congênitas, aumento na mortalidade perinatal, cretinismo endêmi-
co, aumento da glândula da tireodide, hipotiroidismo neonatal, retardo mental, desenvolvimen-
to físico retardado, etc. Assim, e considerando a importância na dosagem de iodo, o presente 
trabalho apresenta um novo método analítico para a quantifi cação de iodato em sais de cozinha.  
Foram utilizados: um espectrofotômetro UV-VIS 1650 PC (SHIMADZU), balança analítica 
(TECNAL) modelo MARTE MICT e um pHmetro (MARCONI) modelo RS 232, com eletrodo 
de vidro combinado. Antes de seu uso, o mesmo foi calibrado com as soluções padrões forne-
cidas pelo fabricante. As soluções de trabalho foram: NH2OH.HCl, KIO3, H3BO3, H3PO4, 
HAC e NaOH. Utilizando as melhores condições experimentais foi possível construir curvas 
analíticas para a determinação de iodato. A metodologia foi aplicada em sais de cozinha, facil-
mente encontrados no comercio local e os resultados são discutidos.

Palavras-chave: Iodato, iodo, iodeto, triiodeto e hidroxilamina.
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CÓDIGO: ET2020
TÍTULO: CARACTERIZACAO DE COMPOSITOS CERAMICOS REFORCADOS COM 
ADIÇÃO DE  CARBETOS
AUTOR: LARISSA BEZERRA DA SILVA
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR

Resumo:

A obtenção de compósitos cerâmicos reforçados por carbetos refratários e produzidos 
por meio de precursores poliméricos vêm sendo intensamente estudados há alguns anos, no 
qual apresentam benefícios em relação aos processos convencionais utilizados, destacando-se 
menores temperaturas de processamento, obtenção de corpos de geometria complexa e a pos-
sibilidade de introdução de uma fase desejável. Seu princípio baseia-se na pirólise de políme-
ros precursores cerâmicos com a presença de carga reativa para formação de fases cerâmicas 
desejadas, também chamado de Active Filler Controlled Pyrolysis of Polymers (AFCOP). O 
objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de materiais à base de alumina e reforçados com 
carbeto de nióbio. Os materiais utilizados neste trabalho foram: Alumina (Al2O3), alumínio, 
nióbio e dois polímeros líquidos (1,3,5,7-tetrametil-1,3,5,7-tetravinilciclotetrasiloxano-D4Vi e 
o polimetilhidrogenosiloxano-D1107), ambos da Dow Corning. Foram realizadas as seguintes 
etapas: seleção dos materiais, mistura e homogeneização, compactação e pirólise a 1200 e 1400 
ºC. Após todas as etapas de produção foram realizadas as análises de densidade, porosidade e 
propriedades mecânicas. Os resultados mostraram que é possível a obtenção de matriz cerâmica 
reforçada por carbetos através do uso da técnica de precursores poliméricos.

Palavras-chave: compósitos cerâmicos, carbetos, alumina, propriedades mecânicas
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CÓDIGO: ET2026
TÍTULO: PETROGÊNESE E TECTÔNICA DO MACIÇO ARQUEANO SÃO JOSÉ DE 
CAMPESTRE, LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: ENIO DE QUEIROZ MAIA
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA

Resumo:

A porção leste do estado do Rio Grande do Norte apresenta em seu arcabouço tectono-
-estratigráfi co o Maciço São José do Campestre (MSJC), um dos fragmentos de crosta conti-
nental mais antigos do mundo (± 3,45 bilhões de anos), cujo Núcleo Arqueano (NA) apresenta 
composição e características petrográfi cas diversifi cadas, geradas em episódios magmáticos e 
eventos tectônicos distintos, desenvolvidos durante o Arqueano, Paleo e Neoproterozóico. O 
contexto geodinâmico do MSJC ainda é bastante discutido, estando principalmente associado 
à formação de crosta continental (entre 3,45 e 2,7 Ga), formando o NA que foi posteriormente 
envolvido por gnaisses Paleoproterozóicos do Complexo Caicó e subsequentemente intrudido 
por granitóides Brasilianos durante o Neoproterozóico. Para a realização deste trabalho, foram 
interpretadas fotografi as aéreas na escala 1:70.000 e imagens multiespectrais Landsat 7 ETM+, 
Landsat 5 TM e CBERS-2B/CCD. Imagens SRTM permitiram desenvolver modelos digitais de 
terreno 2D, destacando os principais lineamentos que limitam o NA. Amostras das principais 
litologias foram selecionadas para estudo petrográfi co. Verifi ca-se ainda uma carência de pes-
quisas no que diz respeito às características estruturais e estratigráfi cas que relacionam o Nú-
cleo Arqueano com os ortognaisses Paleoproterozóicos. Neste sentido, buscou-se através deste 
projeto uma maior compreensão dos aspectos geológicos do MSJC, através do refi namento das 
informações já existentes.

Palavras-chave: Crosta Arqueana; Geotectônica; Cartografi a Geológica
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CÓDIGO: ET2028
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO MULTIOBJETIVO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
DE PETRÓLEO POR REDES DE POLIDUTOS
AUTOR: EVERTON RANIELLY DE SOUSA CAVALCANTE
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG

Resumo:

O planejamento e a programação das operações de uma rede dutoviária objetivam a utili-
zação mais efi ciente dos recursos resultando em um maior desempenho da mesma. Uma rede de 
distribuição de produtos de petróleo é composta por refi narias (nós fonte), parques de armaze-
nagem (nós intermediários) e terminais (nós de demanda), interligados por um conjunto de po-
lidutos, nos quais operam o transporte de petróleo e derivados entre áreas adjacentes. Restrições 
referentes a limites de armazenamento, tempo de entrega, disponibilidade das fontes, limites 
de envio e recebimento, entre outras, têm de ser satisfeitas. Em cenários reais, esse é conside-
rado um problema combinatório de difícil solução, o que faz necessário o uso metodologias de 
resolução que apresentem baixo tempo computacional, e, de maneira a se ter uma abordagem 
mais condizente com a prática, o problema pode ser visto como um problema biobjetivo que 
objetiva minimizar o tempo necessário para transportar o conjunto de bateladas através da rede 
e a sucessiva transmissão de diferentes produtos no mesmo duto, ao que se chama fragmenta-
ção. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metaheurística para solução do 
problema, algoritmo esse que poderá auxiliar o tomador de decisão na programação da distri-
buição de produtos de petróleo através da rede de polidutos de modo a satisfazer as restrições 
inerentes ao problema.

Palavras-chave: Produtos de petróleo, redes de polidutos, metaheurísticas
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CÓDIGO: ET2040
TÍTULO: ESTUDO ATRAVÉS DE REDES MODULARES DO COMPORTAMENTO À FA-
DIGA EM COMPÓSITOS
AUTOR: BREMMER BERNARDO VASCONCELOS DE SENA
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR

Resumo:

Em projetos de estruturas e equipamentos submetidos a cargas cíclicas nos quais se uti-
lizam compósitos como matéria prima, é freqüente a necessidade de grande quantidade de 
ensaios de fadiga para a obtenção de certo grau de confi ança do material. Tais ensaios podem 
tornar-se inconvenientes por serem bastante demorados. A solução ideal seria a obtenção da 
resposta à fadiga desses materiais com o mínimo de ensaios e o máximo de confi ança possível. 
Encontram-se na literatura, vários modelos matemáticos que são utilizados com o intuito de 
prever a vida desses materiais através de Diagramas de Falha. Recentemente se iniciou a utili-
zação de Redes Neurais Artifi ciais (RNA) com este propósito. Neste trabalho faz-se uma análi-
se do comportamento à fadiga de um material extraído da literatura denominado pela sigla GRP, 
comparando o treinamento de uma rede perceptron com outra modular treinadas pelo algoritmo 
Back Propagation. O estudo é feito com a comparação de cada rede com o uso de ferramentas 
estatísticas como o coefi ciente de correlação e o erro médio quadrático e, em seguida, são veri-
fi cados o comportamento dos métodos.

Palavras-chave: Redes Neurais Artifi ciais, Fadiga, Compósitos, Rede Modular.
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CÓDIGO: ET2041
TÍTULO: COMITÊ DE MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE: UMA ABORDAGEM COM 
O ALGORITMO ADABOOST
AUTOR: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO PADILHA
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO

Resumo:

Há uma série de diferentes métodos de classifi cação de padrões, em que um dos mais 
populares é a Máquina de Vetor de Suporte (SVM). Uma série de ferramentas foi desenvolvida 
para melhorar a classifi cação da SVM, como o emprego de ensembles de SVM. Enquanto isso, 
algoritmos evolutivos são reconhecidas ferramentas para resolver problemas de otimização. 
Assim, neste trabalho, nossa proposta é unir as duas técnicas, aplicando um algoritmo genético 
para otimizar a classifi cação de um conjunto de SVM, testando com os conjuntos de dados 
Splice Junction Gene Sequences e Waveform.

Palavras-chave: Classifi cação de padrões, SVM, Algoritmo genético.
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CÓDIGO: ET2052
TÍTULO: UM RESTAURADOR DINÂMICO DE TENSÃO
AUTOR: TALES WIRITON DE SOUZA PEREIRA
ORIENTADOR: FABIANO FRAGOSO COSTA

Resumo:

Qualidade de Energia é uma expressão relacionada à capacidade de uma concessionária 
fornecer energia elétrica aos seus clientes através de uma tensão senoidal de amplitude e fre-
qüência constantes. Contudo, tais condições não são encontradas em sistemas elétricos reais. 
Entre os problemas mais comuns que afetam a qualidade de energia ofertada por uma conces-
sionária, destacam-se os afundamentos de tensão (PO-TAI CHENG, 2003).  O afundamento 
é um fenômeno causado por curto-circuitos ocorridos nos terminais da rede de distribuição, 
sobrecargas, descargas atmosféricas, partida de motores, entre outros. Em um cenário no qual a 
presença de cargas sensíveis no sistema é crescente, soluções que objetivem protegê-las destes 
problemas são de grande relevância. Um Restaurador Dinâmico de Tensão (DVR ? Dynamic 
Voltage Restorer) é um dispositivo posicionado em série com a carga a ser protegida que com-
pensa variações rápidas nas tensões fornecidas pelo sistema. Assim, o principal propósito de um 
sistema DVR é a injeção de tensões que somadas às tensões fornecidas pela rede resultem em 
tensões perfeitamente senoidais submetidas à carga. Este trabalho propõe simular e aperfeiçoar 
um sistema de restauração dinâmica de tensão, anteriormente proposto em (FERNANDES, 
2008). Para tanto, utilizou-se a plataforma Simulink do Matlab.

Palavras-chave: Qualidade de energia, Regulador dinâmico de tensão.
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CÓDIGO: ET2053
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) NA 
SELEÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS AO CULTIVO DE MACROALGAS NO LITORAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, NORDESTE, BRASIL
AUTOR: SONEIDE MOURA DA COSTA
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA

Resumo:

A seleção de áreas para cultivo é um importante aspecto da aqüicultura. Este estudo foi 
conduzido para identifi car e quantifi car áreas potenciais à implantação de cultivo de macroal-
gas no Estado do RN, Brasil, usando o Sistema de Informações Geográfi cas (SIG). As carac-
terísticas dos locais de cultivo incluem clima, (vento, chuva, temperatura, e umidade de ar) 
e qualidade de água (nutrientes, temperatura, salinidade, e turvação). Deve ser considerado 
também o tipo de substrato, forma do litoral, marés, correntes, e profundidade de água. Na 
composição de informações geográfi cas foi produzido um banco de dados espaciais (georrefe-
renciado) composto de cartas ofi ciais, cartas náuticas e imagens digitais orbitais, e um banco de 
atributos, compostos por variáveis físico-oceanográfi cas e sócio-ambientais. A modelagem car-
tográfi ca foi realizada através da integração do banco de dados espaciais com o banco de dados 
de atributos resultando na seleção de áreas em níveis de alta, média e baixa potencialidade para 
o cultivo de macroalgas, utilizando o módulo fuzzy de distância para regiões desenvolvidas. 
As áreas indicaram mínimo, médio e máximo riscos para cultivo, envolvendo as variáveis de 
infra-estrutura e ambientais. Os resultados obtidos revelaram que de um total de 2.232 hectares 
analisados em 20 localidades ao longo do Litoral Oriental. Este estudo demonstrou que o SIG é 
um poderoso instrumento para a seleção de áreas adequadas para o desenvolvimento do cultivo 
de macroalgas.

Palavras-chave: Aquicultura, Sistemas de Informação Geográfi ca (SIG), Sustentabilidade
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CÓDIGO: ET2054
TÍTULO: COMPARANDO MODELOS DE REDES NEURAIS PARA PREVER O MÓDU-
LO DE ELASTICIDADE TRANSVERSAL DE COMPÓSITOS UNIDIRECIONAIS
AUTOR: EDUARDO CESAR BEZERRA CAMARA
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR

Resumo:

Este trabalho tem como principal objetivo fazer um comparativo entre uma rede neural 
artifi cial treinada com algoritmo baseado na regra momento e com algoritmo treinado baseado 
na regra r-prop, com o intuito de modelar o módulo de elasticidade transversal de compósi-
tos estruturais unidirecionais. Para o treino e teste dessas RNAs (Rede Neurais Artifi ciais), se 
fez uso de um conjunto de dados que foram obtidos da literatura especializada. Os resultados 
buscam facilitar um estudo mais aprofundado na área, sendo os mesmos fundamentados no 
coefi ciente de correlação e erro médio quadrático. Esses parâmetros foram comparados com o 
modelo matemático de Halpin-Tsai, largamente utilizado em pesquisas nessa área, com o obje-
tivo de viabilizar o uso dessas RNAs.

Palavras-chave: Redes Neurais Artifi ciais, Compósitos unidirecionais;
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CÓDIGO: ET2067
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO PROCESSAMENTO SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE RETI-
NOL EM SORVETE E IOGURTE
AUTOR: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA
CO-AUTOR: LARISSA QUEIROZ DE LIRA
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN

Resumo:

O retinol, também conhecido como vitamina A, exerce numerosas funções importantes 
no organismo, como ação protetora na pele e mucosas e papel essencial na função da retina e na 
capacidade funcional dos órgãos de reprodução.  Pode ser encontrada na forma livre ou esteri-
fi cada, estando presente em diversos alimentos. Tendo em vista a importância dessa vitamina, 
a pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar a concentração de retinol no leite de cabra e 
derivados, de modo a estabelecer o efeito do processamento sobre esse micronutriente. O tra-
balho se propõe a avaliar três grupos experimentais de leite de cabra in natura proveniente de 
animais de diferentes raças (1-Saanen, 2-Toggenburg e 3-Murciana) em bom estado de saúde e 
recebendo o mesmo manejo. O processo de elaboração do iogurte foi o mesmo para os leites das 
diferentes raças, incluindo etapas de tratamento térmico, inoculação, incubação e resfriamento. 
A concentração de retinol foi avaliada por cromatografi a de alta efi ciência. O processo de ela-
boração de iogurte inclui etapas que podem levar à destruição do retinol, tendo em vista que o 
mesmo se caracteriza pela sensibilidade à oxidação na presença de luz, à aplicação de calor e 
meios ácidos, condições observadas durante o tratamento térmico e fermentação impostos ao 
leite. Dessa forma, a concentração de retinol foi diferente entre as raças estudadas, bem como, 
a perda durante o processamento, sendo o leite da raça 2 o de maior perda.

Palavras-chave: leite, iogurte, retinol.
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CÓDIGO: ET2071
TÍTULO: ANÁLISES DE PROPRIEDADES BÁSICAS DO ÓLEO DA CASTANHA DO 
CAJU PARA USO COMO LUBRIFICANTE
AUTOR: LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES

Resumo:

Este artigo teve como objetivo analisar as propriedades intensivas do óleo in-natura da 
castanha do caju tais como: densidade, viscosidade, ponto de fulgor e ponto de combustão. 
Acreditando ser uma fonte de óleo lubrifi cante economicamente viável, já que diz respeito 
a um produto abundante na nossa região, incentivando a engenharia limpa e a exploração do 
potencial da região. A castanha do caju possui dois tipos de óleos, um encontrado na amêndoa 
e outro encontrado na casca da castanha, podendo assim dar origem a um terceiro óleo, sendo 
esse a mistura dos outros dois. Foi com essa fusão de óleos que se trabalhou nessa pesquisa, de-
vido à forma mais prática de extração. Os resultados mostraram-se satisfatórios, considerando 
o fato do óleo não ter sido trabalhado, com propriedades na mesma faixa de óleos já existentes 
no mercado.

Palavras-chave: Lubrifi cante,Óleo de Caju,Ponto de Fulgor,Ponto Combustão,Viscosidade
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CÓDIGO: ET2072
TÍTULO: ESTUDOS DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS UTILIZANDO MATERIAIS DE 
ORIGEM VEGETAL PROCESSADO POR MISTURA EM EXTRUSORA MONOROSCA
AUTOR: LAURENICE MARTINS PEREIRA
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO
CO-AUTOR: JOSÉ MANOEL MARCONCINI
CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA

Resumo:

O atual interesse nos compósitos com fi bras vegetais deve-se, a crescente preocupação 
com a preservação do meio ambiente e utilização de matéria prima renovável, como fi bras ve-
getais que possam substituir as fi bras sintéticas. O objetivo deste trabalho é desenvolver compó-
sitos poliméricos utilizando polímeros pós-consumo reforçados com fi bras vegetais com o in-
tuito de realizar estudos de processamento por extrusão. Os materiais utilizados neste trabalho 
foram fi bras de bagaço de cana (BC), poli(tereftalato de etileno) reciclado (PETrec) e um agente 
de compatibilização interfacial na proporção de 5% em massa de fi bra e 5% de compatibili-
zante interfacial. O processamento foi realizado em uma extrusora monorosca, obtendo-se fi tas 
planas. As caracterizações foram realizadas por termogravimetria (TG), lupa e por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). A TG defi niu as condições de perfi l de temperatura de processa-
mento dos materiais. No MEV do compósito PETrec/BC observou-se o arrancamento das fi bras 
de BC, devido à baixa adesão com a matriz e, no compósito compatibilizado verifi cou-se uma 
boa adesão interfacial. Nas imagens observadas na lupa e analisadas utilizando um software 
de imagem verifi cou-se a quebra do comprimento médio das fi bras. Observou-se também uma 
mudança na cor superfi cial das fi bras indicando uma queima superfi cial. Concluiu-se que o 
processamento de PETrec com BC pode obter materiais com valor agregado e de boa inserção 
no mercado produtivo.

Palavras-chave: PET, bagaço de cana, fi bras vegetais e processamento
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CÓDIGO: ET2074
TÍTULO: PARÂMETROS GENÉTICOS PARA CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS DE 
SORGO FORRAGEIRO
AUTOR: RENATA GEORGIA LIMA DE ARAUJO
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA
CO-AUTOR: JOÃO MARIA PINEHIRO DE LIMA

Resumo:

Foram estimadas a herdabilidade e as correlações fenotípicas, genotípicas e ambientais 
entre matéria verde, matéria seca, fl oração inicial, altura da planta e sobrevivência de plantas 
de sorgo forrageiro. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 26 tratamentos 
e três repetições. A correlação genotípica e a fenotípica da matéria verde com a matéria seca 
(0,96 e 0,90, respectivamente); da matéria seca com a altura da planta (0,91 e 0,78); da matéria 
verde com a fl oração inicial (0,85 e 0,72) e da matéria seca com a fl oração inicial (0,83 e 0,69) 
foram positivas, signifi cativas e de alta magnitude. Entre matéria verde e altura da planta (0,75 
e 0,66) e fl oração inicial com altura da planta (0,73 e 0,66) essas correlações foram ligeiramente 
inferiores, naquela ordem. A sobrevivência da planta foi a característica menos correlacionada 
genotipicamente com as demais. Floração inicial, altura da planta, matéria verde e matéria seca 
tiveram herdabilidade elevada, o que favorece a obtenção de ganho genético por seleção direta 
em cada uma delas. Além disso, estas características apresentaram-se altamente correlaciona-
das entre si em nível genético, de modo que as duas primeiras por serem medidas antes do corte 
poderiam ser utilizadas na seleção indireta das outras duas, medidas após o corte.

Palavras-chave: alimentação animal, correlações, forragem, herdabilidade
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CÓDIGO: ET2075
TÍTULO: EM BUSCA DA IDENTIDADE DAS PESQUISAS EM ENSINO DE QUÍMICA 
PRODUZIDAS NA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E DE 
MATEMÁTICA DA UFRN
AUTOR: MARIA FRANCINEIDE DA GAMA
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA

Resumo:

O estudo do projeto de análise de dissertações em Ensino de Química desenvolvidas na 
Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e de Matemática da UFRN. Teve um levanta-
mento do nº de dissertações defendidas no PPGECNM (Programa de Pós Graduação em Ensino 
de Ciências Naturais e Matemática). Esta análise documental foi feita a partir de descritores 
específi cos tendo como base a organização proposta pelo Centro de Documentação em Ensino 
de Ciências/CEDOC/UNICAMP que são: autor e orientador do trabalho; grau acadêmico e 
instituição em que foi produzido/defendido; ano da defesa; o(s) conteúdo(s) químico(s) abor-
dados; foco temático e/ou relação com outras áreas do conhecimento; nível escolar abrangido 
pelos estudos.

Palavras-chave: Levantamento de dados
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CÓDIGO: ET2089
TÍTULO: COMPÓSITOS POLIMÉRICOS HÍBRIDOS: PRESENÇA DE FURO CENTRAL 
NA SEÇÃO TRANSVERSAL E PROPRIEDADES MECÂNICAS
AUTOR: RAPHAEL SIQUEIRA FONTES
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO

Resumo:

O desenvolvimento de compósitos poliméricos reforçados com fi bras sintéticas vem sen-
do investigado há décadas e, devido ao seu excelente desempenho mecânico, são aplicados em 
elementos estruturais das mais diversas áreas. Destaque também vem sendo dado aos materiais 
compósitos híbridos (combinação de diferentes tipos de reforços), principalmente quando esses 
materiais envolvem fi bras naturais e sintéticas.  A crescente demanda na utilização destes mate-
riais compósitos torna imprescindível uma melhor compreensão do seu comportamento frente 
às mais diversas condições de carga e serviço, bem como sob as variadas condições de projeto. 
Dentro dessas, destaque se faz para a presença de descontinuidades na área de seção transversal 
dos elementos estruturais. Neste sentido, a proposta desse projeto de pesquisa é estudar a res-
posta mecânica, em termos de resistência e rigidez, de um laminado compósito híbrido (CH) de 
matriz polimérica reforçada com tecidos de fi bras de juta e de vidro-E, com e sem presença de 
descontinuidades em sua seção transversal. Os laminados compósitos propostos utilizaram resi-
na poliéster ortoftálica como material de impregnação e um número 05 (cinco) de camadas. As 
respostas mecânicas serão investigadas para os ensaios de tração uniaxial através de um estudo 
comparativo entre o laminado compósito CH com um furo central (CHF) e o mesmo laminado 
sem a presença de descontinuidade (normal) (CHN).

Palavras-chave: Compósitos Híbridos; Propriedades Mecânicas; Descontinuidade na Seção
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CÓDIGO: ET2098
TÍTULO: SECAGEM DE BAGAÇO DE FRUTAS TROPICAIS EM SECADOR EM SECA-
DOR ROTATÓRIO AUTOMATIZADO
AUTOR: LAERTE MOURA DE FREITAS
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: BRIGGIDA DANTAS DE MOURA
CO-AUTOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: SAULO HENRIQUE GOMES DE AZEVEDO

Resumo:

Os resíduos provenientes das etapas de processamento das indústrias de benefi ciamento 
de polpas de frutas constituem uma matéria prima de grande potencial, rica em diversos nu-
trientes, e que quase sempre é desperdiçada. Uma maneira efetiva de aproveitar esses resíduos 
é através de um processo de secagem, no qual basicamente reduz-se o teor de umidade do ma-
terial, permitindo uma maior conservação e possível utilização para o enriquecimento de outros 
produtos alimentícios. Este trabalho teve como objetivo principal estudar a secagem do bagaço 
ou resíduo de frutas tropicais, resultantes do processamento das mesmas nas indústrias de be-
nefi ciamento de polpas, utilizando um secador rotatório automatizado. A secagem com controle 
preciso de diversas variáveis processo obtém-se um produto de melhor qualidade e com maior 
garantia de valor agregado. Inicialmente, no estudo da automação e controle do sistema, foram 
realizados vários ensaios do comportamento dinâmico do processo, em seguida foi projetado e 
sintonizado um controlador para manter a temperatura do ar de secagem no setpoint desejado. 
Os métodos utilizados na sintonia do controlador foram os de Cohen - Coon, Ziegler - Nichols 
e ITAE, onde se constatou que a melhor sintonia de controle foi obtida através do método de 
Cohen ? Coon, cujos parâmetros obtidos foram: Kc = 6,62, Ti = 2,65, Td = 0,40.

Palavras-chave: secador rotatório, sintonia do controlador, setpoint, PID
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CÓDIGO: ET2102
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE ESCOAMENTO ANULAR GÁS-
-LÍQUIDO EM UM PACOTE COMERCIAL DE CFD
AUTOR: VICTOR WAGNER FREIRE DE AZEVEDO
ORIENTADOR: EMILIO ERNESTO PALADINO

Resumo:

O escoamento multifásico está presente na maioria dos sistemas industriais atuais no 
mundo. Dentre os perfi s de escoamento, um dos que aparecem mais é o perfi l anular, que está 
presente em geradores de vapor e evaporadores. Esse regime já foi bastante estudado e diversos 
modelos foram feitos para se obter o gradiente de pressão e a espessura do fi lme no escoamen-
to, por exemplo. Com este presente trabalho, pretende-se simular o escoamento multifásico no 
padrão anular gás-líquido em um duto, estudando os efeitos que as partículas de líquido causam 
no núcleo gasoso, efeito é conhecido como “entrainment” e “deposition” na literatura. E em se-
guida, os resultados obtidos serão comparados com os resultados obtidos com os experimentos 
realizados por Wolf et al. (2001).

Palavras-chave: Escoamento multifásico anular
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CÓDIGO: ET2110
TÍTULO: ESTUDO DO ALGORÍTMO GENÉTICO - ESTUDO DE CASOS
AUTOR: ÍTALO AUGUSTO SOUZA DE ASSIS
ORIENTADOR: ANDRE GUSTAVO CAMPOS PEREIRA

Resumo:

Neste trabalho comparamos os resultados obtidos da simulação de dois algoritmos, a 
saber: o algoritmo genético clássico e a versão modifi cada do mesmo proposta no artigo dos 
professores André G. C. Pereira e Viviane S. M. Campos do Departamento de Matemática da 
UFRN. Nesta proposta permite-se que as probabilidades de cruzamento e mutação variem den-
tro de determinadas condições.

Palavras-chave: Algoritmo Genético,  Cadeias de Markov, Simulação
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CÓDIGO: ET2116
TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE REIDRATAÇÃO E SECAGEM POR MICRO-ON-
DAS DO FEIJÃO VERDE (VIGNA UNGUICULATA L. WALP) COM E SEM PRÉ-TRATA-
MENTO OSMÓTICO
AUTOR: LUANA GONDIM DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA
CO-AUTOR: IZADORA PEREIRA MACHADO
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS QUEIROGA

Resumo:

A secagem é o método mais antigo de preservação de alimentos. A combinação da desi-
dratação osmótica com a secagem por micro-ondas aparece como uma promissora possibilida-
de de obter em um curto tempo e com razoável consumo de energia alimentos secos com uma 
adequada vida de prateleira. As características da reidratação são empregadas como parâmetros 
para determinar a qualidade do produto uma vez que são indicativos do grau de alterações que 
ocorreram durante o processamento (pré-tratamentos, secagem e reidratação). Neste trabalho 
dois modelos matemáticos foram utilizados para ajuste dos dados cinéticos, o de Page e o de 
Henderson e Pabis, obtendo-se um bom ajuste fi nal. Verifi cou-se uma relação entre a tempera-
tura da água de imersão e a absorção de água pelo feijão durante a reidratação, quanto maior a 
temperatura mais água o feijão absorve. O estudo do efeito do pré-tratamento osmótico indicou 
que as amostras pré-tratadas sofreram um menor dano durante o processo de secagem, resul-
tando em um produto com maior habilidade de reidratação. Através da análise dos dados ex-
perimentais foi possível determinar as melhores condições de reidratação relativas ao binômio 
tempo-temperatura.

Palavras-chave: feijão verde, desidratação osmótica, microondas, cinética, reidratação
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CÓDIGO: ET2117
TÍTULO: ESTUDO DE PERMEAÇÃO TRANSDÉRMICA DE FÁRMACOS INDUZIDA 
POR CAMPO MAGNÉTICO
AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO

Resumo:

Técnicas de administração de fármacos, pela via transdérmica, tem sido alvo de intensos 
estudos na tentativa de solucionar problemas encontrados pela via oral, tais como: baixa ab-
sorção e degradação enzimática de princípios ativos. Tais técnicas usadas para aumentar a per-
meação incluem: hidratação da pele; utilização de vesículas/partículas; manipulação do estrato 
córneo; promotores químicos e físicos de permeação. Nesta última, destaca-se a magnetoforese 
que consiste em empregar a força magnética gerada por um campo para deslocar fármacos (de-
vido seu comportamento diamagnético) através da pele, aumentando o fl uxo de permeação. O 
estudo in vitro do emprego dessa técnica e suas implicações foi o objetivo do presente trabalho. 
A metodologia empregada para a realização dos experimentos in vitro foi através do emprego 
de uma célula de Franz. Esta é composta por dois compartimentos, um compartimento doador, 
no qual se adicionou uma solução de diclofenaco de dietilamônio, e um receptor, somente 
com tampão fosfato de potássio. Entre os compartimentos, foi posicionada uma membrana de 
acetato de celulose, cujas propriedades mimetizam as da pele.  Em seguida, foram feitos ex-
perimentos com e sem campo magnético proveniente de ímãs. A concentração do fármaco no 
compartimento receptor foi analisada espectrofotometricamente e os resultados revelaram que 
a metodologia é bastante reprodutível. Estudos com maior gradiente de campo e outros forma-
tos de célula de Franz são necessários.

Palavras-chave: Permeação transdérmica de fármacos, Magnetoforese, diclofenaco de DDA
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CÓDIGO: ET2119
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E ANALISE DESCRITIVA, QUIMICA/GEOQUIMICA 
DE PARÂMETROS PEDOQUÍMICOS E PEDOFÍSICOS DE UMA COBERTURA SEDI-
MENTAR NA ÁREA DE FAZENDA BELÉM, ESTADO DO CEARÁ
AUTOR: GERSON ROMANO DOS SANTOS  JUNIOR
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR

Resumo:

Com base nos resultados analíticos obtidos em amostragem geoquímica realizada em qua-
tro poços de pesquisa (N1, N2, N3 e N4) e em diferentes níveis de profundidade nos mesmos. O 
presente trabalho descreve todas as atividades desenvolvidas, bem como os resultados obtidos 
após analise da variabilidade dos valores para ?Parâmetros Pedoquímicos e Pedofísicos? que 
perfazem o meu plano de trabalho, tais como, pH em H2O e KCl, matéria orgânica, P, K, Na, 
Ca, Mg, Al, H, Al, C, N, acidez potencial extraída com acetato de cálcio 0,5 mol/L na relação 
solo:extrator de 1:15 (H+Al), capacidade de troca catiônica (T ou CTC = SB + H+ + Al3+), t 
ou CTC efetiva (SB+Al), soma de bases (SB), percentagem de saturação por sódio [PST = (Na/
CTC)*100], saturação por base [V = (100 SB)/CTC)] em pH=7,0. Essa amostragem é parte de 
um projeto maior ao qual meu plano de trabalho está vinculado, denominado: “CARACTE-
RIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SOLO, SUBSOLO E ÁGUA SUBTERRÂNEA EM 
EXPERIMENTOS DE REUSO AGRÍCOLA DE ÁGUA PRODUZIDA TRATADA”. A área 
do experimento está situada na fazenda Belém, ocupando parte do assentamento do INCRA, 
município de Icapuí (CE), a 40 km de Mossoró (RN), à margem esquerda da BR-304, sentido 
Mossoró ? Fortaleza, cobrindo uma área de aproximadamente três hectares. O principal objeti-
vo é quantifi car esses parâmetros pedoquímicose pedofísicos para que se possa ter uma idéia do 
background do local do experimento e observar a variabilidade dos valores obtidos em relação 
à profundidade.

Palavras-chave: Amostragem Geoquimica, Parâmetros Pedoquímicos e Pedofísicos.
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CÓDIGO: ET2125
TÍTULO: REUSO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS FENÓLICOS UTILIZANDO PRO-
CESSOS DE OXIDAÇÃO AVANÇADA
AUTOR: EVANDRO CESAR DE ANDRADE CABRAL
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO

Resumo:

Com o crescente aumento da poluição das águas ocorrido nos últimos anos, faz com que a 
preocupação ambiental esteja na vanguarda de pesquisas nos quatros cantos do mundo. Devido 
a alta toxicidade de compostos orgânicos contido em efl uentes industrias torna o tratamento 
biológico inviável, todavia, os processos oxidativos avançados surgem com uma via para de-
gradação de substâncias orgânicas tóxicas não biodegradáveis, já que processos são baseados 
na geração de radicais hidroxila, substâncias altamente reativas, capazes de degradar pratica-
mente todas as classes de compostos orgânicos. Os processos oxidativos avançados geralmente 
requerem uma demanda de energia elétrica, já que seus reatores comumente são equipados com 
lâmpadas especiais para emissão de luz ultravioleta, o que confi gura um empecilho para sua 
utilização industrial. Este trabalho foi desenvolvido afã de desenvolver um novo reator fotoquí-
mico utilizando luz negra, de baixo custo, como fonte de UV. E como o intuito de otimizá-lo 
testamos diversas confi gurações, inclusive a utilização de luz solar como fonte UV.

Palavras-chave: degradação; reator fotoquímico; foto-Fenton;



ET - Exatas e Tecnológicas

29

CÓDIGO: ET2128
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES COM ESTRUTU-
RA PEROVSQUITAS DE COBALTATOS E MANGANATOS DE LANTANIO E CÁLCIO 
ATRAVÉS DO MÉTODO PECHINI
AUTOR: JOÃO PEDRO RIBEIRO
ORIENTADOR: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES

Resumo:

Materiais com estrutura perovsquita (ABO3, Onde ?A? é um Lantanídeo e ?B? um metal 
de transição d incompleto) são potenciais catalisadores para prevenir a emissão de componentes 
prejudiciais ao meio ambiente, vários métodos têm sido propostos para a síntese desses mate-
riais, visando produzir materiais homogêneos e com tamanho de partícula nanométrico. Neste 
estudo, a perovsquita tipo La0,8Ca0,2MnO3 foi sintetizada visando sua utilização em catálise 
automotiva utilizando-se do método dos precursores poliméricos, o método Pechini, que tem 
a vantagem de produzir o pó desejado com uma reação estequiométrica e as características 
já citadas anteriormente. A substituição parcial do La por Ca visa fazer uma modifi cação na 
rede esperando-se melhores resultados catalíticos. O material foi calcinado às temperaturas de 
700ºC e 900ºC por 4h e caracterizado pelas técnicas de Difração de Raios-X, Análise Termo-
gravimétrica e Microscopia Eletrônica de Varredura. Os difratogramas de Raios-X mostraram a 
formação da fase desejada, mas com um sistema cristalino diferente da sua respectivas carta, a 
análise Termogravimétrica mostra a estabilidade do material em torno de 800°C enquanto que a 
Microscopia Eletrônica de Varredura mostra um pó com aglomerados e bem estruturado.

Palavras-chave: Pechini, Catálise, Perovsquita, Sintese
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CÓDIGO: ET2129
TÍTULO: PROJETO DE UM CONTROLADOR EM MODO DUAL ADAPTATIVO RO-
BUSTO EM UM SISTEMA DE POTÊNCIA MÁQUINA - BARRAMENTO INFINITO
AUTOR: BEATRIZ LIMA PINTO
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO

Resumo:

Este trabalho consiste em mostrar com detalhes a implementação de uma placa condicio-
nadora de sinal (PCS) em um protótipo de geração de energia elétrica. Esta placa foi desenvol-
vida em todas as etapas, desde o diagrama elétrico até a soldagem. Para a confecção da PCS fo-
ram necessários conhecimentos da ferramenta Orcad e da máquina ProtoMat. Posteriormente, 
devido a defeitos encontrados na máquina para confecção de circuitos impressos, foram feitas 
calibrações. O protótipo consiste de um conjunto formado por um motor de indução trifásico 
e um gerador síncrono acoplado a seu eixo. O controle da tensão e freqüência tem como base 
técnicas de desacoplamento para sistemas não lineares multivariáveis e sistemas de controle 
adaptativo tanto convencionais (MRAC) como com estrutura variável (VS-MRAC). O ele-
mento responsável pelo controle da tensão, o inversor de tensão, é acionado por sinais PWM?s 
(modulados por largura de pulso) que precisam ser condicionados para seu perfeito funciona-
mento. A placa condicionadora é a responsável por essa tarefa, modifi cando de forma adequada 
e amplifi cando o sinal PWM para que proporcione o funcionamento correto dos IGBT?s (tran-
sistores de potência) do inversor de tensão.

Palavras-chave: Condicionamento de Sinais, PWM?s, Geração de Energia Elétrica.
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CÓDIGO: ET2130
TÍTULO: ESTUDO DO POTENCIAL DE RESÍDUOS DE CAJU PARA PRODUÇÃO DE 
ENZIMAS DO COMPLEXO CELULOLÍTICO
AUTOR: HELOIZE DOS SANTOS PEREIRA
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO
CO-AUTOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS
CO-AUTOR: ROBERTA XAVIER DE SOUSA
CO-AUTOR: RODRIGO CAETANO GUEDES

Resumo:

A crescente busca por fontes de energia alternativa e a preocupação com a poluição am-
biental reforçam a importância da produção comercial de biocombustíveis. No Brasil, resíduos 
agroindustriais da região nordeste podem ser convertidos a etanol permitindo a ampliação da 
matriz de energia alternativa do NE sem maiores consequências ambientais. Para tanto, é im-
prescindível o domínio da técnica de produção de enzimas celulolíticas capazes de hidrolisar 
a biomassa lignocelulósica a açúcares fermentescíveis. A hidrólise da celulose por celulases 
resulta na produção de glicose. Porém, a barreira de lignina das células vegetais difi culta o aces-
so destas enzimas às fi bras de celulose. Diante disso, pretende-se realizar um pré-tratamento 
alcalino no bagaço do pedúnculo de caju a fi m de remover a lignina, após isso executar a carac-
terização química do bagaço sem tratamento e pré-tratado em termos de celulose, hemicelulose 
e lignina a partir da análise dos hidrolisados por cromatografi a líquida de alta pressão. A partir 
daí  avaliar a infl uência do pré-tratamento na produção de enzimas celulolíticas utilizando como 
agente produtor a Trichoderma reesei. Neste trabalho foi observado uma diminuição da lignina 
de 30,75% do bagaço sem tratamento para 17,25% no bagaço pré-tratado, além de um aumento 
nos teores de celulose e hemicelulose de 22,44% e 11,55%, para 45,72% e 14,37%, respecti-
vamente. Observou-se também uma melhor adaptação do micro-organismo ao meio contendo 
substrato pré-tratado.

Palavras-chave: resíduos lignocelulósicos, pré-tratamento, enzimas celulolíticas.
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CÓDIGO: ET2131
TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DO CULTIVO EM BIORREATOR DE UM CLONE 
RECOMBINANTE DA ESCHERICHIA COLI; VISANDO AMPLIAÇÃO DE ESCALA
AUTOR: SIRTYS SANTOS LESSA DE ANDRADE
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO
CO-AUTOR: DANIELLA REGINA ARANTES MARTINS
CO-AUTOR: MICHELLE ROSSANA FERREIRA VAZ

Resumo:

A Leishmaniose Visceral Americana comumente chamada de calazar foi relatada no Bra-
sil, em meados da década de 30, na região Nordeste. É causada pelo parasita intracelular obri-
gatório Leishmania chagasi, atinge cerca de duas mil pessoas por ano no Brasil, sendo que 
92% dos casos ocorrem no Nordeste. Com o advento da tecnologia do DNA recombinante a 
expressão da sequência heteróloga se tornou possível a partir de organismos hospedeiros. Atu-
almente a Escherichia coli é o microrganismo mais utilizado em estudos de engenharia gené-
tica tendo em vista o vasto conhecimento do seu metabolismo. O presente trabalho tem como 
objetivo avaliar a expressão do antígeno recombinante 648 de Leishmania chagasi a partir de 
Escherichia coli quando submetido à indução por IPTG. Os ensaios foram realizados em incu-
bador rotativo e em biorreator de bancada, utilizando os meios 2xTY e TB. Foram calculados  
parâmetros cinéticos, máxima velocidade específi ca de crescimento μx e a produtividade em 
células Px. Em incubador rotativo foi calculado μx igual a 0,335 e 0,19 h-1, nos meios  2xTy 
e TB, respectivamente. Para os ensaios em biorreator μx igual a: 0,24 e 0,26 h-1. A produtivi-
dade em incubador rotativo Px de 1,16 e 1,5 g/Lh, nos meios 2xTY e TB, respectivamente. Em 
biorreator Px calculada, foi: 1,2 e 1,6 g/Lh. A expressão do antígeno 648 de Leishmania chagasi 
foi constatada a partir de eletroforese em sistema desnaturante SDS-PAGE, e apresentou uma 
massa molecular de aproximadamente 24 kDa.

Palavras-chave: Escherichia coli, Antígeno recombinante, Leishmaniose
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CÓDIGO: ET2132
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E COMPOSTOS FENÓLICOS 
NA CASCA DO JAMBO (SYSYGIUM MALACCENSE)
AUTOR: PETRUCIA KARINE SANTOS DE BRITO
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA
CO-AUTOR: JULIANA CHRIS SILVA DE AZEVEDO

Resumo:

O jambo vermelho é um fruto tropical com potencial tecnológico ainda pouco explorado. 
Sua safra sazonal abundante aliada à carência de informações científi cas tem contribuído para 
o seu elevado desperdício, uma vez que sua produção se destina praticamente ao consumo in 
natura. Nos vegetais, a presença de fi toquímicos com ação antioxidante, dentre eles compostos 
fenólicos, tem exercido efeitos protetores em sistemas oxidativos. O objetivo desse estudo foi 
avaliar a atividade antioxidante de extratos etanólicos da casca do jambo e verifi car o teor de 
compostos fenólicos totais (CFT). A determinação de CFT e atividade antioxidante foram feitas 
pelos métodos Folin-Ciocalteau e DPPH, respectivamente, e as análises por leituras espectro-
fotométricas; as absorbâncias foram convertidas e os resultados expressos em mgGAE/100g 
da amostra e % do radical DPPH? seqüestrado. Os maiores teores de fenólicos totais foram en-
contrados no extrato da casca utilizando água/etanol 1:3. Uma concentração máxima de 154,2 
mgGAE/100g de casca foi atingida. A atividade antioxidante foi mais efetiva no extrato da 
casca utilizando água/etanol 2:3, que apresentou 52,24% de inibição do radical DPPH?. Ve-
rifi cou-se que o aumento da concentração de fenólicos totais foi inversamente proporcional à 
atividade antioxidante nos extratos analisados. Fatores como temperatura, tempo de extração, 
relação entre os solventes, infl uenciaram tanto no teor de compostos fenólicos quanto na ativi-
dade antioxidante dos extratos.

Palavras-chave: jambo, antioxidantes, compostos fenólicos



ET - Exatas e Tecnológicas

34

CÓDIGO: ET2134
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÕES MDA DE ELEMENTOS DA 
LINGUAGEM AO-ADL PARA UML
AUTOR: HUGO FARIA MELO
ORIENTADOR: PAULO DE FIGUEIREDO PIRES

Resumo:

As Redes de Sensores Sem Fio estão sendo cada vez mais utilizadas em aplicações de 
diversas áreas, mas o seu desenvolvimento é considerado lento e inefi ciente por, entre outros 
motivos, não adotar nenhuma técnica de engenharia de software. Para resolver este proble-
ma, diversos métodos têm sido propostos, e um deles se baseia no Desenvolvimento Dirigi-
do a Modelos (MDD). No MDD, a defi nição da aplicação é feita em alto nível, e através de 
transformações, é gerado código-fonte. Este trabalho investiga a aplicação de uma abordagem 
MDD no desenvolvimento de aplicações baseadas em RSSF. Esta abordagem será baseada 
em Linguagens de Descrição Arquitetural (Architecture Description Languages ou ADL’s) e 
será direcionada para a plataforma TinyOS, um sistema operacional específi co para aplicações 
RSSF. Ainda neste trabalho, será investigada a presença de responsabilidades transversais e a 
aplicação de aspectos durante a modelagem da aplicação.

Palavras-chave: AO-ADL MDD MDA QVT Acceleo TinyOS Transformações Modelagem
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CÓDIGO: ET2135
TÍTULO: APLICAÇÃO DE FORMALISMOS ESTATÍSTICOS E MODELOS COSMOLÓ-
GICOS NA FORMAÇÃO DAS GRANDES ESTRUTURAS
AUTOR: ANTONIO PAULO VIEIRA PINTO
ORIENTADOR: LUCIO MARASSI DE SOUZA ALMEIDA
CO-AUTOR: CÍCERO COSTA DA SILVA
CO-AUTOR: CIRIOS SANTHIAGO PEREIRA GOMES

Resumo:

A formação dos aglomerados e superaglomerados de galáxias é um dos temas mais atuais 
da cosmologia, e a função de massa dos aglomerados (derivada por Press & Schechter ? PS - em 
1974) é uma ferramenta essencial nesse complexo estudo. O método PS sugere uma distribuição 
Gaussiana para o campo primordial de densidades. Como esse método padrão apresenta proble-
mas de ajuste aos atuais dados observacionais e numéricos, alternativas de melhoramentos da 
função de massa original foram propostas desde então. Estamos realizando um extenso estudo 
comparativo das funções de massa PS e de PL (analisando a estatística Gaussiana ? do método 
PS ? versus a não-Gaussiana - do método PL - do campo primordial de densidades), verifi cando 
igualmente, no processo, as funções derivadas de ajustes com simulações de N-Corpos (Sheth-
-Tormen, Jenkins, e a de Warren), utilizando um catálogo de aglomerados galácticos em lentes 
gravitacionais fracas (Dahle 2006) e um modelo de universo com energia escura homogênea 
(Percival 2005). Os dados observacionais estão em médio redshift, permitindo um estudo único 
das propriedades da energia escura no processo. Tiraremos igualmente importantes conclusões 
sobre o contraste linear de densidades, comparando nossos resultados com análises teóricas de 
outros autores (Matthew 2008).

Palavras-chave: Energia escura, Função de massa, Cosmologia
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CÓDIGO: ET2138
TÍTULO: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE LAMINADOS COMPÓSI-
TOS DE FIBRAS NATURAIS
AUTOR: INACIO ALVES NOGUEIRA JUNIOR
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR

Resumo:

Com as aplicações dos materiais tornando-se cada vez mais diversifi cadas, faz-se neces-
sária pesquisa sobre novos materiais cujas propriedades atendam as expectativas da demanda 
tecnológica. Estas expectativas levam pesquisadores a buscarem na conjugação de diferentes 
materiais às características fi nais desejadas não alcançadas com a utilização de um só material. 
Assim aplicações na indústria de materiais compósitos reforçados com fi bras sintéticas são uti-
lizados em larga escala. Com o intuito de diminuir custos e mantendo propriedades mecânicas 
equivalentes, atualmente, muito tem se pesquisado na possibilidade de uso de outras fi bras na-
turais em substituição às fi bras sintéticas. Esse trabalho tem como objetivo analisar as proprie-
dades mecânicas de fi bras naturais (curauá e licuri) através da realização de ensaios de tração, 
comparando o comportamento entre esses materiais. Serão utilizados 30 corpos de prova de 
cada tipo de fi bra natural. Também será feita uma análise estatística de tais ensaios, verifi cando 
a dispersão desses resultados. Também será feito mantas de fi bras naturais de curauá, analisan-
do as diferenças entre as propriedades mecânicas desses laminados e de um outro feito somente 
de mantas de fi bra de vidro. Em seguida os compósitos serão avaliados através de ensaios me-
cânicos estáticos de tração uniaxial e fl exão em três pontos.

Palavras-chave: Fibras e Manta de Curauá; Análise Estatistica; Propriedades Mecânicas
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CÓDIGO: ET2146
TÍTULO: ESTUDO DO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS CERÂMICOS INDUS-
TRIAIS EM MASSAS ARGILOSAS
AUTOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR

Resumo:

O uso de resíduo de gesso para revestimento (RGR), tem sido uma proposta positiva de 
reaproveitamento de sobra de materiais. Baseado neste panorama, a transformação e o reapro-
veitamento dos resíduos de revestimento aliada à indústria da cerâmica promoveria benefícios 
mútuos, como a preservação do meio ambiente, redução de gastos e criação de novos materiais 
mais resistentes e leves. Este trabalho visa caracterizar o RGR, avaliar as alterações provocadas 
nas propriedades físicas e mecânicas das cerâmicas argilosas provocadas por incorporação de 
diferentes percentuais de RGR, assim como analisar, em nível microestrutural, as alterações 
provocadas pela incorporação de RGR em matriz de argila e verifi car o efeito comparativo que 
as diferentes temperaturas de queima da cerâmica acarretam sobre o material incorporado com 
RGR.

Palavras-chave: Materiais cerâmicos; Reciclagem; Massas argilosas
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CÓDIGO: ET2148
TÍTULO: DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PARÂMETROS ATMOSFÉRICOS E 
ABUNDÂNCIAS QUÍMICAS A PARTIR DE ESPECTROS ESTELARES
AUTOR: SÉRGIO LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: BRUNO LEONARDO CANTO MARTINS

Resumo:

Neste trabalho, construímos uma ferramenta automática que será utilizada na determina-
ção de parâmetros físicos fundamentais da atmosfera estelar assim como abundâncias químicas 
de vários elementos que compõem o interior estelar. Esta determinação é realizada a partir 
de uma detalhada análise espectroscópica. São utilizados vários pacotes computacionais, tais 
como: DAOSPEC, IRAF e Turbospectrum, que são ferramentas utilizadas na análise espectral. 
O objetivo central deste projeto, é a elaboração e utilização desta ferramenta computacional 
para que, com o seu auxílio, possamos determinar de forma precisa, e em menor tempo, tais 
parâmetros para uma ampla amostra de estrelas. Com o auxílio desta ferramenta poderemos 
melhor compreender os mecanismos responsáveis pela evolução estelar e como elas atuam 
em diferentes meios estelares.Parâmetros atmosféricos, Espectroscopia estelar, Abundâncias 
químicas.

Palavras-chave: Parâmetros atmosféricos, Espectroscopia estelar, Abundâncias químicas.
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CÓDIGO: ET2154
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTROLADOR EM MODO DUAL ADAPTATI-
VO ROBUSTO EM UM SISTEMA DE POTÊNCIA MÁQUINA - BARRAMENTO INFINI-
TO
AUTOR: MARCOS RODRIGUES AZEVEDO
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO

Resumo:

O projeto desenvolvido no Laboratório de Acionamento, Controle e Instrumentação 
(LACI), diz respeito à implementação de sistemas de controle para a freqüência e tensão em 
geradores síncronos. Para o desenvolvimento deste trabalho, está sendo utilizado um protótipo 
de um gerador síncrono associado a um motor de indução trifásico, e estão sendo elaborados 
os circuitos elétricos para o tratamento de sinais e acionamento das máquinas. Foram imple-
mentadas placas de aquisição utilizadas para a leitura de tensão e de corrente, necessárias para 
o controle desses sistemas. O objetivo da placa de tensão é receber o sinal de tensão de saída 
do gerador síncrono. A placa de corrente faz a aquisição do sinal de corrente do motor de in-
dução alimentado pelo inversor de Tensão. Esses sinais são tratados e entregues ao conversor 
analógico-digital. Após a confecção das placas, foi feita uma avaliação mais detalhada desses 
sensores, onde foram extraídos gráfi cos e valores de medições em busca de uma melhor ade-
quação dos sinais enviados aos conversores A/D?s. Os resultados das medições com os devidos 
ajustes foram satisfatórios, todos os testes no protótipo já estão sendo executados. O único 
problema observado foi o de ruídos associados aos sinais enviados aos conversores A/D?s, e a 
solução proposta será a confecção de uma placa para fi ltragem desses sinais. Com isso, teremos 
melhores condições de executar o controle do sistema pelo CLP, onde será implementado todo 
o algoritmo de controle.

Palavras-chave: Sistemas de Controle, Máquinas Elétricas, Sensores (Tensão/Corrente).
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CÓDIGO: ET2159
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE PROTEÍNAS DO SORO USANDO INTERAÇÃO HIDRO-
FÓCA E TROCA IÔNICA
AUTOR: JARDELSON CESAR SOARES
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS

Resumo:

A adsorção em leito expandido vem se destacando como uma técnica promissora dentro 
do ?downstream processing? por ser de fácil manuseio, baixo custo, diminuir etapas de proces-
samento e utilizar o material particulado no seu estado natural. Portanto, o presente trabalho 
teve como objetivo recuperar e purifi car proteínas presentes no soro de queijo tipo coalho, 
através da técnica de adsorção em leito expandido, utilizando resinas de troca aniônica Stre-
amline DEAE e troca catiônica Streamline SP e interação hidrofóbica Streamline? Phenyl,. 
Foi utilizada uma coluna de 2,6 cm de diâmetro interno por 30 cm de altura, acoplada a uma 
bomba peristáltica.Na etapa de recuperação e purifi cação, uma amostra de solução de soro (200 
mL) foi aplicada, a temperatura ambiente, a uma coluna contendo resina (25 mL) previamente 
equilibrada em tampão Tris/HCl (50 mM e pH 7,0), após lavagem efetou-se a eluição de acordo 
com o tipo de técnica utilizada. Dessa forma, para adsorção com troca iônica a eluição ocorria 
com adição do eluente 100 ml Tris/HCl (50 mM, pH 7,0 em NaCl 1M). No caso de interação 
hidrofóbica, o eluente consistia de Tris/HCl (50 mM, pH 7,0). Os ensaios de adsorção foram 
realizados com as resinas Streamline DEAE, Streamline SP e Streamline Phenyl.Pode-se obe-
servar também, que as proteínas do soro são adsorvidas nas três resinas e que após 10 minutos, 
a concentração de proteína em solução no tanque agitado diminui rapidamente nos primeiros 
instantes do processo de adsorção.

Palavras-chave: Proteinas, resinas de troca ionica e de interação hidrofóbica
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CÓDIGO: ET2166
TÍTULO: ESTUDOS DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS UTILIZANDO O 
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) RECICLADO - PETR E CARGAS INORGÂNICAS 
DO TIPO “GLASSFLAKES”
AUTOR: LUIZ AUGUSTO DANTAS RIBEIRO
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS
CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS
CO-AUTOR: EDSON NORIYUKI ITO
CO-AUTOR: MARCIO CLETO SOARES DE MOURA

Resumo:

O Poli(tereftalato de etileno) (PET) é um polímero que começou a ser produzido indus-
trialmente após a segunda guerra mundial, nos Estados Unidos. No início da década de 70, teve 
o seu uso difundido no setor de embalagens plásticas, tornando-se hoje um dos materiais mais 
usados e reciclados. O fl oco de vidro (GF) (Glass fl ake) é um aditivo reforçante com várias 
aplicações comerciais, provendo propriedades mecânicas isotrópicas e resistência à corrosão. 
Neste trabalho, foi estudado o processamento por extrusão em extrusora monorrosca do compó-
sito formado por esses dois materiais. Foram medidos os diâmetros médios dos fl ocos de vidro 
e realizada a extrusão do material, e após o processamento, feitas microscopias eletrônicas de 
varredura para analisar as características do compósito. A partir dessa análise, verifi cou-se uma 
boa dispersão e adesão entre os componentes, confi rmando a viabilidade do processamento do 
compósito, com maior estabilidade dimensional que o polímero puro e grande potencial a ser 
descoberto através de outras caracterizações do material.

Palavras-chave: Compósito, Poli(tereftalato de etileno), fl ocos de vidro, extrusão



ET - Exatas e Tecnológicas

42

CÓDIGO: ET2168
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE ARQUITETURA DE HARDWARE E SOFTWARE EM-
BARCADOS DE UMA ÓRTESE ATIVA PARA MEMBROS INFERIORES
AUTOR: ARTHUR DA SILVA ANTUNES
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA

Resumo:

Esse trabalho teve como objetivo desenvolver o sistema embarcado para um protótipo 
conceitual de uma órtese ativa para membros inferiores. A órtese proposta é um dispositivo 
ortopédico com o principal objetivo de proporcionar a capacidade de caminhar para pessoas 
com nenhuma ou pouca mobilidade nos membros inferiores. A órtese é formada por uma es-
trutura mecânica articulada ativada por motores elétricos e conta com um sistema embarcado 
responsável pelo seu controle e supervisão. Os motores estão fi xados nas articulações do joelho 
e quadril, de cada membro, e são responsáveis pela ativação da órtese. Contam com uma caixa 
de redução, para aumentar o torque e permitir a execução de movimentos mais suaves, e enco-
ders ópticos, sensores que permitem realizar controle de deslocamento. O sistema embarcado 
é responsável por interpretar comandos de alto nível, acionando motores e processando dados 
dos sensores. A órtese é capaz de realizar movimento de marcha, sentar e levantar. Como metas 
futuras, pretende-se aperfeiçoar a órtese, adicionando baterias, dimensionando melhor os atua-
dores e o hardware embarcado. Há também a perspectiva de aprimorar a interface homem-má-
quina, com o controle dinâmico e a captação e interpretação de sinais mioelétricos do usuário.

Palavras-chave: Sistema Embarcado; Órtese Ativa; Biomecânica.
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CÓDIGO: ET2169
TÍTULO: OBTENÇÃO E APLICAÇÃO FUNCIONAL DE PÓS DE RESÍDUOS PITANGA, 
ACEROLA E ABACAXI
AUTOR: TAYNAH SOUZA PIMENTEL
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA
CO-AUTOR: KATIA CRISTINA BORGES

Resumo:

A região Nordeste é produtora de grande número de frutas com potencial funcional. A 
acerola (Malpighia emarginata), pitanga (Eugenia unifl ora) e abacaxi (Ananas cosmosus) são 
exemplos dessas frutas, as quais têm sua produção destinada a elaboração de polpa de fruta con-
gelada. Essa operação gera volume considerável de resíduos agroindustriais que não apresen-
tam valor comercial, além de constituir potencial problema ambiental. O objetivo deste estudo 
é avaliar a concentração fenólica e atividade antioxidante do resíduo agroindustrial da acerola, 
pitanga e abacaxi desidratado utilizando secador em leito de jorro. A determinação da concen-
tração fenólica dos extratos aquosos foi efetuada por espectrofotometria, utilizando o reagente 
Folin-Ciocalteau e curva padrão de ácido gálico e a atividade antioxidante foi determinada se-
guindo o procedimento de McCue & Shetty (2004). Os resultados encontrados da concentração 
fenólica e atividade antioxidante no extrato aquoso da acerola foram 11.185 mg/100g amostra 
e 73,00%, respectivamente, no extrato aquoso da pitanga os valores foram de 9.382,5 mg/100g 
amostra e 91,29 % respectivamente. Os resultados demonstram que o resíduo desidratado da 
acerola e a pitanga têm potencial para ser utilizado como ingrediente de outros sistemas alimen-
tares devido a sua riqueza em compostos fenólicos e demonstrada ação antioxidante. O estudo 
do resíduo de abacaxi encontra-se em andamento.

Palavras-chave: Atividade antioxidante, compostos fenólicos, extrato aquoso.
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CÓDIGO: ET2170
TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA INFERÊNCIA DE VARIÁVEIS EM PRO-
CESSOS INDUSTRIAIS
AUTOR: EDSON JACKSON DE MEDEIROS NETO
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO

Resumo:

As colunas de destilação fracionada são elementos que desempenham papel fundamental 
em uma unidade de processamento de gás natural (UPGN). Entre as colunas tradicionalmen-
te presentes nesse tipo de unidade, encontram-se as colunas deetanizadora e debutanizadora.  
Propõe-se, neste trabalho, a implementação de um software baseado em um sistema neural 
de inferência, combinado com a técnica de análise de componentes principais, objetivando 
estimar, a partir de variáveis secundárias do processo, a fração molar de etano no produto de 
fundo de uma coluna deetanizadora e as frações molares contaminantes de etano e i-pentano 
no gás liquefeito de petróleo (GLP) _produto de topo da coluna debutanizadora. Em virtude 
dos sensores físicos capazes de mensurar essas variáveis, como os cromatógrafos a gás, possuí-
rem atrasos de medição, o projeto proposto visa corrigir essa defi ciência, fornecendo medições 
aproximadas, conseqüentemente aprimorando o monitoramento e o controle da qualidade do 
GLP produzido. As colunas deetanizadora e debutanizadora utilizadas neste trabalho foram 
simuladas no software HYSYS.

Palavras-chave: Inferência, Rede Neural,  Inteligência Artifi cial
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CÓDIGO: ET2179
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE FERTILIZANTE ALTERNATIVO À BASE DO RESÍDUO 
DE CATAÇÃO E DA PALHA DO FEIJÃO VERDE
AUTOR: HELDEMIR CARLO DO NASCIMENTO BEZERRA
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA
CO-AUTOR: DANIEL FREITAS FREIRE MARTINS
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS QUEIROGA

Resumo:

O feijão-verde (Vigna unguiculata (L) Walp) é considerado um prato tradicional do Nor-
deste brasileiro. Entretanto, após a retirada dos grãos para o consumo ou comercialização, toda 
sua palha é desprezada ou utilizada para a alimentação animal, indiscriminadamente, ignoran-
do-se a sua aplicação como subproduto. No estado do Rio Grande do Norte a produção, chegou 
a aproximadamente 52.000 toneladas/ano de feijão verde com casca, correspondendo a 32.695 
toneladas/ano de grãos e 19.305 toneladas/ano de casca desprezada (IBGE, 2007). Este traba-
lho teve como objetivo principal propor um uso alternativo para este resíduo ainda tão rico em 
nutrientes. A proposta consistiu em desenvolver um fertilizante alternativo, desidratado, à base 
deste resíduo agrícola regional (resíduos de catação e palha de feijão-verde) e testar sua aplica-
bilidade como tal. Um secador solar, de baixo custo, foi projetado e construído para se realizar 
os experimentos de secagem. Medidas e análises de teor de umidade, pH, teor de cinzas, deter-
minação do teor de fósforo, determinação do teor de potássio foram realizadas. Os resultados 
obtidos com o resíduo desidratado da palha do feijão verde apresentaram teores importantes 
de P e K, dois minerais imprescindíveis para caracterizar um fertilizante. Ainda apresentaram 
um bom teor de umidade e pH. Por fi m, os resultados apontam que o produto analisado possui 
grande potencial como fonte inovadora de fertilizante orgânico simples.

Palavras-chave: Secagem Solar, Fertilizante, Palha de Feijão-verde
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CÓDIGO: ET2184
TÍTULO: ESTUDOS DA NÃO-GAUSSIANIDADE NA FORMAÇÃO DOS AGLOMERA-
DOS DE GALÁXIAS
AUTOR: CÍCERO COSTA DA SILVA
ORIENTADOR: LUCIO MARASSI DE SOUZA ALMEIDA
CO-AUTOR: ANTONIO PAULO VIEIRA PINTO
CO-AUTOR: CIRIOS SANTHIAGO PEREIRA GOMES

Resumo:

A função de massa, uma técnica fundamental para a análise da evolução dos halos de 
matéria escura dos aglomerados de galáxias, foi proposta por Press & Schechter (PS) em 1974, 
usando uma estatística Gaussiana para descrever o campo primordial de densidades do universo. 
A função de massa PS pode também ser derivada a partir da técnica estatística conhecida como 
‘caminhante aleatório’. Como o método PS apresenta problemas de normalização e de ajuste 
aos atuais dados observacionais, iniciou-se a busca de uma função de massa aperfeiçoada. Em 
2006, Jun Pan substituiu o ?caminhante aleatório’ pelo ‘Movimento Browniano Fracionado’ 
(MBF), usando um parâmetro livre ‘alpha’ chamado ‘expoente de Hurst’. O método baseia-se 
no caminho aleatório feito por partículas em fl uidos, como grãos de pólen fl utuando na água ou, 
nesse caso, como densas nuvens de matéria escura fl utuando no universo. No presente trabalho, 
verifi caremos a efi cácia da função de massa do MBF, analisando a confi abilidade estatística no 
ajuste aos dados observacionais em raio-X, do catálogo de aglomerados galácticos HIFLUGCS 
(Reipriche e Boehringer 2002). Compararemos a função de massa do MBF com a função origi-
nal de PS, e com funções de massa ajustadas a partir de simulações de N-Corpos, como a função 
de Sheth-Tormen, a de Jenkins e a de Warren. Com esses testes, determinaremos o melhor valor 
da exponencial de Hurst ‘alpha?, e verifi caremos a robustez do método MBF face aos dados 
observais e numéricos.

Palavras-chave: Matéria Escura; Galáxias; Função de Massa.
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CÓDIGO: ET2185
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SECADORES CONVECTIVOS: ESTUDO TEÓRICO-EXPE-
RIMENTAL
AUTOR: SAULO HENRIQUE GOMES DE AZEVEDO
ORIENTADOR: DOMINGOS FABIANO DE SANTANA SOUZA
CO-AUTOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA

Resumo:

Esta proposta trata da implementação de um sistema que permita avaliar, de modo uni-
fi cado, a secagem ou projeto de secadores de sólidos em estudo no Rio Grande do Norte. O 
projeto pretende explorar os recentes avanços na área de modelagem matemática de secadores 
convectivos; desenvolver um banco de dados sobre os sólidos estudados no estado; implemen-
tar um banco de modelos matemáticos para taxa de secagem e isoterma de sorção. O projeto 
pode contar com a participação de demais áreas de interesse da engenharia (alimentos, agrícola 
etc), de pesquisa (EMBRAPA) e secretarias de agricultura. No atual desenvolvimento, foi reali-
zado um estudo sobre os principais modelos de taxa de secagem e isoterma de equilíbrio a fi m 
de se desenvolver uma biblioteca (banco de dados). Foram obtidos vários modelos de isotermas 
de equilíbrio: Peleg, Oswim, GAB, Henderson e BET, e de cinética de secagem, por exemplo 
os modelos Page e modelo a ?Dois Termos?. Com esta biblioteca, pode-se estudar a secagem de 
vários tipos de materiais sólidos da região a diferentes temperaturas de operação. Em um estudo 
inicial, observou-se que os modelos de cinética de secagem, acrescidos da isoterma correspon-
dente, apresentaram pequenos desvios em relação aos dados experimentais (com o tempo de 
secagem). Este erro pode ser atribuído a incertezas na previsão da atividade de água. Por fi m, a 
biblioteca foi conectada ao modelo matemático de leito fi xo e simulada para os diferentes tipos 
de sólidos presente no banco.

Palavras-chave: secadores, convectivos, teórico, experimental



ET - Exatas e Tecnológicas

48

CÓDIGO: ET2186
TÍTULO: MODELAGEM, SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SECADOR DE LEITO DE 
JORRO
AUTOR: THAYSE NAIANNE PIRES DANTAS
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS

Resumo:

O objetivo principal deste trabalho é a modelagem e simulação de do processo de se-
cagem de leite de cabra em leito de jorro, a fi m de melhorar as condições de operação para a 
produção de leite em pó de alta qualidade. Para avaliar as condições de estabilidade do leito de 
jorro na secagem de leite em função da vazão da alimentação do leite, ensaios foram realizados 
com o objetivo de verifi car a vazão máxima que o leito de partículas de inerte suporta em condi-
ções de estabilidade. Utilizando uma carga de 2500 g de polipropileno, foram realizados testes 
a duas temperaturas, 90ºC e 100ºC, verifi cando as condições fl uidodinâmicas. Para a descrição 
do comportamento térmico e mássico do leito de jorro foram realizadas simulações para as se-
cagens do leite de cabra, a partir da aplicação do modelo CST, ajustado separadamente para as 
diferentes vazões de alimentação da suspensão a 90ºC e 100ºC. Nos resultados fl uidodinâmicos 
foi constatado que para a secagem de leite, a vazão de alimentação aplicada interfere no parâ-
metro de queda de pressão, que diminui com o incremento da vazão, mas que não infl uencia na 
velocidade da partícula. O leito de jorro alcançou maior potencial de evaporação à temperatura 
de 100ºC, em que não se percebeu estados de instabilidade nas condições avaliadas de vazão 
de alimentação e queda de pressão. Na análise da simulação foi constatado que o modelo CST 
representa bem o comportamento da secagem de leite em leito de jorro em regime de operação 
estável.

Palavras-chave: Modelagem, leito de jorro, otimização
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CÓDIGO: ET2194
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS DA CADEIA PRODU-
TIVA DE FRUTAS
AUTOR: ANTONIO DE ANCHIETA CAMARA JUNIOR
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM
CO-AUTOR: MARICI MORENO CANSIAN

Resumo:

Estudos realizados no setor agronômico na região de Mato Grande e litoral norte do 
Rio Grande do Norte demonstraram a existência de considerável desperdício de frutas tropi-
cais (cerca de 15% da produção de mamão, coco, melão, maracujá, melancia e banana). Este 
trabalho tem como objetivo criar produtos, para a realidade da matéria-prima da região, que 
possibilitem o escoamento da produção excedente através de processos industriais de baixo 
custo, com preparação simples e que utilizem o máximo da biomassa das frutas, como geléias, 
doces e barras de cereais e frutas. A análise da viabilidade técnico-econômica dos produtos 
deste estudo foi feita utilizando um simulador de processos químicos e industriais, o Super-
Pro Designer v.5.1, que gera resultados instantâneos com possibilidade de alteração do projeto 
sem necessidade de implementação prática, o que demandaria tempo e desperdício de capital. 
Para a elaboração do projeto foram feitas visitas técnicas, análises de fl uxogramas, balanços de 
massas, relatórios e gráfi cos. O trabalho conclui, baseado nos resultados obtidos, que é viável 
a fabricação dos produtos e a grande importância da aplicação urgente deste trabalho no setor 
agronômico regional como forma de reduzir/eliminar o desperdício, gerando nova fonte de 
renda para o micro-produtor. Futuramente deve-se avaliar a aplicação de fontes alternativas de 
energia, novas formulações e/ou produtos a fi m de otimizar o processo, melhorando assim o 
rendimento e a lucratividade.

Palavras-chave: Frutas Tropicais, Produtos, Simulação, Viabilidade, Micro-produtor.
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CÓDIGO: ET2195
TÍTULO: FOGÃO SOLAR ALTERNATIVO PARA COCÇÃO  DE ALIMENTOS
AUTOR: GERALDO FRANCISCO DE SOUZA REBOUCAS
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA

Resumo:

Apresenta-se um fogão solar à concentração, com uma ou duas urupemas na função de 
parábolas captadoras e refl etoras inseridas em uma estrutura de PVC desmontável com mo-
vimentos reguláveis para acompanhar o movimento aparente do sol. A urupema tem uma su-
perfície recoberta com vários pedaços de espelhos de 2 mm de espessura para direcionamento 
da refl exão solar numa região focal. Seu diâmetro é de aproximadamente 54 cm, com 10 cm 
de profundidade e 0,23 m² de área superfi cial. Sua característica principal é a possibilidade 
de cozinhar os alimentos em uma região focal através de um objeto artesanal, encontrado em 
mercados populares, de fácil acesso a população em geral. Além de ser uma estrutura barata 
por causa da urupema e do PVC. Outra vantagem é sua fácil construção, pois a parábola não 
precisa ser feita. Esse tipo de fogão tem o aspecto primordial de utilizar energia limpa, viável 
e renovável para a sociedade, em oposição aos danos ecológicos causados pela utilização em 
larga escala de lenha para cozinhar alimentos. Alguns cuidados são necessários para o preparo 
e utilização do fogão com os raios solares e corte do espelho. Detalhes técnicos dos processos 
de manufatura e analise térmica, viabilidade econômica e materiais serão estudados. Esse fogão 
pode ser utilizado duas vezes ao dia para uma família de quatro pessoas.

Palavras-chave: fogão solar, parabola refl etiva alternativa, baixo custo
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CÓDIGO: ET2197
TÍTULO: CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO GLO-
BAL
AUTOR: DANILO CHAVES DE SOUSA ICHIHARA
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO

Resumo:

Neste projeto, buscamos analisar a efi ciência de técnicas de controle preditivo utilizando 
otimização global ao invés de otimização convexa que é geralmente utilizada, evitando assim 
as desvantagens de otimização convexa onde for possível aplicar otimização global. Com isso, 
esperamos aumentar a portabilidade e a efi ciência do controle preditivo nos casos onde o tempo 
de resposta do sistema seja mais longo.

Palavras-chave: controle preditivo, otimização global, não-linear
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CÓDIGO: ET2204
TÍTULO: SUPORTE PARA REUTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS E INCLUSÃO DIGI-
TAL UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE
AUTOR: JOSÉ STÊNIO GOMES MEDEIROS
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE ARAUJO
CO-AUTOR: PEDRO SAMUEL GOMES MEDEIROS

Resumo:

Os conceitos atuais de desenvolvimento sustentável e o uso de tecnologias verdes estão 
cada vez mais presentes no universo da informática, surgindo, a cada instante, novos produtos. 
A competitividade tecnológica e comercial obriga as empresas consumidoras uma atualização 
constante dos seus equipamentos e descarte dos antigos, que resulta em grandes quantidades de 
lixo eletrônico, que implicará em problemas de ordem ambiental e econômica. A reutilização de 
computadores considerados obsoletos permite aplicá-los em projetos comunitários de inclusão 
social e tecnológica, onde as pessoas que englobam este universo possam ter consciência do uso 
responsável das tecnologias e suas questões ambientais. Esta pesquisa  trabalha na implantação 
de uma unidade piloto de apoio tecnológico e de ensino de informática a uma  instituição bene-
volente, a partir de computadores em desuso utilizando softwares livres. Técnicas de instalação, 
reparo e manutenção de baixo custo foram desenvolvidas, onde os computadores são controla-
dos por um servidor central via LAN, para que a instituição possa executar suas tarefas educa-
tivas e administrativas. A informatização da instituição trouxe inúmeras vantagens, destacando 
as atividades educacionais com o auxílio da informática. Pessoas carentes e menos favorecidas 
agora estão inseridas no mundo digital graças ao reuso de tecnologias descartadas, promovendo 
de forma efetiva um equilíbrio social.

Palavras-chave: Software Livre, meio-ambiente, inclusão
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CÓDIGO: ET2205
TÍTULO: ANÁLISE DA OBRA DE EULER SOBRE OS NÚMEROS AMIGÁVEIS
AUTOR: SARAH MARA SILVA LEONCIO
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA

Resumo:

Nesta pesquisa pretendemos analisar e traduzir três artigos do matemático Leonhard 
Euler que foram publicados durante o século XVIII, todos com o mesmo título, De numeris 
amicabilibus. Estes artigos discorrem acerca dos números amigáveis que exigiram de Euler 
muita perseverança e genialidade para descobrir cada par. Em seu primeiro artigo, já traduzido 
e revisado, Euler faz uma crítica aos matemáticos da época que deram pouca importância ao 
desenvolvimento deste assunto, comenta o fracasso de Descartes que desvendou somente um 
par de números amigáveis, a saber, 9363584 e 9437056. No fi nal do artigo ainda apresenta uma 
lista com trinta pares de números amigos. Já em seu segundo artigo, Euler dedica-se a ensinar 
cada passo que o levou a descobrir os pares de números. Para isto, utilizou-se de defi nições, hi-
póteses, demonstrações, exemplos e tabelas. Assim como no primeiro artigo, fi naliza com uma 
apresentação de um catálogo de pares de números amigáveis, sendo esta vez 61 pares. Portanto, 
uma primeira parte dos nossos objetivos já foi concluída. Resta-nos agora concluir a tradução 
do terceiro e fazer uma análise dele.

Palavras-chave: Teoria dos números; números amigáveis; Euler;
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CÓDIGO: ET2206
TÍTULO: AMOSTRADOR DE SEDIMENTO DE TUBO VERTICAL EM LEITOS DE COR-
POS HÍDRICO
AUTOR: LEONARDO FERNANDES DE VASCONCELOS
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA

Resumo:

Leitos de corpos hídricos apresentam, em seus pontos de maiores profundidades, depó-
sitos de sedimentos fi nos. Tais sedimentos, como grãos de silte e argila, possuem a capacidade 
de acumular poluentes, principalmente metais pesados, presentes na água. Portanto, a análise 
química desses sedimentos em pontos de acúmulo é um indicador da qualidade da água do cor-
po hídrico em questão. Para tal análise, é necessário um equipamento que colete o sedimento 
de forma vertical e sem deformação nem revolvimento da amostra. Assim, foi idealizado um 
Amostrador de Sedimento de Tubo Vertical em Leitos de Corpos Hídricos. O amostrador de 
sedimentos idealizado trata-se de um tubo de aço INOX, com cerca de 1,6m de comprimento e 
diâmetro interno de 2?. O primeiro metro do tubo possui internamente um segundo tubo, sendo 
esse de PVC, onde fi ca retida a amostra. Tal tubo é necessário para remoção do sedimento de 
modo que a amostra fi que preservada em seu estado estratigráfi co. A válvula para retenção do 
sedimento foi desenvolvida através de um polímero baseado em poliamida chamado comercial-
mente de TECNIL, e tem seu funcionamento por gravidade, através do peso próprio da amostra. 
Ela consiste em uma estrutura em formato de casca de ovo inserido dentro do tubo de PVC. 
Com a penetração do tubo no sedimento, a válvula se abre, permitindo a entrada da amostra no 
tubo e, na retirada do equipamento de coleta, o peso da amostra força o fechamento da válvula, 
retendo a amostra.

Palavras-chave: Lagoa do Jiqui, sedimento, qualidade da água, Amostrador de sedimentos
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CÓDIGO: ET2209
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE PARA SISTEMAS ROBÓTICOS
AUTOR: JOÃO PAULO FERREIRA GUIMARÃES
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA

Resumo:

Este trabalho tem como o objetivo a construção e desenvolvimento de um hardware que 
visa gerir os principais atuadores e sensores prensentes em sistemas robôticos do Laborató-
rio de Robótica da UFRN. O trabalho executado corresponde ao desenvolvimento de toda a 
eletrônica que virá a ser embarcada em especial num robô aéreo do tipo quadrotor que está 
sendo construído com fi m de realizar supervisões autônomas em instalações de petróleo. Esse 
hardware deverá atuar como ponte integradora entre um computador, que desenpenhará o papel 
do gerenciador do controle e da navegação, e os diversos sensores e atuadores que este veí-
culo deverá conter para viabilizar o seu funcionamento. Cada um desses sensores possui uma 
interface de hardware diferente que é controlada por um microcontrolador que trata de fazer 
essa interface entre esse elementos sensores e dos atuadores com o computador que virá a ser 
embarcado. Firmwares foram criados com a fi nalidade de melhor gerir esse fl uxo de dados. 
Foram desenvolvidos programas que conseguem atuar em cada um dos quatro motores do robô 
em questão. Além disso, os dados dos sensores como um GPS, Bússola, Giroscópios,  Acele-
rômetros e Sonares já foram adquiridos e disponibilizados ao usuário em forma de atributos de 
uma classe criada em C++.

Palavras-chave: Robótica, Microcontroladores, Hardware
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CÓDIGO: ET2227
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FUNCIONAL DE EXTRATOS DE CONDIMEN-
TOS E ESPECIARIAS
AUTOR: SUZARA RAYANNE DE CASTRO SENA
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA

Resumo:

As especiarias são utilizadas amplamente para valorizar o sabor de alimentos, e, de uma 
forma mais ampla, os condimentos apresentam em sua constituição substâncias que apresentam 
importante aplicação farmacológica. Este trabalho tem como objetivo determinar a atividade 
antioxidante de extratos vegetais baseando-se no método do DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidra-
zil) descrito por Brand-Williams et al. e modifi cada por Herrero et al. Avaliou-se a atividade 
para diferentes concentrações de extratos de Origanum vulgare (orégano) obtendo resultados 
satisfatórios mostrando que as amostras analisadas têm uma boa atividade seqüestradora do 
radical DPPH.

Palavras-chave: Especiarias, Atividade Antioxidante, Origanum vulgare
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CÓDIGO: ET2230
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE RENDERIZAÇÃO REMOTA PARA CLIENTES 
COM BAIXO PODER DE PROCESSAMENTO GRÁFICO
AUTOR: GIULIANO DE SOUZA VILELA CID
ORIENTADOR: SELAN RODRIGUES DOS SANTOS

Resumo:

Sob o projeto de pesquisa PVB3599-2009, estudamos a aplicabilidade de técnicas de ren-
derização remota para clientes com baixa performance em processamento gráfi co. O uso desta 
técnica possibilita que thin clients possam executar e interagir com programas que gerem grá-
fi cos custosos. Primeiramente, foi realizada um estudo comparativo entre algumas arquiteturas 
de R.R., comerciais e acadêmicas. Dentre elas: - HP Remote Graphics Software - SGI OpenGL 
VizServer - Generic R.R. by GLX under VNC (Stegmaier, Magallón and Ertl) - Chromium 
Renderserver - CRRS (Paul, Ahern, Bethel, Brugger) Cada arquitetura pode ser classifi cada, 
de maneira geral, com relação às seguintes escolhas: - Intrusão: O quanto a solução proposta 
necessita modifi car a aplicação alvo para a R.R. (Ex: acesso em compile-time, link-time ou 
load-time). - Divisão de tarefas: O quanto da aplicação será executada no servidor. (Ex: somen-
te a renderização ou também a lógica) - Universalidade: Se a solução é dependente da plata-
forma alvo (ex: usa o servidor X). O próximo passo do trabalho envolve resolver as decisões 
de design, baseando-se na comparação feita entre as arquiteturas de renderização remotas mais 
estabelecidas, para o desenvolvimento de uma solução própria. Visando essa próxima fase, 
foram estudadas técnicas de inserção de código em load-time e offscreen hardware-accelerated 
rendering em OpenGL, utilizando acesso direto à: Pixel Buffers, GLX Pixmaps, OpenGL Fra-
me Buffer Object.

Palavras-chave: renderização remota, visualização, dynamic linking, opengl, vnc
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CÓDIGO: ET2235
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE POLI(METACRILATO DE 
METILA) (PMMA) VISANDO APLICAÇÃO TECNOLÓGICA
AUTOR: SERGIO DOMINGOS DA SILVA
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO

Resumo:

Este trabalho apresenta como objetivo o estudo das propriedades intrínsecas de diversos 
tipos do Poli(metacrilato de metila) (PMMA) por meio de caracterizações: térmica, óptica e 
mecânica. O PMMA é um polímero o qual possui como características principais: transparên-
cia e brilho, sendo um dos plásticos de engenharia com grande diversidade de aplicações. A 
importância da utilização e conhecimento das técnicas de caracterização nos polímeros tem 
sido uma poderosa ferramenta na área da ciência e tecnologia, pois polímeros produzidos a 
partir dos mesmos monômeros podem apresentar características estruturais e propriedades dis-
tintas. Foram utilizados três tipos de resinas PMMA:  i) Puro, na forma de pó; ii) Comum, em 
grânulos com aditivos; iii) Elastomérico, em forma granular com nanopartículas de borracha. 
As amostras foram caracterizadas por: termogravimetria (TG), calorimetria diferencial explo-
ratória (DSC), espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e ensaio 
mecânico de tração uniaxial. Os resultados obtidos pelas caracterizações identifi caram na TG 
o início de degradação térmica; por meio do DSC foi possível medir as transições vítreas; nas 
análises de FTIR verifi cou que o polímero apresenta a confi guração sindiotática ; no ensaio de 
tração uniaxial observou-se a presença do fenômeno de esbranquiçamento nos corpos-de-prova 
antes de ocorrer a ruptura. Conclui-se que os materiais apresentam uma boa qualidade para 
aplicações tecnológicas.

Palavras-chave: poli(metacrilato de metila); caracterização de polímeros
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CÓDIGO: ET2240
TÍTULO: ANÁLISE DE ANTENAS DE MICROFITA COM PATCH SUPERCONDUTOR 
COM TEMPERATURA CRÍTICA DE 233K
AUTOR: MARINALDO PINHEIRO DE SOUSA NETO
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo de antenas de microfi ta com patch re-
tangular supercondutor com temperatura crítica de 233K (-40º C). Será apresentado um estudo 
das principais teorias que explicam com clareza a questão da supercondutividade. Estas antenas, 
constituído de material supercondutor é analisada através do método da Linha de Transmissão 
Transversa (LTT), aplicado no domínio da transformada de Fourier (FTD). O LTT é um método 
de onda completa, que tem como regra a obtenção dos campos eletromagnéticos em termos das 
componentes transversais à estrutura. A inclusão do patch supercondutor é feita utilizando-se a 
condição de contorno complexa resistiva. São obtidos resultados da freqüência de ressonância 
em função dos parâmetros da antena; diagramas de radiação do Plano-E e Plano-H.

Palavras-chave: Antenas de microfi ta, supercondutor, método LTT
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CÓDIGO: ET2242
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE DO EXTRATO ALCOÓLICO DA FOLHA DO 
NEEM (AZADIRACHTA INDICA)
AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO
CO-AUTOR: PABLO RENOIR FERNANDES DE SOUSA

Resumo:

A busca de alternativas para os herbicidas sintéticos, como os produtos naturais prove-
nientes de plantas, pode acrescentar mais um elemento no manejo da cultura das plantas. Este 
trabalho tem como objetivo estudar o perfi l da curva da decomposição térmica do extrato alco-
ólico das folhas de neem (Azadirachta indica) coletados no município de Arês/RN. Foram obti-
das curvas TG (Termogravimétricas) e DTA (Análise Térmica Diferencial), nas seguintes con-
dições: razão de aquecimento de 10°C/min, aquecimento da temperatura ambiente até 900°C, 
atmosfera de oxigênio 50 mL/min; e a massa da amostra de aproximadamente 4mg. A partir das 
curvas observou-se que o extrato alcoólico do neem apresentou oito etapas de decomposição. 
A primeira etapa refere-se à perda de água e resíduo do solvente (álcool etílico) com a perda 
de 3,16% de sua massa, a etapa onde a etapa que apresentou a maior perda de massa a 6ª, com 
uma perda de 32,91%, e a etapa que apresentou uma menor perda de massa foi a 2ª, com cerca 
de 2,3%. Os resultados apontaram que o extrato de neem começa a se decompor em torno de 50 
°C, sendo, portanto, seu armazenamento devendo ser dado ao brigo de luz e calor.

Palavras-chave: Estabilidade térmica, extrato alcoólico, folhas de neem.
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CÓDIGO: ET2266
TÍTULO: ROBOEDUC: UMA FERRAMENTA PARA PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS 
LEGO
AUTOR: SARAH THOMAZ DE LIMA SA
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES

Resumo:

O RoboEduc é uma ferramenta de controle e programação de Robôs LEGO. É estrutu-
rado em cinco níveis de complexidade de programação, possibilitando que desde usuários que 
nunca entraram em contato à usuários avançados possam utilizá-lo como ferramenta de auxílio 
ao ensino e aprendizagem da robótica educacional. A partir dele, o usuário poderá programar 
grafi camente, optando pelo uso ou não de estruturas de controle de fl uxo, e programar textual-
mente, na linguagem RoboEduc ou na linguagem de baixo nível NXC.

Palavras-chave: Robótica educacional; RoboEduc; Programação de Robôs
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CÓDIGO: ET2267
TÍTULO: ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA VEGETAÇÃO DE CAATINGA 
COM BASE EM IMAGENS LANDSAT TM E NO CONTROLE ESTRUTURAL GEOLÓGI-
CO-GEOMORFOLÓGICO DA PORÇÃO SUL DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN
AUTOR: GERLÂNIA KELYS DE SOUZA
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA
CO-AUTOR: ANDERSON DE SOUZA FERREIRA

Resumo:

A Caatinga está entre os biomas mais frágeis da Terra que vem sofrendo forte pressão 
antrópica. Esta por sua vez trata-se de uma vegetação adaptada às condições severas de seca 
e típica do semi-árido do nordeste brasileiro. Com base em processamento digital de imagens 
de sensoriamento remoto, e modelagem digital de terreno e etapa de campo, esta pesquisa teve 
como objetivo o mapeamento geoambiental da região do Seridó, Município de Caicó/RN. Os 
dados obtidos foram integrados em um SIG para elaboração de mapas temáticos de vegetação, 
geologia e geomorfologia, integrados em unidades geoambientais. O mapeamento geoambien-
tal da vegetação de Caatinga tem mostrado um elevado desmatamento sem a preocupação com 
a proteção do solo, acarretando conseqüências ao meio ambiente, tais como o processo de de-
sertifi cação que é considerado o mais inquietante. Nessa região, a Caatinga também vem sendo 
explorada a mais de três séculos pelas tradicionais atividades de criação de gado e plantação de 
algodão. No que concerne a esta pesquisa, a degradação desenfreada dos recursos naturais nos 
dias de hoje é um processo que deve ser analisado e contido com alternativas de usos susten-
táveis. Tais mapas temáticos trarão subsídios para a caracterização dos processos geomórfi cos 
que envolvem a área, a fi m de viabilizar a tomada de ações concretas e efetivas para mitigação 
do problema ambiental instalado antes que este se torne irreversível.

Palavras-chave: Bioma Caatinga, Seridó, Sensoriamento Remoto
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CÓDIGO: ET2270
TÍTULO: MODELAGEM DA PERDA DE INJETIVIDADE EM POÇOS DE PETRÓLEO
AUTOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
ORIENTADOR: ADRIANO DOS SANTOS

Resumo:

A impedância é defi nida como a razão entre a vazão e a diferença de pressão necessária 
para manter tal vazão através de um meio poroso. A modelagem da perda de injetividade (in-
verso da impedância) é essencial para um bom gerenciamento de água na indústria de petróleo. 
A água injetada nesses poços geralmente possui partículas em suspensão, algumas dessas par-
tículas por motivos físicos ou químicos fi cam retidas no meio poroso causando dano a forma-
ção (redução de permeabilidade). Conseqüentemente, ocorre perda de injetividade em poços 
de petróleo. Neste trabalho, foram estudados diferentes mecanismos de retenção de partículas 
durante o transporte de suspensões em meios porosos. O objetivo deste estudo é desenvolver 
a modelagem da perda de injetividade devido a diferentes mecanismos. Dessa maneira, foram 
estudadas as equações de conservação de massa e as cinéticas de retenção, que são formas tra-
dicionais de estudar o transporte de suspensões em meios porosos. Porém, vários autores mos-
traram que os resultados da modelagem tradicional apresentam discrepâncias em relação aos 
dados experimentais. Neste trabalho, foram estudados os mecanismos de retenção e modelos 
estocásticos para o transporte de suspensões e perda de injetividade.

Palavras-chave: modelagem, suspensões, meios porosos, dano a formação, injetividade.
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CÓDIGO: ET2271
TÍTULO: EFEITO DA INTRODUÇÃO DO CÁLCIO NA ESTRUTURA DO NIQUELATO 
DE NEODÍMIO
AUTOR: JUSSYARA DALIANNE MARTINS AIRES
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA
CO-AUTOR: LETICIA DE OLIVEIRA CAMPOS
CO-AUTOR: PATRICIA MENDONÇA PIMENTEL

Resumo:

Os óxidos cerâmicos com estrutura do tipo perovskita, vêm despertando grande interesse 
tecnológico por apresentar interessantes propriedades ótica, elétrica e magnética, além de serem 
aplicados em catálise. Neste trabalho foram sintetizados pós do tipo Nd1-xCaxNiO3 (x=0,0 e 
0,2) usando gelatina como direcionador orgânico com o intuito de avaliar a performance do 
método de síntese nas propriedades térmicas e estruturais  do material para posterior aplicação 
catalítica. Os referidos pós foram caracterizados por análise térmica (TG/DTA), espectroscopia 
de absorção na região do infravermelho (FTIR), difração de raios-X (DRX), determinação da 
área superfi cial (BET) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados obtidos 
através destas técnicas confi rmaram a viabilidade do método de síntese para a produção deste 
pós, os quais apresentaram propriedades adequadas para o uso em catálise.

Palavras-chave: Perovskitas. Gelatina. Catálise.
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CÓDIGO: ET2274
TÍTULO: DIAGNÓSTICO E PREVISÃO DE DOENÇAS METEOROTRÓPICAS NO ES-
TADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 1995 A 2008
AUTOR: ARLUCIO SOARES BEZERRA
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES

Resumo:

O homem tem interferido de forma signifi cativa no meio ambiente provocando alterações 
antrópicas que infl uenciam e alteram as mudanças no clima do planeta. Em relatório divulgado 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou que ?A mudança climática pode aumen-
tar para dois bilhões o número de pessoas expostas à dengue até o ano de 2080?.A base de dados 
das variáveis climáticas foram retiradas a partir de dados da NASA, onde esses dados são previ-
sões. Já os dados da dengue, foram retirados do DATASUS.As variáveis são: dengue, umidade, 
temperatura e precipitação. A notação apresentada por Box & Jenkins é do tipo ARIMA (p, d, 
q), onde os três componentes que confi guram qualquer estrutura que são: p parâmetros auto-
-regressivos, d processos de diferenciação (integração) e q parâmetros de médias móveis.  O 
método de Holt-Winters é baseado em três equações alisadoras. Uma para o nível, outra para 
tendência e outra para sazonalidade. A sazonalidade pode ter efeito multiplicativo ou aditivo. 
As previsões realizadas através das series temporais para os anos de 2007 e 2008, utilizando o 
período 2001 a 2006 e comparando com os valores observados, vimos que o melhor método de 
previsão, para os dados da dengue, é o Holt-Winters Multiplicativo, pois os valores observados 
caíram dentro do intervalo de confi ança que era bastante estreito. As previsões realizadas para 
as variáveis temperatura e precipitação, o melhor método foi o de Box-Jenkins.

Palavras-chave: Series temporais, dengue, variáveis climáticas
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CÓDIGO: ET2280
TÍTULO: PERCOLAÇÃO POR INVASÃO
AUTOR: DIEGO VITOR SOARES DOS SANTOS
ORIENTADOR: DARLAN ARAUJO MOREIRA

Resumo:

Este relatório refere-se as atividades de iniciação cientifi ca  realizadas durante os meses 
de julho de 2009 a abril de 2010. O projeto em questão  aborda um modelo teórico e matemático 
que descrever o processo  de propagação de  um fl uido em um poroso.  Neste período foram 
realizados um estudo detalhado do modelo acerca de sua origem,aplicações e simulações por 
meio da computação numérica e a defi nição deste modelo.  Durante o estudo,com o auxilio de 
algumas ferramentas computacionais e do método de Monte Carlo, foram implementados al-
guns algoritmos em c++  e com base na análise dos resultados adquiridos com a execução dos 
códigos  foi possível  verifi car se para uma determinada probabilidade p o sistema percolou ou 
não e reparar se houve a formação de aglomerados percolantes. Vale lembrar que o programa 
implementado simula percolação por sítios o qual pode ser estendido para percolação por in-
vasão. Por fi m os resultados obtidos experimentalmente foram comparados com os resultados  
teóricos.
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CÓDIGO: ET2284
TÍTULO: O ENSINO DA MATEMÁTICA  NA ESCOLA DO RIO GRANDE DO NORTE 
(1960 A 1980)
AUTOR: WELLINSON COSTA DE FREITAS
ORIENTADOR: LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE

Resumo:

Neste trabalho, apresentamos alguns resultados do projeto de pesquisa intitulado O En-
sino da Matemática na Escola do Rio Grande do Norte no período de 1960 a 1980 e apresenta-
mos também algumas difi culdades de nossa pesquisa. Este projeto tem por objetivo acrescentar 
algumas contribuições a questões que permaneceram em aberto na tese intitulada O Ensino 
de Matemática no Rio Grande do Norte: trajetória de uma modernização (1950-1980). Nossa 
missão, enquanto bolsistas, é contribuir buscando fontes em arquivos do Rio Grande do Norte, 
pesquisar em arquivos materiais referentes à História da Educação Matemática, e por meio dos 
materiais encontrados, identifi car pessoas que estiveram ligadas com o ensino da Matemática 
para entrevistá-las, transcrever as fi tas das entrevistas e identifi car documentos que retratem 
a presença do professor Julio César de Melo e Sousa (Malba Tahan) no RN. Entendemos que 
estes documentos poderão nos ajudar a entender quais os processos vividos pela educação do 
RN, no período em questão, e entender como se deu o ensino da Matemática no Estado, nesse 
mesmo período. Até o momento, adentramos no arquivo do Instituto Federal de Educação Ci-
ência e Tecnologia Rio Grande do Norte (IFRN), no Arquivo Público do RN e no arquivo do 
Instituto Histórico e Geográfi co do RN. Algumas das fontes encontradas permitiram identifi car 
pessoas que fi zeram parte da educação do nosso Estado e verifi car a presença do professor Julio 
César de Melo e Sousa no Estado.

Palavras-chave: Arquivo; História; Educação; Matemática.
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CÓDIGO: ET2287
TÍTULO: DIFERENCIAÇÃO DE SEGMENTOS DO DNA COM MICROSATÉLITES 
ATRAVÉS DA TEMPERATURA DE DESNATURAÇÃO
AUTOR: MARÍLIA FARIA SANTOS
ORIENTADOR: DARLAN ARAUJO MOREIRA

Resumo:

Microssatélites são curtas seqüências de DNA que se repetem muitas vezes; Hoje os cien-
tistas consideram microssatélite como sendo uma repetição onde sua menor unidade é formada 
por, no máximo, 6 nucleotídeos. Uma das características importantes dos microssatélites é que 
eles estão extremamente sujeitos à mutação devido ao fato de eles apresentarem uma tendên-
cia especial para erros de replicação, normalmente ocorrendo o fenômeno de slipped-strand 
mispairing, que causa a perda ou adição de uma ou mais repetições no DNA. Esta provado 
cientifi camente que alguns microssatélites do genoma humano se relacionam com o condicio-
namento de disfunções neurológicas, neurodegenerativas e neuromusculares. O que ocorre é 
uma desordem de tamanho do microssatélite, este se expande ou se contrai e em decorrência de 
seu tamanho está o aparecimento ou não da disfunção em questão.  Neste trabalho nós busca-
mos verifi car se é viável desenvolver um método de analise que permita-nos identifi car, a partir 
da temperatura de desnaturação da amostra de DNA de um indivíduo, se este apresenta alguma 
anormalidade no tamanho de seus microssatélites, identifi cando a possibilidade de existência 
ou não de alguma doença ou disfunção. Após uma série de pesquisas e estudos nós concluímos 
que, devido à uma considerável diferença de temperatura entre o microssatélite de tamanho 
normal e o de tamanho alterado, é viável desenvolver um método de análise que tome esta di-
ferença como base para o resultado.

Palavras-chave: microssatélite, desnaturação, temperatura
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CÓDIGO: ET2297
TÍTULO: UTILIZANDO EXPERIMENTOS PLANEJADOS NA BUSCA DE OPORTUNI-
DADES PARA INOVAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: DANIELE TORRES RODRIGUES
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA

Resumo:

Inovação tem-se mostrado importante para a sobrevivência de empresas. Assim, as em-
presas são pressionadas a lançar no mercado produtos com preços acessíveis e que atendam, 
ou preferencialmente, excedam as expectativas dos consumidores. Dessa forma, é essencial um 
sistema de produção de alta qualidade e com baixos custos. Experimentos planejados exercem 
um papel fundamental como ferramenta na busca de oportunidades para inovação. No cenário 
atual, um importante desafi o é como planejar e executar experimentos de forma efi ciente con-
siderando as restrições físicas e econômicas de cada processo de produção. Experimentação é 
utilizada em diversas áreas, mas nota-se que o potencial desta ferramenta ainda é pouco explo-
rado no Estado. O estudo tem como objetivo difundir a utilização de experimentos planejados 
na busca de alternativas para inovação no Estado do Rio Grande do Norte em diversas áreas 
do conhecimento. O estudo foi desenvolvido em parceria com os departamentos de Engenharia 
Química e Química da UFRN. Inicialmente, explorou-se o potencial da ferramenta estatística 
através do planejamento, em estudos em áreas estratégicas para o Estado. Foram utilizados 
basicamente dois planos experimentais, superfície de resposta e parcelas subdivididas, para 
planejar experimentos envolvendo a produção de baculovírus in vitro, concentração analítica de 
uma determinada solução química para três diferentes tipos de fatores e avaliação da qualidade 
dos sedimentos do Estuário Potengi.

Palavras-chave: Inovação, Experimentos planejados
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CÓDIGO: ET2303
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS A PARTIR DA ADIÇÃO DE 
MICRO AGREGADOS A CIMENTO PORTLAND ESPECIAL
AUTOR: KELLYANNY ALVES DE MOURA
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO
CO-AUTOR: MARIA LUIZA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS

Resumo:

A cimentação é uma operação de grande importância para a perfuração e a completação 
de poços de petróleo e tem um grande impacto sobre a produtividade do poço. A busca por 
materiais alternativos a serem utilizados em cimentação de poços de petróleo é uma atividade 
em pleno desenvolvimento. Os desafi os dizem respeito à modifi cação e a melhoria de suas pro-
priedades. O objetivo deste projeto inclui o desenvolvimento de compósitos cimentícios para a 
cimentação de poços de petróleo, utilizando a técnica de misturas secas, pré-preparadas, para 
uso em campo. A principal meta é a expansão das atividades em pesquisa e formulação de no-
vos materiais cimentícios no Laboratório de Cimentos da UFRN. Para as novas composições de 
materiais cimentícios, foi estudada a interação do cimento Portland com micro e nanoagregados 
e aditivos, para a cimentação de poços de petróleo da região Nordeste do Brasil.

Palavras-chave: Cimentação; Compósito; Cimento Portland; Agregados.
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CÓDIGO: ET2304
TÍTULO: GRADIENTE X BFGS LONGE DO MINIMIZADOR
AUTOR: MARIO GOMES NEVES NETO
ORIENTADOR: ROBERTO HUGO BIELSCHOWSKY

Resumo:

O método do gradiente e o método BFGS são métodos de otimização para problemas não 
lineares e irrestritos. Eles se diferenciam pela ordem do modelo da função-objetivo utilizado 
em torno de cada ponto: o método do gradiente usa um modelo de primeira ordem para escolher 
a direção de descida, enquanto o BFGS usa um modelo de segunda ordem inexato. O BFGS 
- devido a Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno - é considerado atualmente o mais efi ciente 
dentre a classe dos métodos Quasi-Newton [4]. Já o método do gradiente é devido a Cauchy 
e pode apresentar taxa de convergência local arbitrariamente lenta para problemas mal esca-
lonados, sendo usualmente considerado inefi ciente e não confi ável [1]. Esse trabalho, através 
de exemplos numéricos, vem mostrar que longe do minimizador o desempenho do método do 
gradiente pode ser, num certo sentido, superior ao do BFGS, propiciando o desenvolvimento 
de um método híbrido que inicia com o método do gradiente e passa ao BFGS depois de certo 
número de iterações, economizando iterações até encontrar o mínimo em comparação com o 
método BFGS puro.

Palavras-chave: Otimização não-linear Irrestrita, Método do gradiente, Método BFGS
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CÓDIGO: ET2316
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE BLENDAS POLIMÉRICAS IMISCÍVEIS TRANS-
PARENTES PRODUZIDAS PELO COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRILONITRILA (SAN) 
COM O POLI(TEREFTALATO DE BUTILENO) (PBT)
AUTOR: HUGO MOZER BARROS EUSTAQUIO
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO
CO-AUTOR: BRENNO LUCIANO NEVES DA COSTA
CO-AUTOR: JUCIKLECIA DA SILVA REINALDO
CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA

Resumo:

Uma das técnicas de obter novos materiais poliméricos com propriedades diferentes dos 
polímeros puros, é desenvolver uma blenda polimérica, isto é, realizar a mistura de dois ou mais 
polímeros e/ou um copolímero sem que haja um elevado grau de reações químicas entre os seus 
componentes. Essas misturas apresentam uma razão custo/benefi cio bastante viável se compa-
radas com a síntese de novos polímeros. A blenda SAN/PBT é imiscível e morfologicamente 
tem o PBT como fase dispersa na matriz amorfa do SAN. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o grau de opacidade dos fi lmes, com a redução dos tamanhos das fases dispersa de PBT, com e 
sem o uso de um compatibilizante interfacial. As misturas foram realizadas em um reômetro de 
torque tipo Haake a temperatura de 240°C nas velocidades 50 e 100 rpm . Os materiais foram 
prensados em forma de fi lmes em uma prensa hidráulica com placas aquecidas a uma tempe-
ratura de moldagem de 240°C e o resfriamento do fi lme em água gelada. Para a avaliação das 
características de opacidade as amostras foram colocadas sob um fundo branco e preto (estudos 
de absorção e refração de cores) em uma lupa de 40 vezes de aumento e as imagens avaliadas 
usando um analisador de imagem. Os resultados mostraram que para cada cor incidente, uma 
determinada porcentagem de cor era refl etida pelos fi lme, sendo que o aumento da transpa-
rência esta diretamente relacionada com o tamanho, a forma da fase dispersa, o uso de agente 
compatibilizante e da variação da composição.

Palavras-chave: Blendas poliméricas; Poli(tereftalato de etileno); Copolímero SAN
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CÓDIGO: ET2325
TÍTULO: LINGUAGEM ESPECÍFICA DE DOMÍNIO PARA REDES DE SENSORES SEM 
FIO
AUTOR: PRISCILLA VICTOR DANTAS
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO

Resumo:

Como parte dos objetivos delineados para o presente plano de trabalho, no início do se-
mestre foi especifi cada uma Linguagem Específi ca de Domínio (DSL), utilizada para dar supor-
te aos especialistas de domínio que utilizam aplicativos de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF). 
No decorrer do semestre a especifi cação foi concluída, levando em consideração o conceito de 
Arquitetura Dirigida a Modelos (MDA) sobre o qual foi defi nido o plano de trabalho. Ao térmi-
no da especifi cação da DSL foi efetuada a especifi cação do Modelo Específi co de Plataforma 
(PSM). Tal artefato é utilizado para descrever as características inerentes a uma plataforma 
específi ca para RSSF. Logo após os demais artefatos da abordagem MDA foram construídos, 
tais como: transformações M2M e M2T. Por fi m, um artigo científi co sobre o desenvolvimento 
de aplicações para RSSF utilizando a abordagem MDA foi produzido em conjunto com outros 
profi ssionais.

Palavras-chave: DSL, RSSF, MDA, PSM
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CÓDIGO: ET2332
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS PELA SINTERIZAÇÃO DA 
MATRIZ METÁLICA COM ADIÇÃO DE CARBETOS
AUTOR: ALESSANDRA AGNA ARAUJO DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA

Resumo:

Os aços processados via metalurgia do pó são largamente utilizados na indústria. No en-
tanto ainda representam uma pequena fração quando comparados com outros processos meta-
lúrgicos. A porosidade intrínseca apresentada por esses materiais mostra razoável mudança das 
suas propriedades quando fabricadas via metalurgia do pó. Sendo assim, muitos esforços têm 
sido efetivados no sentido de melhorar as suas propriedades através de estudos na sua composi-
ção e no processo de sinterização, como a inclusão de carbetos como o WC-Co. Como os aços 
são ligas de composições diferentes, a relação é alterada nas diferentes ligas, processamentos e 
reforços. O presente trabalho apresenta a preparação metalográfi ca efetuada no estudo da sinte-
rização de um aço com a adição de WC-Co.

Palavras-chave: Sinterização, WC.
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CÓDIGO: ET2343
TÍTULO: CRITÉRIOS DE PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUA-
ÇÃO DE INCÊNDIO
AUTOR: MATHEUS FERNANDES DE ARAUJO SILVA
ORIENTADOR: PETRUS GORGONIO BULHOES DA NOBREGA

Resumo:

No projeto das edifi cações civis deve-se garantir a segurança da estrutura, ou seja, assegu-
rar-lhe requisitos de resistência, durabilidade e estabilidade para que a edifi cação garanta a qua-
lidade aos usuários. Neste processo, considera-se as diversas ações, sejam as cargas acidentais, 
ventos, sismos, recalques, dentre  outras. Presentemente tem sido cada vez mais considerado no 
meio técnico  internacional a segurança ao incêndio nas estruturas de concreto armado devido 
a ocorrência de sinistros em edifícios comerciais ou residenciais em diversas partes do mundo 
com grande número de mortos ou perdas  materiais. As atuais normas nacionais que tratam a 
respeito da segurança ao incêndio em estruturas de concreto armado foram recentemente publi-
cadas, como a NBR 15200:2004 e a NBR 14432:2001. Por serem relativamente difíceis o seu 
entendimento e aplicação, o meio técnico ainda não as absorveu e as incorporou na prática pro-
jetual. Nesta pesquisa, montou-se um material que facilitará a aplicação dos requisitos mínimos 
da norma de forma expedita, com exemplos práticos e planilhas de cálculo no software Excel. 
Algumas das dúvidas ou obscuridades que a normas possuem foram esclarecidas, concluindo 
assim em um trabalho de bastante utilidade para estudantes e engenheiros que devem respeitar 
as condições mínimas normativas.

Palavras-chave: concreto armado, incêndio, segurança, estruturas.
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CÓDIGO: ET2346
TÍTULO: APOIO A COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS SEDIMENTOLOGICOS 
NO MAR E ZONAS COSTEIRAS
AUTOR: ARTUR ALEXANDRE MACENA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HELENICE VITAL

Resumo:

A área de estudo está inserida na Bacia Potiguar, litoral Setentrional do Rio grande do 
Norte, em uma área de forte atuação da indústria petrolífera, e sobre um contexto geológico de 
águas rasas submetidas ao impacto ocasionado pelos processos costeiros erosivos. Assim foi 
feito um estudo sedimentológico sistemático com coleta de sedimentos de fundo marinho para 
o mapeamento faciológico. Os sedimentos do fundo marinho foram coletados com amostrador 
pontual do tipo van venn em uma malha amostral de 1km x 1km.

Palavras-chave: Bacia Potiguar, Impacto Ambiental, Coleta de sedimentos
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CÓDIGO: ET2353
TÍTULO: UM ESTUDO DAS METODOLOGIAS DE CONTROLE ESTATÍSTICO DE 
QUALIDADE
AUTOR: EDIMÁRIA GÉSICA FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: PLEDSON GUEDES DE MEDEIROS

Resumo:

Este trabalho discute os resultados obtidos por Ferreira (2008), com a utilização do Con-
trole Estatístico do Processo (CEP) no Núcleo de Pesquisas em Alimentos e Medicamentos 
(NUPLAM), onde foram aplicadas algumas ferramentas básicas de CEP no processo de encap-
sulamento dos tuberculostáticos, tais como os gráfi cos de controle X &#773;, gráfi cos da am-
plitude amostral R, estudo da capacidade do processo, diagrama de causa-e-efeito, entre outras, 
para o monitoramento do peso de tuberculostáticos. Através da utilização do pacote qcc do sof-
tware livre R, apresentamos as rotinas computacionais necessárias para uma fácil utilização das 
ferramentas de CEP. A construção desses gráfi cos no software R está sendo explicada através da 
confecção de um tutorial. Finalmente, a partir da liberação por parte do NUPLAM dos dados da 
produção em 2009, utilizaremos nos meses de Maio, Junho e Julho alguns métodos estatísticos 
inovadores em CEP, tais como gráfi cos de controle multivariado e métodos de monitoramento 
para processos auto-correlacionados para avaliar o processo de produção do NUPLAM.

Palavras-chave: Controle Estatístico de Processos (CEP), NUPLAM, Software R



ET - Exatas e Tecnológicas

78

CÓDIGO: ET2362
TÍTULO: MODELO BRASILEIRO DE PREVISÕES CLIMÁTICAS SAZONAIS VIA 
COMPOSIÇÃO DE MÉTODOS ESTOCÁSTICOS
AUTOR: THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO

Resumo:

Este trabalho analisa um conjunto de dados mensais climatológicos de precipitação acu-
mulada e temperatura média disponibilizadas pela universidade Delaware. Foi possível obter 
dados de dezesseis estações climatológicas do Rio Grande do Norte, onde cada estação tinha 
1282 séries de precipitação acumulada a partir de Janeiro de 1900 até Outubro de 2006 e 1284 
séries de temperatura média a partir de Janeiro de 1900 até Dezembro de 2006, que foram 
utilizados para verifi car possíveis diferenças climáticas através de análise gráfi ca e testes esta-
tísticos entre os seguintes períodos: 1900 - 1929, 1930 - 1959, 1960 - 1989 e 1990 - 2006. Rea-
lizando a comparação nas diferenças climáticas foi visto que no ano de 1990 a 2006, está sendo 
o período de maiores temperaturas comparado aos outros três períodos, portanto, evidenciando 
que está existindo diferença signifi cativa entre os períodos. Quanto à precipitação acumulada, 
não verifi camos nenhuma diferença climática signifi cativa entre os quatros períodos estudado. 
Após a realização desta análise exploratória, o próximo procedimento é realizar previsões cli-
máticas sazonais por meio da composição de métodos estocásticos.

Palavras-chave: Séries climatológicas, diferenças climáticas.
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CÓDIGO: ET2364
TÍTULO: PETROGRAFIA, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E MAGNETISMO DE 
BIFS DO ARQUEANO POTIGUAR
AUTOR: KALLYANY SANTAYNE PINTO DA SILVA
ORIENTADOR: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO
CO-AUTOR: LAECIO CUNHA DE SOUZA

Resumo:

BIF’s (Banded Iron Formations) ou Formações Ferríferas Bandadas são rochas formadas 
por camadas fi nas de magnetita intercaladas com fi nos leitos de cherte (Quartzo) com hematita 
apresentando uma curiosa seqüência de minerais férricos e ferrosos. Geralmente são origina-
das de material vulcânico ou hidrotermal, que se depositaram na crosta oceânica nos períodos 
Paleoproterozóico ao Arqueano. Embora haja vários estudos sobre BIFs, sua origem ainda é 
desconhecida. Os minerais ferrosos somente são encontrados, neste tipo de rocha, antes do 
«grande evento da oxidação», uma brusca mudança na atmosfera terrestre que aumentou o 
conteúdo de oxigênio nos mares. As formações ferríferas do Domínio Rio Grande do Norte são 
importantes testemunhos da história do passado ambiental da Terra. Seu estudo revela as condi-
ções ambientais marinhas e vulcânico-hidrotermais daquela época. Além disto, os minerais de 
ferro assumem alta relevância econômica. As amostras estudadas foram retiradas da formação 
ferrífera encaixada no provável “Greenstone Belt Serra Caiada” nos municípios de Bom Jesus 
e São Pedro, localizadas na microrregião do Agreste Potiguar.
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CÓDIGO: ET2365
TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS DA FUNÇÃO DAMPING NA ENERGIA DE LIGA-
ÇÃO DE MOLÉCULAS DIATÔMICAS DE VAN DER WAALS
AUTOR: HALLYSON  CLEBYSON  FONSÊCA  MACIEL
ORIENTADOR: NEEMIAS ALVES DE LIMA

Resumo:

O projeto tem como assunto principal a Teoria do Funcional da Densidade ou DFT. É 
objetivo do projeto estudar  a contribuição da energia de correlação (assim como também as 
principais formas de aproximação existentes  na literatura, entre elas destacam-se a  LDA e 
GGA) para a energia de longo-alcance de van der Waals, também conhecida como energia de 
dispersão. Os resultados foram obtidos mediante estudo de artigos científi cos e discussão den-
tro do grupo de pesquisa e utilizando-se métodos computacionais obteve-se resultados que ser-
virão como base, ao reproduzir cálculos publicados na literatura, para teste e melhoramento do 
funcional da densidade proposto, pelo orientador deste projeto, para a energia de van der Waals.

Palavras-chave: Teoria funcional da densidade;Energia de ligação;Van der Waals



ET - Exatas e Tecnológicas

81

CÓDIGO: ET2367
TÍTULO: EVOLUÇÃO COSMOLÓGICA DE DEFEITOS TOPOLÓGICOS COM VÁRIOS 
CAMPOS ESCALARES
AUTOR: JOEL DA CRUZ CAMPOS
ORIENTADOR: JOSINALDO MENEZES DA SILVA

Resumo:

Defeitos topológicos surgiram em transições de fase no universo primitivo, e suas pro-
priedades dependem dos detalhes particulares da quebra espontânea de simetria que os gera-
ram. Neste trabalho, investigamos soluções estáticas de teorias de campos escalares. Estudamos 
potenciais e apresentamos as soluções das equações de movimento que foram determinadas 
através da redução das equações diferenciais utilizando o método de Bogomol’nyi. Trabalha-
mos com o modelo lambda phi 4, onde conhecemos a estrutura do defeito por meio da solução 
analítica da equação de movimento. Obtivemos como resultados do nosso trabalho de inicia-
ção científi ca o entendimento dos detalhes e das propriedades físicas de diversos modelos de 
sólitons. Escrevemos a teoria de campo de cada modelo e por variação da ação, escrevemos as 
equações de Euler-Lagrange para cada sistema. Em seguida, minimizamos a energia e utilizan-
do o método das soluções BPS, achamos as equações de movimento de primeira ordem. Resol-
vemos analiticamente as equações BPS e encontramos todas as soluções do sistema. Utilizamos 
também o programa computacional MAPLE, que nos permitiu encontrarmos mais soluções e 
construirmos gráfi cos dos modelos estudados.
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CÓDIGO: ET2368
TÍTULO: ESTUDO DO IMPACTO DA ERA MULTICORE NA COMPUTAÇÃO NUMÉRI-
CA
AUTOR: ANDRÉ PAULO DANTAS DE ARAÚJO
ORIENTADOR: SAMUEL XAVIER DE SOUZA

Resumo:

Neste trabalho, analisaremos a efi ciência de algoritmos para computação numérica com 
relação a recente quebra de paradigma arquitetural computacional trazida pela era multicore. 
Através dos resultados dessa análise, esperamos também produzir versões mais efi cientes ou 
mesmo novos algoritmos que tenham maior escalabilidade com relação a tendência de aumento 
no número de processadores por chip imposta pela era multicore.
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CÓDIGO: ET2371
TÍTULO: SOLUÇÕES EXATAS DAS EQUAÇÕES DE FRIEDMANN ENVOLVENDO 
FLUIDOS RELATIVÍSTICOS / VÍNCULOS OBSERVACIONAIS DE MODELOS COSMO-
LÓGICOS
AUTOR: JULIO CESAR MACEDO DA NOBREGA
ORIENTADOR: LEO GOUVEA MEDEIROS

Resumo:

Em cosmologia, as soluções das equações de Friedmann são importantes devido a dois 
aspectos correlacionados. O primeiro deles é que, através do fator de fator de escala, estas 
soluções descrevem evolução do universo. E o segundo é que estas soluções são necessárias 
para a modelagem perturbativa responsável por várias características na formação de estrutura. 
Agora, se as componentes do fl uido cósmico são sufi cientemente simples, então é interessante 
procurar por soluções analíticas, pois estas em geral são de mais fácil interpretação e utilização. 
O gás relativístico reduzido (GRR) se enquadra nesta categoria, uma vez que sua equação de 
estado é sufi cientemente simples para que possamos almejar soluções analíticas das equações 
de Friedmann. Além disso, ele modela de forma relativamente precisa a transição relativístico/
não-relativístico de uma dada componente do fl uido cósmico. O intuito deste trabalho é estudar 
analiticamente a evolução do universo justamente quando uma das componentes do fl uido cós-
mico passa de uma fase relativística para uma fase não-relativística. Assim, apresentaremos aqui 
algumas soluções analíticas das equações de Friedmann utilizando como fonte as componentes 
usuais (matéria, radiação e/ou constante cosmológica) mais uma componente extra modelada 
pelo GRR. Utilizando este tipo de abordagem podemos, por exemplo, estudar as propriedades 
do fator de escala em um universo constituído de matéria, constante cosmológica e neutrinos.
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CÓDIGO: ET2372
TÍTULO: ROTAÇÃO NO ESPAÇO EUCLIDIANO AUXILIADO DOS NÚMEROS QUA-
TERNIÔNICOS
AUTOR: DAYENE TAYSIS BATISTA
ORIENTADOR: HECTOR LENY CARRION SALAZAR

Resumo:

Nessa pesquisa, estudamos rotações no espaço euclidiano usando matrizes, essas rotações 
são transformações lineares que preserva o módulo do vetor rotante. Estudamos também, as ál-
gebras divisionais como os números complexos, quaternions e  octonions.   Com o auxílio dos 
números quaterniônicos podemos representar as rotações no espaço euclidiano tridimensional. 
Estudamos a relação entre ambos os métodos no estudo de rotações. Depende da aplicação, 
uma pode ser mais útil que a outra. Os quatérnios constituem outra alternativa, mais «recente», 
para a representação de rotações que também elimina as singularidades presentes em outros no 
método (coordenadas esféricas). Embora a interpretação dos dados não seja tão natural neste 
tipo de representação, as vantagens de cunho numérico e teórico têm provocado uma crescente 
utilização deste método, desde softwares de computação gráfi ca até pesquisas em robótica e 
controle de veículos espaciais. Não há, entretanto, unanimidade com relação ao melhor método. 
A escolha do método dependerá da aplicação ao qual se destina. Um parâmetro de comparação 
consiste na quantidade de memória necessária para representar uma rotação e no esforço com-
putacional incorrido ao calcular as rotações.
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CÓDIGO: ET2373
TÍTULO: TÉCNICAS AUTOMÁTICAS E ADAPTATIVAS DE PLANEJAMENTO PARA 
EQUIPE DE FUTEBOL DE ROBÔS
AUTOR: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS

Resumo:

As atividades deste semestre serão focadas na parte de estratégia de movimentação dos 
robôs. O principal o objetivo é estruturar a parte estratégica, além de enriquecer os movimentos 
do robô, tratar casos ainda não explorados, procurando uma movimentação mais inteligente no 
campo. Esta parte poder ser identifi cada como uma máquina de decisão, termo bem difundido. 
Existem muitas maneiras de implementar esta máquina, utilizando conceitos de máquinas de 
estado, lógica «Fuzzy» até aprendizagem de máquina por reforço (Inteligência Artifi cial). A 
comparação entre os diversos tipos de heurísticas adotadas pode ser feita em um jogo entre ti-
mes com estratégias diferentes, tendo todos outros componentes do sistema de futebol de robô, 
iguais para as duas equipes. As máquinas de decisão sob uma análise científi ca possuem outras 
características de melhor fundamento como espaço de armazenamento necessário, tempo de 
resposta, facilidade de programação e outros para efeito de comparação.

Palavras-chave: estratégia, máquinas de decisão, exploração de casos, heurística
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CÓDIGO: ET2388
TÍTULO: MODELOS COSMOLÓGICOS ACELERADOS
AUTOR: DIEGO TAVARES DE FRANCA
ORIENTADOR: FRANCISCO EDSON DA SILVA

Resumo:

Os atuais resultados astronômicos apontam um Universo plano, em expansão acelerada e 
composto por radiação, neutrinos, matéria bariônica, matéria escura e energia escura. A energia 
escura é responsável por acelerar a expansão, mas sua natureza e constituição ainda são um mis-
tério. Há na literatura diversos candidatos à energia escura, dentre eles a constante cosmológica 
que estaria associada à densidade de energia do vácuo. O modelo com constante cosmológica 
(LCDM) possui diversos problemas teóricos e outros modelos também são bons candidatos à 
energia escura, sendo um destes o modelo de quintessência ou campo escalar, onde a compo-
nente exótica é um campo escalar e a aceleração do Universo é produzida pela energia poten-
cial deste campo escalar primordial. Neste trabalho, estudando as principais bases teóricas dos 
modelos cosmológicos, vemos que a aceleração do Universo pode ser explicada pela inclusão 
de uma componente com pressão negativa na constituição do universo. Comparamos qualita-
tivamente dois dos principais modelos cosmológicos acelerados: LCDM e de Quintessência. 
Comparamos estes modelos através de suas equações e descrições para a energia escura e para 
as atuais observações astronômicas, e vemos que estas podem ser explicadas por tais mode-
los. Desta comparação, concluímos que, apesar do modelo LCDM ser considerado o principal 
modelo de energia escura, o modelo de Quintessência também explica a expansão acelerada e 
outras observações astronômicas atuais.

Palavras-chave: expansão acelerada, modelos cosmológicos, energia escura
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CÓDIGO: ET2391
TÍTULO: ESTUDO DE MODELOS COSMOLÓGICOS ACELERADOS: LCDM E XCDM
AUTOR: RAFAEL DA COSTA NUNES
ORIENTADOR: FRANCISCO EDSON DA SILVA

Resumo:

As atuais observações astronômicas apontam para um Universo plano, em expansão ace-
lerada e composto por cinco constituintes: radiação, neutrinos, matéria bariônica, matéria escu-
ra e energia escura. A energia escura é responsável por acelerar o Universo, mas sua natureza 
e constituição ainda são um mistério. Há na literatura diversos candidatos à energia escura, 
dentre eles, a constante cosmológica (densidade de energia do vácuo), cujo modelo é chamado 
LCDM modelo de concordância cósmica, por estar de acordo com as principais observações. 
Porém, o modelo LCDM possui diversos problemas teóricos e outros modelos apresentam bons 
candidatos à energia escura, sendo um destes a matéria X do modelo XCDM. Neste trabalho, 
estudando as principais bases teóricas dos modelos cosmológicos, vemos que a aceleração do 
Universo pode ser explicada pela inclusão de uma componente energética com pressão negativa 
na descrição da constituição do universo. Comparamos qualitativamente dois dos principais 
modelos cosmológicos acelerados: o modelo LCDM e o modelo XCDM. Comparamos estes 
modelos através de suas equações e descrições para a energia escura e para as observações 
astronômicas, e vimos que estas observações podem ser explicadas por tais modelos. Desta 
comparação, concluímos que, apesar do modelo LCDM ser considerado o principal modelo de 
energia escura, os modelos de matéria X também explicam a expansão acelerada do Universo e 
outras observações astronômicas atuais.

Palavras-chave: Aceleração do universo, Modelos cosmológicos , Energia escura.
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CÓDIGO: ET2398
TÍTULO: APOIO A COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS SÍSMICOS
AUTOR: EVERTON NOBREGA BARBOSA
ORIENTADOR: HELENICE VITAL

Resumo:

Esta pesquisa teve como objetivo principal o levantamento de dados sísmicos na platafor-
ma continental brasileira, e ainda mais especifi camente a aquisição e o levantamento de dados 
sonográfi cos em lâmina de água abaixo de 30 metros. A partir deste trabalho, o qual está inseri-
do nos objetivos do Grupo de Pesquisa em Ciências do Mar e Ambiental, foi possível identifi car 
diferentes formas de substrato marinho na plataforma continental como: fundo plano, ondula-
do, rochoso e dunas, que estão relacionados a diferentes características geológicas e processos 
hidrodinâmicos. Este trabalho teve a sua metodologia subdividida em 3 etapas: Pré-campo, 
Campo, e Pós-campo. Os dados foram coletados na região adjacente à Macau em barcos aluga-
dos de pescadores e navio da Marinha Brasileira com o uso de um sonar de varredura bilateral 
(o «side-scan»), o qual forneceu as imagens do substrato marinho.

Palavras-chave: Plataforma continental; Sona de varredura lateral; Tipos de substrato
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CÓDIGO: ET2400
TÍTULO: OBTENÇÃO DE DADOS BÁSICOS E AVALIAÇÃO HIDROAMBIENTAL DO 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM  COM ÊNFASE AOS IMPACTOS DAS ATIVIDADES UR-
BANAS NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL, RN
AUTOR: SAMARA DANIELLE OLIVEIRA DE MORAIS
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO

Resumo:

O município de Parnamirim está localizado na região metropolitana de Natal, com uma 
área de 126,6km2, localizada na microrregião de Natal, seu clima é caracterizado como úmido 
a sub-úmido. Geologicamente, a área está situada sobre sedimentos tércio-quaternários do Gru-
po Barreiras, formados por arenitos e argilitos intercalados, com recobrimento de sedimentos 
quaternários. Regionalmente, o Grupo Barreiras constitui um aquífero de elevado potencial 
hidrogeológico, com águas de boa qualidade em suas condições naturais. A captação de água é 
feita através de poços tubulares com profundidades, variando de 34,4 a 82,0 m, com produção 
de 22,0 a 110,0 m3/h. O volume total estimado é de 1468 m3/h, o que equivale a 12,8 milhões 
de m3/ano. A profundidade do nível d?água nesses poços varia desde 0,0 a 33,60m. As águas 
subterrâneas são de excelente qualidade em suas condições naturais, sem restrições ao uso 
humano ou irrigação. Os sólidos totais dissolvidos em geral, são inferiores a 250 mg/L, com 
águas do tipo C1S1 e C2S1 para irrigação, podendo ser utilizadas em todos os tipos de solos 
e culturas. Análises químicas de água em 49 poços indicaram a presença de águas doces, com 
sólidos totais dissolvidos, com valor médio de 106,65 mg/L. Das amostras de 46 pontos de água 
captados do aqüífero Barreiras, nos municípios de Parnamirim e Macaiba  verifi cou-se que 37% 
das amostras estão contaminadas por nitrato, com concentração superior ao limite máximo de 
45 mg/L de NO3.

Palavras-chave: hidrogeologia urbana, águas subterrâneas, Aquífero Barreiras
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CÓDIGO: ET2405
TÍTULO: VISUALIZAÇÃO 3D DO MODELO DE PERCOLAÇÃO APLICADO RESERVA-
TÓRIOS DE PETRÓLEO E GÁS
AUTOR: ISRAEL ARAÚJO DO NASCIMENTO DANTAS
ORIENTADOR: JOAQUIM ELIAS DE FREITAS

Resumo:

Os modelos de percolação vem ganhando cada vez mais notoriedade na indústria petrolí-
fera por conta da relevância das informações possíveis de se extrair pela sua utilização. Porém, 
constatou-se que não existia uma ferramenta de visualização gráfi ca do processo de percolação, 
apesar de existirem programas que já gerassem os dados desse processo em forma textual. 
Por conta do enorme volume de dados, esta última forma de visualização torna a atividade de 
extração de informações do modelo bastante penosa, principalmente porque quem analisa tem 
que levar em conta a geometria do reservatório. Este trabalho descreve a implementação de um 
software para visualizar o processo de percolação em forma gráfi ca, especifi camente em 3D, de 
reservatórios de petróleo e gás.

Palavras-chave: Percolação, Reservatórios, Petróleo, Gás, Visualização 3D
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CÓDIGO: ET2406
TÍTULO: MECÂNICA QUÂNTICA, RELATIVIDADE ESPECIAL E DIMENSÕES EX-
TRAS
AUTOR: JOÃO FERNANDO HENRIQUES PINHEIRO FILHO
ORIENTADOR: ANDRE CARLOS LEHUM

Resumo:

Um dos problemas fundamentais na física de altas energias é a questão sobre a localidade 
das interações entre partículas. Na Física de Partículas interações são representadas por produ-
tos locais de campos, ou seja, produto de campos num mesmo ponto do espaço. Essa aborda-
gem traz consigo uma certa imcompatibilidade com o processo de quantização desses objetos 
(campos), o produto de campos num mesmo ponto do espaço-tempo não está muito bem de-
fi nido na teoria quântica, se revelando através de divergências ultravioletas em diagramas de 
Feynman. Na década de 40 do século passado Heisenberg sugeriu que um princípio da incerteza 
para coordenadas melhoraria o problema das divergências ultravioletas (UV) que aparecem na 
abordagem perturbativa na teoria quântica de campos, levando ao conceito da existência de um 
comprimento mínimo invariante, o comprimento de Planck. Recentemente, a idéia de introduzir 
um comprimento mínimo invariante na teoria da Relatividade Especial, Doubly Special Relati-
vity (DSR), tem sido estudada como uma solução mais simples da possibilidade de variação do 
limite GZK (limite de energia para raios cósmicos que atingem a atmosfera terrestre). Estudar 
como processos de espalhamento de partículas elementares sofrem alterações de acordo com a 
DSR, pode nos ajudar a colocar limites na validade de tais extensões da Relatividade Especial.

Palavras-chave: relatividade, transformações de Lorentz
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CÓDIGO: ET2410
TÍTULO: MONOPOLO DE MICROFITA RECONFIGURÁVEL PARA APLICAÇÕES EM 
SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SEM FIO
AUTOR: VALDEMIR PRAXEDES DA SILVA NETO
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO
CO-AUTOR: IRADILSON FERREIRA DA COSTA

Resumo:

A antena é um elemento fundamental para os sistemas de comunicação sem fi o. Particu-
larmente, o monopolo de microfi ta é utilizado em microondas por conta da simplicidade da sua 
estrutura e da facilidade de fabricação. Por sua vez, a integração de elementos parasitas, através 
de chaveamentos (diodos/MEMS), permite alterar algumas características de uma antena de 
microfi ta, sem modifi car outras de forma signifi cativa. Portanto, é possível, através da integra-
ção de um ou vários elementos parasitas alterar as características de radiação de uma antena 
de modo a que ela opere em várias freqüências, por exemplo. O monopolo de microfi ta con-
siderado neste trabalho é constituído por um patch condutor na forma de uma espira circular, 
que é acoplado a elementos parasitas adjacentes, que são seções de espiras circulares de vários 
comprimentos. Através de chaveamento, estes elementos parasitas são integrados ao patch con-
dutor, o que permite obter as características de radiação desejadas, neste estado de operação. 
O projeto dessa antena foi realizado através do simulador Ansoft HFSSTM de modo a garantir 
para a perda de retorno valores que sejam inferiores a -10 dB (VSWR < 2) na faixa de frequên-
cia considerada. São apresentados resultados simulados para a perda de retorno, a largura de 
banda, a impedância de entrada e o diagrama de radiação. Vários protótipos foram construídos 
e medidos. Observou-se uma boa concordância entre os resultados simulados e os medidos.

Palavras-chave: Antena reconfi gurável, Elemento Parasita,  Comunicações sem Fio.
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CÓDIGO: ET2413
TÍTULO: CONTROLE FINO DE ROBÔS BASEADO NA ARQUITERURA SUNSPOT
AUTOR: CYNTHIA VASCONCELLOS DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES

Resumo:

A proposta principal deste projeto é o mapeamento de áreas utilizando robôs heterogê-
neos. O objetivo é a construção destes pequenos robôs, que serão quatro, para isto foi neces-
sário para cada robô: uma base mecânica, uma ponte h L293D e um SunSPOT. Utilizando o 
SunSPOT foi possível um controle maior sobre a velocidade do robô através de sinais pwm 
implementados em programa desenvolvido na linguagem Java. Primeiramente foi implemen-
tado um diagrama relacionando a parte mecânica, eletrônica e software. Para testes iniciais foi 
implementado um robô utilizando um SunSPOT e um controle utilizando outro SunSPOT. O 
diferencial deste projeto seria o controle da velocidade dos movimentos destes robôs, que atra-
vés de uma modelagem implementada futuramente poderá realizar trabalhos de maior precisão. 
Através dos testes realizados a comunicação se mostrou rápida sufi ciente para esta aplicação, 
fazendo com que o carro mudasse de direção assim que fosse comandado. Os tempos das fun-
ções de movimento do robô foram calculados via software e são executadas em média de três 
milissegundos. Os próximos passos para o projeto seriam  implementar a comunicação dos 
robôs direto com o computador através de bases SunSPOTs, utilizar encoders nos motores que 
colaborariam no controle de malha fechada futuro do robô e seriam utilizados também para 
cálculos de odometria.

Palavras-chave: Robô, L293D, SunSPOT.
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CÓDIGO: ET2421
TÍTULO: PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA O TRA-
TAMENTO FÍSICO QUÍMICO DE MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS
AUTOR: THIAGO ANGELS BATISTA OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA

Resumo:

A Indústria moveleira é uma das mais expressivas do país, promovendo o seu desenvol-
vimento em todas as dimensões, e em franca expansão, acompanhando o crescimento da eco-
nomia. Entretanto, a sua matéria prima, a madeira, tem se tornada escassa, particularmente as 
mais adequadas física e quimicamente à sua utilização como móvel.  Espécies como o Mogno 
e o Ipê que no começo da indústria moveleira foram muito utilizadas, atualmente têm o seu uso 
restrito devido a sua retirada excessiva da natureza em atividade extrativista. Outros aspectos 
que difi cultam a utilização dessas árvores são: o tempo que a madeira leva até atingir a idade 
ideal de corte que varia entre 200 e 250 anos; a severa legislação ambiental; e o seu alto valor 
no mercado.

Palavras-chave: Madeira, tratamento térmico, termorretifi cação, eucalipto
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CÓDIGO: ET2425
TÍTULO: REDES DE DEFEITOS TOPOLÓGICOS EM CRISTAIS LÍQUIDOS
AUTOR: FRANCYS ANTHONY DA SILVA
ORIENTADOR: JOSINALDO MENEZES DA SILVA

Resumo:

Defeitos topológicos surgiram de transições de fase no universo primitivo, e suas pro-
priedades dependem dos detalhes particulares da quebra espontânea de simetria que o gera-
ram. Neste trabalho, investigamos soluções estáticas de teoria de campos escalares. Estudamos 
potenciais e apresentamos as soluções das equações de movimento. Estudamos a aplicação 
desses modelos de paredes de domínio em sistemas cosmológicos e sua associação com redes 
de cristais líquidos. Apresentamos uma maneira de resolver analiticamente as equações dife-
renciais por meio da fatoração completa das equações de movimento. Calculamos a energia e 
as propriedades topológicas das várias soluções do sistema. Os resultados são compatíveis com 
os obtidos numericamente e podem ser aplicados na explicação de fenômenos físicos diversos.

Palavras-chave: defeitos topológicos, sólitons, teoria de campos, cristais líquidos
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CÓDIGO: ET2427
TÍTULO: SÍNTESE DE COMPOSTOS ANTIOXIDANTES E AVALIAÇÃO EM BIODIE-
SEL
AUTOR: PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO
CO-AUTOR: GRAZIELLE TAVARES MALCHER
CO-AUTOR: MARTA COSTA
CO-AUTOR: PHABLO ARAUJO DE MEDEIROS

Resumo:

O biodiesel, éster derivado da condensação de ácido graxo de oleaginosas com alcoóis 
de cadeia é tema de interesse atual e mundial, se constitui uma das promissoras fontes de ener-
gia para substituição combustível fóssil particularmente por tratar de matéria prima renovável 
e baixa agressividade ao meio ambiente. Alguns cuidados para esse produto e suas misturas 
ainda são objeto de preocupação, dentre estes, sua estabilidade oxidativa, durante o transporte, 
armazenagem e manipulação. Isto se deve a presença nos óleos vegetais, de cadeias hidrocar-
bônicas com ligações químicas carbono-carbono insaturadas que são naturalmente suscetíveis à 
oxidação quando exposto ao meio ambiente natural, devido sua reação com oxigênio que pode 
produzir compostos com maior peso molecular, provocar depósitos indesejáveis e desta forma 
prejudicar de modo irreversível a qualidade do biodiesel. Compostos antioxidantes são usados 
como aditivos para evitar e minimizar essa perda de qualidade. Nosso trabalho trata da síntese 
de novos compostos e sua aplicação como aditivo antioxidante, utilizando metodologia sintéti-
ca efi ciente e simples, caso da reação de Mannich, de grande importância na síntese orgânica e 
por sua característica multicomponente permite produzir ampla variedade de compostos e que 
podem ter numerosas aplicações. Aldeídos, aminas e enóis ou seus equivalentes sintéticos são 
postos a reagir formando produtos com fragmentos de cada um desses componentes, compostos 
do tipo aminometilfenol, a.

Palavras-chave: Antioxidante, Mannich, Biodiesel
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CÓDIGO: ET2428
TÍTULO: SIMULADOR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÕES QUÂNTICO DE ER-
RO-ZERO
AUTOR: WAGNER ALAN PINHEIRO BORGES
ORIENTADOR: REX ANTONIO DA COSTA MEDEIROS

Resumo:

Informação Quântica é uma nova área do conhecimento científi co que combina Ciência 
da Informação, Física, Matemática, Engenharia, etc. A habilidade de manipular e processar 
informação através de estados quânticos pode possibilitar a realização de tarefas que seriam 
impossíveis no contexto clássico (convencional), como a transmissão de informação com pro-
babilidade de erro igual a zero. Neste trabalho, é feito um estudo dos fundamentos da Teoria da 
Informação Quântica com o objetivo principal de simular em software um sistema de transmis-
são de mensagens clássicas através de um canal quântico ruidoso. A ideia inicial foi a de funda-
mentar conhecimentos básicos, principalmente matemáticos, necessários para a compreensão 
e o desenvolvimento de teorias vinculadas ao sistema de comunicações quântico de erro-zero. 
Neste contexto, os primeiros tópicos (componentes da metodologia adotada) trabalhados foram 
álgebra linear e, posteriormente, fundamentos da mecânica quântica. Com esses dois tópicos 
bem trabalhados, está sendo possível fi nalizar, de forma efi ciente, um terceiro tópico que é o es-
tudo de ruído e canais quânticos. Com um total de cinco tópicos, a metodologia traz ainda a ne-
cessidade do estudo da capacidade erro-zero de canais quânticos para, enfi m, chegar ao objetivo 
principal, implementação computacional do sistema de comunicações quântico de erro-zero.

Palavras-chave: Capacidade erro-zero, Canais quânticos, Capacidade de canal
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CÓDIGO: ET2430
TÍTULO: PROPRIEDADES DE MINERAIS DE PEGMATITOS
AUTOR: MATCHELLON JAIME BARBOSA PINHEIRO
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA

Resumo:

Os pegmatitos são rochas de origem ígnea ou metassomática, normalmente granitóides, 
que ocorrem em diques/veios ou em massas de contatos irregulares, amebóides, e com minerais 
que tendem a ocorrer com grande tamanho (centimétrico a decamétrico), sendo abundantes no 
estado do Rio Grande do Norte. O Quartzo e k-feldspato são minerais comuns nessas rochas, 
ocorrendo em grandes cristais ou com intercrescimento gráfi co. O k-feldspato apresenta um 
valor agregado graças a sua importante característica de fusibilidade, servindo como matéria 
prima para a indústria de porcelanatos, vidros e fritas metálicas. Esses minerais apresentam ca-
racterísticas superfi ciais muito semelhantes, tornando difícil a sua separação por fl otação, sendo 
justifi cável a busca de técnicas que melhorem o rendimento do processo de separação. O pre-
sente trabalho apresenta os resultados da microfl otação do feldspato e do quartzo, com óleo de 
pequi saponifi cado como reagente coletor, em duas concentrações: 200g/t e 700g/t. Foi mantido 
o pH 4.0 em todos os experimentos. A recuperação de quartzo e feldspato na microfl otação com 
o óleo de pequi em pH 4.0 foi de 93% e 14% em média, em ambas as concentrações estudadas.

Palavras-chave: Microfl otação, óleo de pequi, feldspato potássico e quartzo
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CÓDIGO: ET2431
TÍTULO: SUBSTITUIÇÃO DINÂMICA DE COMPONENTES NO FRAMEWORK COS-
MOS PARA DEFINIÇÃO DE UM MODELO DE PREDIÇÃO DE PROPRIEDADES DE 
AUTO-ADAPTAÇÃO
AUTOR: JULIANA DE ARAUJO OLIVEIRA
ORIENTADOR: ADILSON BARBOZA LOPES

Resumo:

Com a evolução das tecnologias de telecomunicação, no tocante à forma dos usuários se 
comunicarem e da utilização de diversas mídias, foi imposto um novo desafi o para os sistemas 
computacionais, que devem incorporar os novos paradigmas que expressam essa forma de se 
comunicar e utilizar às mídias. Sistemas Multimídia Distribuídos manipulam de forma integra-
da diferentes tipos de mídia em um ambiente distribuído; por ser distribuído, uma de suas metas 
é ser um sistema aberto, ou seja, deve oferecer serviços de acordo com regras padronizadas que 
descrevem a sintaxe e a semântica desses serviços. Diversos fatores, como a facilidade de aces-
so à Internet e o menor custo dos computadores, tem tornando esses sistemas mais populares. 
Com isso, o uso de aplicações multimídia tem sido cada vez maior, porém esses sistemas têm 
características complexas de gerenciar como, problemas inerentes ao aspecto multimídia, hete-
rogeneidade de plataformas de hardware e software, mobilidade no caso de dispositivos móveis 
e disponibilidade de rede. Neste contexto, apresentamos o Framework Cosmos para dar apoio à 
Confi guração e Gerenciamento de Componentes em Sistemas Multimídia Distribuídos Abertos. 
O Cosmos usa técnicas de Desenvolvimento Baseado em Componentes associadas com os con-
ceitos de Computação Refl exiva para o suporte à adaptação dinâmica, nosso objetivo consiste 
em mostrar como essas técnicas estão defi nidas no framework, destacando as vantagens de seu 
uso no modelo.

Palavras-chave: Sistemas Multimídia Distribuídos , componentes, framework.
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CÓDIGO: ET2432
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DA RESOLUÇÃO DE PSEUDO-SEÇÕES DE RE-
SISTIVIDADE APARENTE
AUTOR: ALESSANDRO JOSÉ SOARES DANTAS
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS

Resumo:

No início de 2009 o Departamento de Geofísica da UFRN adquiriu, com fi nanciamento 
da PETROBRAS/ANP, um resistivímetro Syscal. Este aparelho pode trabalhar simultaneamen-
te com 72 eletrodos e investigar até dezesseis níveis de profundidade.  Deste modo é possível 
obter, de maneira rápida e integrada, pseudo-seções de resistividade aparente. Neste contexto, 
este relatório versa sobre os resultados de dois testes iniciais realizados com o Syscal Pro: um 
teste dentro dos limites da UFRN e outro teste na Bacia do Rio Catú. O objetivo central deste 
trabalho é realizar dois testes comparativos de resolução das pseudo-seções de resistividades 
utilizando os arranjos Schlumberger, Dipolo-dipolo e Wenner. O primeiro teste ocorreu no dia 
24 de Novembro de 2009, dentro dos limites da UFRN, precisamente no campo de futebol. 
Teve como principal objetivo verifi car as condições de funcionamento do instrumento e avaliar 
aspectos práticos inerentes ao trabalho de campo. E o segundo teste foi realizado na bacia do 
Rio Catú, próximo a cidade de Goianinha-RN. Com base nos resultados obtidos com os três 
arranjos, foi possível verifi car visualmente que o arranjo Dipolo-dipolo apresentou pouca si-
milaridade em relação aos demais arranjos utilizados neste trabalho (Schlumberger e Wenner). 
Porém, do ponto de vista estatístico, os dados dos três arranjos mostraram-se bastante consis-
tentes, tornando evidente o bom funcionamento do equipamento.

Palavras-chave: Eletroresistividade Geofísica Wenner Schlumberger Syscal Pro
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CÓDIGO: ET2441
TÍTULO: AJUSTE DE PARÂMETROS COM DIFERENTES NORMAS P EM TOMOGRA-
FIA GEOFÍSICA
AUTOR: WASTHENNY VASCONCELOS CAVALCANTE
ORIENTADOR: ROBERTO HUGO BIELSCHOWSKY

Resumo:

Estamos trabalhando num problema inverso para resolver o problema da tomografi a poço 
a poço, usando um regularizador de suavidade global. Acabamos recaindo num problema de 
quadrados mínimos da forma: F_reg(s)  = (||F(s) ? T^{exp} ||_p)^2 + alf*(|| W*s||_p)^2  Onde F 
é a função do problema direto que mede os tempos de percurso das ondas sonoras entre emis-
sores e geofones, em função de um vetor de vagarosidades s. T^{exp}  representa o vetor de 
tempos experimentais (sintéticos) e W a matriz que representa o regularizador. Nosso problema 
direto está tratando da forma simplifi cada, sem levar em conta a refração, pois nosso objetivo 
principal é explorar o que acontece ao se utilizar diferentes normas p na função de quadrados 
mínimos F_reg(s). Nosso principal foco é comparar o que acontece com as normas p = 1 e p =2. 
Como estamos num problema direto sem refração nem refl exão F(s) = A*s é uma função linear. 
Ainda não obtivemos resultados numéricos pois só assumi a bolsa em meados de outubro, com 
a desistência do bolsista anterior, mas a perspectiva é de concluir a fase de testes no mês de 
junho, de modo a poder concluir o trabalho em tempo hábil.

Palavras-chave: Tomografi a; Problema Direto; Problema Inverso; Regularizador.
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CÓDIGO: ET2442
TÍTULO: MIDDLEWARE PARA REDES DE SENSORES SEM FIO
AUTOR: SARAH GOMES SAKAMOTO
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO
CO-AUTOR: RODRIGO PINHEIRO MARQUES DE ARAUJO

Resumo:

Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) possuem algumas características específi cas que as 
diferenciam de outras redes e sistemas distribuídos existentes. Por apresentar uma infraestrutura 
ad hoc, com nodos atuando de maneira colaborativa e com restrições de recursos (computacio-
nais e de energia), o desenvolvimento de aplicações para RSSFs é uma tarefa difícil, principal-
mente pela necessidade de conhecimento de programação de baixo nível. Para permitir maior 
fl exibilidade e interoperabilidade, um middleware para RSSFs é proposto, de maneira a dar 
suporte a integração de sistemas e proporcionar uma interface com um certo nível de abstração.

Palavras-chave: Redes de Sensores, Middleware, Computação Autonômica
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CÓDIGO: ET2446
TÍTULO: GERAÇÃO DE REGIMES COSMOLÓGICOS ACELERADOS ATRAVÉS DE 
EXTENSÕES DA ELETRODINÂMICA DE MAXWELL
AUTOR: LUAN GARCIA COSTA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: LEO GOUVEA MEDEIROS

Resumo:

A presente aceleração do universo fi gura como uma das principais questões da física con-
temporânea. Desde sua descoberta até o presente momento surgiram na literatura uma série de 
propostas que tentam explicar ou pelo menos estudar as suas principais características. Dentre 
estas propostas existe uma que se baseia em extensões do eletromagnetismo. Esta linha de pes-
quisa existe a uns 5 anos porém ela ainda é muito pouco explorada - M. Novello et all, Phys.
Rev. D69 (2004) 127301. Além do interesse em cosmologia, as extensões do eletromagnetismo 
possuem aplicações importantes em meios dielétricos não lineares e em questões fundamentais 
tais como fi nitude do potencial eletrostático de uma carga pontual. Uma outra utilidade das ex-
tensões do eletromagnetismo é a interpretação clássica de efeitos de polarização do vácuo. Nes-
te trabalho apresentaremos duas possíveis extensões do eletromagnetismo de Maxwell. Uma 
envolvendo um modelo de eletrodinâmica não linear (Euler-Heisenberg) e a outra envolvendo 
uma eletrodinâmica com Lagrangeana de ordem superior (Podolsky). Estudaremos a eletros-
tática de Euler-Heisenberg e de Podolsky comparando-a com a eletrostática de Maxwell, e em 
particular, calcularemos o potencial eletrostático de uma carga pontual para estes três modelos.

Palavras-chave: Eletrodinâmica; Cosmologia.
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CÓDIGO: ET2448
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MICELAR CRÍTICA DE TENSOA-
TIVOS ALQUIL POLIETOXILADOS
AUTOR: CAMILA RENATA MACHADO DE LIMA
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO
CO-AUTOR: GUYMMANN CLAY DA SILVA
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS

Resumo:

Tensoativos são substâncias anfi fílicas que apresentam em sua estrutura duas regiões dis-
tintas: uma região polar e outra região não-polar. Esta particularidade na estrutura química dos 
tensoativos é responsável pelos fenômenos de atividade na tensão superfi cial e interfacial, pela 
micelização e solubilização. A concentração de tensoativo onde inicia o processo de formação 
das micelas (micelização) é chamada de concentração micelar crítica, CMC, que é uma proprie-
dade intrínseca e característica do tensoativo. Os tensoativos alquil polietoxilado (CnEm, onde 
n é o números de carbonos de cadeia linear saturadas e hidrofóbicas e m é o número de grupos 
etóxi na cabeça polar) estão entre as substâncias de superfície ativa mais úteis, atraindo também 
o interesse de comunidades científi cas, devido a sua propriedade única e interessante. Neste tra-
balho foi realizada a determinação da concentração micelar crítica (CMC) de tensoativos alquil 
polietoxilados utilizando valores de tensão superfi cial. Conclusões foram obtidas a partir de um 
plot do logarítmo da tensão superfi cial, , em função da concentração, [C], a concentração mice-
lar crítica foi determinada pela intersecção entre duas linhas traçadas no gráfi co. Comparando 
os valores de CMC dos três tensoativos em estudo pode-se perceber que não há uma diferença 
signifi cativa, pois o número de etoxilações dos três tensoativos não teve uma grande variação, 
assim, não acarretou em uma mudança signifi cativa na estrutura do tensoativo.
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CÓDIGO: ET2451
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE PRODUTIVI-
DADE E ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE
AUTOR: PABLO DE MELO NASCIMENTO
ORIENTADOR: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA ARANHA

Resumo:

O bom planejamento é uma prática fundamental para o sucesso de uma empresa na maio-
ria das áreas de negócio existentes. No caso particular do desenvolvimento de software, é de 
grande importância que os gerentes consigam estimar e acompanhar com precisão o custo e pra-
zos dos projetos, desde sua concepção até a sua fi nalização. Historicamente, diversos projetos 
de software foram interrompidos devido a atrasos nos seus prazos de entrega e devido ao custo 
real do projeto, ainda que apenas parcialmente executado, já ter superado signifi cativamente o 
custo estimado no início do mesmo.

Palavras-chave: framework, métricas, software, repositório, análise de dados
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CÓDIGO: ET2452
TÍTULO: ESTUDO DA SINTERIZAÇÃO DO AÇO FERRÍTICO REFORÇADO COM 
CARBETO DE NIÓBIO EM FORNO RESISTIVO
AUTOR: ARTHUR PINHEIRO MESSIAS
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES
CO-AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Resumo:

Os compósitos de matriz metálica (CMM) são materiais versáteis que combinam as pro-
priedades distintas de seus materiais constituintes com intuito de produzir um terceiro material 
com as propriedades voltadas ao projeto. A metalurgia do pó é uma interessante rota para se 
desenvolver este tipo de material. Com a moagem de alta energia (MAE), processo que pode 
ser aplicado à metalurgia do pó, é possível produzir pós compósitos de aços reforçados com 
partículas cerâmicas. Em seguida, os pós são conformados e sinterizados. Este trabalho tem 
como objetivo estudar um aço ferrítico reforçado com 3% de carbeto de nióbio preparado pela 
MAE durante 5 horas, seguindo da etapa de compactação em matriz cilíndrica e sinterização em 
um forno a vácuo. As análises realizadas para a caracterização foram microscopia eletrônica de 
varredura, densidade, microdureza e espalhamento a laser.

Palavras-chave: compósito de matriz metálica, metalurgia do pó, sinterização.
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CÓDIGO: ET2455
TÍTULO: ALGORITMOS PARA O JOGO DE SUDOKU
AUTOR: HADLEY MAGNO DA COSTA SIQUEIRA
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG

Resumo:

O Sudoku é um jogo cujo objetivo é preencher uma tabuleiro n²xn² com os números de 
1 até n² de modo que não haja repetições nas linhas, colunas e blocos. O Sudoku é conhecido 
por ser um problema da classe NP, isso quer dizer que não se conhece um algoritmo exato que 
o resolva em tempo razoável. O Sudoku mais comum é o do tipo 3²x3². O presente trabalho 
consiste em desenvolver uma metaheurística, que são algoritmos que trabalham com processos 
estocásticos, baseada na metaheurística Colônia de Formigas, que resolva instâncias maiores do 
Sudoku, conhecidas como Super Sudoku, em tempo razoável.

Palavras-chave: Sudoku, Super Sudoku, Metaheurísticas, Colônia de Formigas
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CÓDIGO: ET2457
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO BIODIESEL ATRAVÉS DA MODIFI-
CAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS SEUS ÉSTERES GRAXOS
AUTOR: TARCÍSIO AMARO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: TATIANA DE CAMPOS BICUDO

Resumo:

No Brasil, a soja tem sido a principal fonte de matéria-prima para a produção de biodiesel, 
principalmente devido ao seu amplo cultivo no país, capaz de suprir a demanda por esse bio-
combustível, que desde janeiro de 2010 já vem sendo misturado ao diesel na proporção de 5%. 
Uma das grandes preocupações com relação a essa dependência do setor energético renovável 
com a monocultura de soja é o fato desta também estar ligada ao setor alimentício. Adicional-
mente, o biodiesel produzido a partir desse óleo, geralmente, apresenta algumas propriedades 
que não atendem às especifi cações recomendadas, como é o caso da estabilidade termo-oxida-
tiva. Uma possível alternativa seria o uso de misturas de óleos vegetais, com o intuito de di-
minuir a dependência de uma única fonte, bem como de melhorar determinadas características 
do biodiesel. A escolha das oleaginosas pode ser feita em função dos teores de ácidos graxos 
saturados e insaturados que compõem os triacilglicerídeos e que são responsáveis por diversas 
propriedades do biocombustível. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo sintetizar o 
biodiesel a partir da mistura dos óleos de dendê, soja, milho e algodão, combinados de forma 
a atingir uma proporção desejável de ácidos graxos constituintes. Os resultados obtidos revela-
ram que a mistura desses óleos, na forma e na proporção como foram defi nidas, gerou propor-
ções de ésteres saturados e insaturados que adequaram bem os parâmetros do biocombustível 
às normas estabelecidas.
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CÓDIGO: ET2458
TÍTULO: TERMODINÂMICA DA MOLÉCULA DO DNA
AUTOR: GERDIVANE FERREIRA DUARTE
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE

Resumo:

Este trabalho pretende estudar sistemas com energia do tipo conjunto de Cantor e aplicar 
a técnica de mapeamento no estudo do traço e do antitraço da matriz transferência de estruturas 
modelando a molécula de DNA, visando um melhor entendimento de suas propriedades termo-
dinâmicas, considerando-se sistemas quasiperiódicos construídos de acordo com as sequências 
de Fibonacci, e Rudin-Shapiro. Objetivamos procurar, in silico, propriedades globais que iden-
tifi quem a estrutura quasiperiódica analisada.

Palavras-chave: termodinâmica, molécula do DNA, sistemas quasiperiódicos
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CÓDIGO: ET2460
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PLANOS EXPERIMENTAIS ALTERNATIVOS EM ENGE-
NHARIA DE SOFTWARE
AUTOR: ROBERTO BUARQUE DE ASSUNÇÃO FILHO
ORIENTADOR: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA ARANHA

Resumo:

O projeto consiste na criação de um framework que ofereça suporte a experimentos em 
engenharia de software. Para a formação de uma base sobre o assunto, foram realizadas algu-
mas atividades, como o estudo do estado da arte em tecnologias computacionais utilizadas no 
suporte a estudos experimentais e a prática com experimentos reais. Atualmente, estamos tra-
balhando em um experimento de priorização de casos de teste, que utiliza algumas heurísticas 
para encontrar os melhores testes(ou sequência deles). Dentre essas, está o algoritmo genético, 
para o qual estamos procurando as melhores confi gurações (melhores conjuntos de parâmetros) 
com a pretensão de apresentar os resultados em uma conferência nacional ou internacional de 
renome.

Palavras-chave: Engenharia de software experimental, suporte a experimentos.
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CÓDIGO: ET2461
TÍTULO: ANTENAS COM RESSOADORES DIELÉTRICOS DE ALTA PERMISSIVIDA-
DE
AUTOR: EDWIN LUIZE FERREIRA BARRETO
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO

Resumo:

O desenvolvimento de antenas leves, de pequenas dimensões e de fácil fabricação, tor-
nou-se uma das principais exigências determinadas pelos sistemas de comunicações atuais. A 
despeito de possuírem características muito adequadas, quando comparadas com as antenas de 
fi os e de guias de ondas, as antenas de microfi ta possuem dimensões que podem ser reduzidas. 
Uma das técnicas de redução das dimensões de uma antena de microfi ta consiste na utilização 
de substratos cerâmicos de alta permissividade. Por sua vez, a antena de ressoador dielétrico 
(Dielectric Resonator Antenna - DRA), também possui características adequadas às exigências 
dos novos sistemas de comunicações sem fi o. Destaca-se, no caso da antena DRA, uma maior 
facilidade de fabricação e a possibilidade de incorporar materiais cerâmicos em sua estrutura. 
Neste trabalho, é efetuada uma análise das características da antena DRA com material cerâmi-
co, no caso o niobato de bismuto, BiNbO4 (&#61541;r = 47,8). A antena é composta por uma 
linha de microfi ta sobre a qual é depositado um ressoador dielétrico na forma de uma pastilha 
de niobato de bismuto. O substrato da linha de microfi ta é o FR-4 (&#61541;r = 4,4). A ante-
na foi projetada através do Ansoft HFSS visando obter a frequência de ressonância, perda de 
retorno e impedância de entrada. A antena DRA mostrou um comportamento dual-band, com 
freqüências de ressonância situadas entre 4,5 e 6,0 GHz. Observou-se concordância entre os 
resultados medidos e os simulados.
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CÓDIGO: ET2469
TÍTULO: PLUGIN PARA FACILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DE COMPORTAMENTO 
EXCEPCIONAL NO ECLIPSE
AUTOR: JOÃO VICTOR ARAÚJO TAVARES
ORIENTADOR: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO

Resumo:

Tratamento de exceções é uma técnica bastante utilizada no desenvolvimento de sistemas 
e diversas linguagens de programações modernas. Um dos objetivos principais de um mecanis-
mo de tratamento de exceções é separar o código responsável pela atividade normal de um sis-
tema do código de tratamento de erros. Apesar disso, os mecanismos de tratamento de exceções 
das linguagens mais difundidas na pratica propiciam o aparecimento de código de tratamento 
de exceções misturado textualmente com o código de comportamento normal dos sistemas. Es-
ses mecanismos também produzem código duplicado, o que difi culta a manutenção e evolução 
dos sistemas de software e os torna mais difíceis de compreender. O interesse do tratamento de 
exceções é um interesse transversal (crosscutting concern) porque está normalmente misturado 
com outros interesses de um sistema e espalhado pelos seus módulos. A Programação Orientada 
a Aspectos tem o objetivo de modularizar o código de interesses transversais, sendo EJFlow 
uma das linguagens orientadas a aspetos mais difundidas para tal propósito. O trabalho aqui 
proposto aborda o desenvolvimento de um plugin para Eclipse que busca facilitar o desenvolvi-
mento de aplicações que utilizam tratamento de exceções. O plugin proposto permite visualizar 
o fl uxo excepcional e gerar automaticamente código que substitui o código existente em Java. 
Com tal plugin, o programador pode facilmente visualizar todo o fl uxo excepcional e identifi car 
possíveis problemas de robustez.

Palavras-chave: Tratamento de exceções, exceções assíncronas, Computação Móvel.
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CÓDIGO: ET2487
TÍTULO: CONSTRUÇÃO E TESTES DE UM FOGÃO SOLAR ALTERNATIVO À CON-
CENTRAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE URUPEMAS PARA OBTENÇÃO DAS PARÁ-
BOLAS REFLETORAS
AUTOR: THYENO FERNANDES CAMARA
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA

Resumo:

O projeto proposto consta de um fogão solar à concentração composto por urupemas como 
parábolas montadas em uma estrutura metálica, destinado ao cozimento de alimentos para fi ns 
residenciais, urbanos e rurais. O espelhamento das parábolas será obtido através da utilização 
de múltiplos segmentos planos de espelho. A estrutura do forno terá mobilidade de movimentos 
para a correção do movimento aparente do sol. O seu aspecto primordial é a viabilização de 
energia limpa e renovável para a sociedade, combatendo os danos ecológicos proporcionado 
principalmente pela utilização em larga escala de lenha para o cozimento dos alimentos. Alguns 
cuidados devem ser tomados na preparação do protótipo e no seu uso devido a forte refl exão do 
raios solares. Demonstrar-se-á a viabilidade do fogão solar proposto para a obtenção do cozi-
mento de alimentos para duas refeições diárias para uma família de quatro pessoas.
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CÓDIGO: ET2488
TÍTULO: MODELOS  PROBABILISTICOS PARA  CONFIABILIDADE EM  SISTEMAS
AUTOR: EDMILSON BARBALHO CAMPOS NETO
ORIENTADOR: DIONE MARIA VALENCA

Resumo:

O estudo da confi abilidade de sistema, em diversos setores, seja no desenvolvimento de 
produtos de consumo - indústria -, tais como automóveis e eletros-eletrônicos, é utilizado com 
o intuito de se reduzir a probabilidade de falha que, por sua vez, está estritamente relacionada 
à garantia do produto. Desta forma a teoria da confi abilidade tem sua fundamentação teórica 
associada a modelos probabilísticos e métodos estatísticos. Este trabalho busca iniciar a forma-
ção cientifi ca em confi abilidade de sistemas através do estudo de conceitos fundamentais da 
teoria da confi abilidade e de modelos probabilísticos usualmente adotados no estudo de dados 
de tempo de vida.
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CÓDIGO: ET2490
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS 
COM O USO DE PENETRÔMETRO PORTÁTIL
AUTOR: JOSE ANIZIO DE OLIVEIRA NETO
ORIENTADOR: YURI DANIEL JATOBA COSTA
CO-AUTOR: AVELINO LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação do cone de penetração dinâ-
mica (DCP) no controle da compactação de um solo laterítico arenoso em instalações de dutos. 
O programa experimental desenvolvido como parte da pesquisa envolveu inicialmente a exe-
cução de séries de ensaios de compactação com energias variando de 25% a 125% da Energia 
Normal estabelecida na NBR 7182. Avaliou-se o comportamento da resistência à penetração 
dinâmica com o peso específi co aparente seco, o teor de umidade e a energia de compactação 
do solo. Em seguida, foram construídos com o mesmo solo modelos em verdadeira grandeza de 
instalações de dutos em vala em uma caixa de testes contendo um tubo de 150 mm de diâmetro 
nominal. Após a compactação de cada camada eram procedidos ensaios para a determinação 
da resistência à penetração do solo, a qual era utilizada para a verifi cação do grau de compac-
tação da camada. Os resultados obtidos revelaram uma forte infl uência do nível de energia de 
compactação na resistência obtida com o DCP e indicaram a importância de sua consideração 
no desenvolvimento de métodos para aplicação no controle de compactação do solo em campo. 
De modo geral, o DCP mostrou-se promissor para o controle da compactação de valas com o 
solo investigado, podendo prontamente fornecer um mapeamento da resistência na camada e 
detectando possíveis locais de compactação defi ciente.

Palavras-chave: penetrômetro; controle de compactação; duto; solo laterítico.
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CÓDIGO: ET2491
TÍTULO: DESEMPENHO PRODUTIVO DE CODORNAS JAPONESAS EUROPÉIAS NAS 
FASES DE CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO ALIMENTADAS COM NIVEIS CRESCEN-
TES DE FARELO DE ALGODÃO
AUTOR: ELAINY CRISTINA LOPES
ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA
CO-AUTOR: CAMILLA ROANA COSTA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: ITALA IARA MEDEIROS DE ARAUJO

Resumo:

Estudou-se a substituição do farelo de soja pelo farelo de algodão para codornas de corte 
na fase de crescimento utilizando-se 360 aves machos, em delineamento experimental intei-
ramente ao acaso, cujos tratamentos consistiram de dietas com 5 níveis de inclusão de farelo 
de algodão (0, 5, 10, 15 e 20%) , e seis repetições de 12 codornas por unidade experimental. 
Estudaram-se o ganho de peso (g), o peso corporal ao fi nal do período (g), o consumo de ração 
(g) e a conversão alimentar (g de alimento/g de peso). Nesse período a substituição com níveis 
crescentes de farelo de algodão não infl uenciou os índices de desempenho zootécnico estuda-
dos. Signifi cando assim que o farelo de algodão pode ser utilizado em dietas para codornas sem 
representar prejuízos na produção nem alteração no desempenho dos animais.

Palavras-chave: Dietas, substituição, consumo alimentar.
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CÓDIGO: ET2494
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE REALIDADE MISTA UTILI-
ZANDO ROBÔS
AUTOR: SAMUEL PAULINO DE MELO
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS

Resumo:

Sistema de realidade mista utilizando robôs, voltado para o ensino. Com alguns robôs 
doados ao laboratório, uma TV LCD, uma câmera, um transmissor de infra-vermelho, um com-
putador e um sistema de sustentação, é possível criar muitas aplicações didáticas. Essas apli-
cações fazem os robôs reais interagirem com um mundo virtual exibido na TV. Cada mundo 
virtual tem suas próprias regras e apresenta um problema a ser solucionado pelo aluno, o qual 
cria a inteligência artifi cial de um robô. Alguns exemplos de mundo virtual, ou aplicação, são: 
o futebol de robôs, três robôs em cada time jogam futebol com uma bola virtual. Caça ao coe-
lho, um robô representa um coelho, que tem o objetivo de fugir, e os demais(mais de 3) tem a 
missão de cercá-lo. Controle de trens, seis robôs, cada um representa um trem, giram em seis 
malhas ferroviárias retangulares,  dispostas em forma de pirâmide. O objetivo é não deixar que 
dois robôs se toquem e que se consega o maior percurso, somando os seis.

Palavras-chave: Realidade mista; Educação; Futebol de robôs
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CÓDIGO: ET2496
TÍTULO: CÁLCULO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E AFOGADAS PARA PEQUE-
NOS ORIFÍCIOS DE PAREDES DELGADAS
AUTOR: DIOGO MOREIRA GURGEL GUERRA
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI

Resumo:

Os estudos dos escoamentos através de orifícios, bocais e vertedores são de grande im-
portância na Hidráulica. Sendo aplicadas, por exemplo, na construção de adutoras, projetos de 
irrigação e bacias de detenção de águas, eclusas, projetos hidroelétricos, estações de tratamento 
de água e esgoto. Devido a esta importância e observando à escassez de programas que expres-
sem vários parâmetros como a vazão, a velocidade, área, coefi ciente de vazão corrigido usado, 
alcance máximo e perda de carga, para orifícios de descarga atmosférica e afogada. Para este 
desconsidera-se os parâmetros de velocidade, perda de carga e alcance máximo. Sendo aquelas 
condições básicas para o estudo dos orifícios, executou-se um programa no Excel 2007, que 
representa de maneira didática, interativa e efi ciente tais condições, sendo os dados confi áveis e 
resultados idem. A incerteza sempre acompanha os resultados, observando que a determinação 
dos coefi cientes corretivos é através de experimentos, mas em uma situação bastante contro-
lada, tal erro tende a zero. Os dados consistem no diâmetro, coefi cientes de vazão, contração e 
velocidade, aceleração da gravidade, carga H e as posições X e Y em relação ao reservatório.

Palavras-chave: Orifícios, Excel, Vazão.
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CÓDIGO: ET2501
TÍTULO: MODELO HIDRÁULICO-HIDROLÓGICO PARA ESTUDOS DE TECNICAS 
DE CONTROLE NA FONTE
AUTOR: JOSE LUIS DE OLIVEIRA NETO
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO
CO-AUTOR: RANIERE RODRIGUES MELO DE LIMA
CO-AUTOR: RODRIGO RODRIGUES MELO DE LIMA

Resumo:

O projeto visa à construção de um modelo computacional aplicado a hidrológica de águas 
pluviais urbanas, com o objetivo de estudar e analisar práticas que viabilizem a adoção de 
medidas e estruturas de controle no lote, com vistas à redução dos impactos sobre os picos de 
enchente observados em um hidrograma de uma bacia e, evidentemente, na rede de drenagem. 
Desenvolvido em JAVA, o modelo computacional possibilita realizar simulações envolvendo a 
transformação de chuva em vazão, implementando o cálculo dessas vazões a partir da ocorrên-
cia de precipitações em um lote de padrão residencial e de dimensões preestabelecidas, além 
de gerar gráfi cos objetivando facilitar as análises das vazões diante de cada uma das áreas de 
contribuições do lote.

Palavras-chave: Modelo chuva-vazão, Drenagem urbana, Manejo de águas pluviais
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CÓDIGO: ET2506
TÍTULO: ESPECIFICANDO E VALIDANDO DESCRIÇÕES ARQUITETURAIS COM 
REGRAS DE DESIGN
AUTOR: AMON LIBANIO DA SILVEIRA
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA

Resumo:

Linguagens de Descrição Arquitetural (ADLs) especifi cam os elementos que fazem parte 
da arquitetura do software, a composição entre esses elementos, bem como restrições arquite-
turais. Porém existe uma relevante distância entre os conceitos utilizados por ADLs e as abstra-
ções utilizadas normalmente para implementar sistemas. Além disso, atualmente o Desenvol-
vimento de Software Orientado a Aspectos sofre com problemas de sincronização quando os 
conceitos base evoluem. Assim, propõe se um processo de desenvolvimento que utiliza regras 
de design geradas a partir da ADL Aspectual ACME para gerar código de implementação com 
menos transtornos entre o especifi cado em nível de design e a implementação do sistema, bem 
como diminuir os problemas de evolução de software que seguem o paradigma Orientado a As-
pectos, ao estabelecer uma interface bem defi nida (regras de design) entre arquitetura e código 
que desacopla conceitos base de conceitos aspectuais. Com isso, é possível garantir a correta 
propagação de conceitos descritos na ADL AspectualACME em direção ao código de imple-
mentação e possibilitar a validação do código em relação às regras de design tanto em tempo de 
compilação quanto de execução.

Palavras-chave: ADLs, AspectualACME e Regras de Design
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CÓDIGO: ET2508
TÍTULO: COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS DE QUITOSANA E POLI(ÁCIDO ACRÍ-
LICO
AUTOR: ANGELO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA
CO-AUTOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA

Resumo:

Nos laboratórios de pesquisa há uma grande preocupação com a exatidão das medidas 
realizadas. Um problema freqüente é a manipulação de substâncias higroscópicas, fazendo com 
que medidas (tais como: massa e volume) sejam obtidas de maneira relativa, dessa maneira 
todo e qualquer experimento torna-se comprometido a esse erro. Para minimizar essa diferença 
é necessário trabalhar sempre com soluções previamente padronizadas a fi m de se calcular a 
sua concentração. As padronizações podem ser feitas a partir de diferentes técnicas tás como: 
gravimetria; volumetria; potenciometria; condutimetria; espectroscopia etc. No presente tra-
balho foi calculado a concentração do poli(ácido acrílico) através das técnicas de volumetria, 
potenciometria, condutimetria e por análise térmica.

Palavras-chave: Poli(ácido acrílico), concentração, titulação.
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CÓDIGO: ET2515
TÍTULO: MEDIÇÕES ATIVAS E PASSIVAS DE GÁS RADÔNIO EM ALGUNS MUNICÍ-
PIOS NORTE-RIOGRANDENSE
AUTOR: NARAIANA RIBEIRO SANTOS
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS

Resumo:

Radiação é e sempre foi um tema que desperta interesse na humanidade, sendo logo rela-
cionada a exames de raios-X, bombas atômicas, mutação genética e câncer. O que muitos não 
sabem é que estamos diariamente expostos à radiação e que apenas uma pequena porcentagem 
desta provém de fontes artifi ciais, sendo a maioria proveniente do espaço ou natural do planeta, 
esta ligada às desintegrações dos radionuclídeos (U 238, Th 232 e K 40). Segundo o Comitê 
Científi co Sobre as Radiações Ionizantes das Nações Unidas, entre os descendentes radioati-
vos das duas primeiras séries, o Radônio 220/222 é responsável por cerca de 43% da radiação 
natural a que a humanidade é exposta. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o 
Radônio é o segundo maior causador de câncer de pulmão em muitos países, perdendo apenas 
para o tabagismo, estando relacionado também à incidência de leucemia mielóide, cânceres, 
melanoma e ainda doenças cardiovasculares. No Brasil não há estudos que correlacionem a 
ocorrência geológica de radônio com a saúde pública. O estado do Rio Grande do Norte possui 
vastas regiões granito-pegmatítica e sedimentares que possuem minerais com diferentes teores 
de Urânio e Tório. Contudo, em termos de Radônio não se sabe qual é o seu teor nos solos, nem 
a sua variação nas águas da região e alguns municípios do estado apresentam taxas elevadas de 
partos com defeitos genéticos e mortalidade por diferentes tipos de câncer sem alguma explica-
ção aceita, como Lajes Pintadas e Lucrécia.

Palavras-chave: Radônio, câncer, Rio Grande do Norte, Geologia Médica
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CÓDIGO: ET2524
TÍTULO: O FORMALISMO MATEMÁTICO NO CONTROLE DE PROCESSO EM TEM-
PO REAL VIA CADEIA MARKOV E ASPECTOS COMPUTACIONAIS
AUTOR: JOCELÂNIO WESLEY DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: PLEDSON GUEDES DE MEDEIROS

Resumo:

Considerando que se trata de uma bolsa PICME (Programa de Iniciação Científi ca-Mes-
trado) de 2 anos, os objetivos foram restritos à fase de formalização dos conceitos de proba-
bilidade. As distribuições de probabilidade fornecem meios para modelar ou descrever carac-
terísticas da qualidade de um processo. O uso destas é fator crucial na elaboração do plano de 
controle de qualidade, e seu conhecimento permite a formalização matemática necessária para 
a modelagem com o Controle Estatístico de Processo (CEP). Entre os modelos de probabili-
dade abordados foram priorizados os mais utilizados na prática do CEP. Entre as discretas se 
tem a Binomial, a Hipergeométrica e a de Poisson que é bastante utilizada. Nas contínuas o 
foco é para as distribuições Normal, Exponencial, Weibull e Gama. A partir dos seminários foi 
possível observar a relação entre as distribuições de probabilidade e as variáveis críticas mais 
comuns no uso de técnicas de CEP, como número de item não-conformes (Binomial), número 
de não-conformidades em um item (Poisson), diâmetro ideal de uma peça (Normal). Também 
foi possível estudar as propriedades associadas às distribuições de probabilidade através do 
software R.

Palavras-chave: Distribuição de probabilidade, software R, variáveis críticas em CEP.
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CÓDIGO: ET2526
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA SAÚDE NO CUL-
TIVO DE CAMARÃO MARINHO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS
CO-AUTOR: ANUSKA CARLA DE BRITO MANSO
CO-AUTOR: ELIDA CATARINA DE SOUZA
CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA

Resumo:

O cultivo do camarão marinho,»Litopenaeus vannamei», destaca-se dentro da aquicultura 
e obteve uma produção mundial de 3.275.726 t. no ano de 2007 (FAO, 2009). No Brasil,  a Re-
gião Nordeste é a principal produtora de camarão marinho cultivado, com 93,1% da produção 
do país e o Estado do Rio Grande do Norte o maior produtor nacional (Feijó et al., 2009). O país 
vinha acompanhando o ritmo de crescimento mundial até 2003, mas o aparecimento de doenças 
e outros fatores macroeconômicos ocasionaram a perda desse ritmo e prejuízos signifi cativos 
na produção. Após isso, tornou-se necessário o setor produtivo incorporar a variável saúde no 
gerenciamento do processo produtivo. Assim, o presente trabalho buscou otimizar o gerencia-
mento do estado de saúde do camarão cultivado nas fazendas localizadas em três Bacias Hi-
drográfi cas do RN. Para isso, foi necessário reconstruir a estrutura laboratorial, realizar visitas 
técnicas e analisar os camarões cultivados. Foram aplicados questionários para conhecer as 
estruturas físicas e tecnológicas das onze fazendas que inicialmente estão participando do pro-
jeto. Em seguida realizaram-se com frequência mensal, as análises histológicas nos camarões 
dessas propriedades, que revelaram a incidência de: necrose muscular e bacteriose. Também 
foram observadas: IHHNV, NHP e gregarina. Portanto, os primeiros resultados demonstram a 
importância do trabalho, o qual mostrou as principais doenças que atingem os camarões culti-
vados das fazendas participantes.

Palavras-chave: Litopenaeus vannamei; histologia; IHHNV e NHP.
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CÓDIGO: ET2532
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO 
DAS SEMENTES DO NIM (AZADIRACHTA INDICA)
AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: MARTA COSTA
CO-AUTOR: CAMILA CARVALHO DE ALMEIDA
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS

Resumo:

O NIM (Azadirachta indica) é uma planta originada da Índia, trazida para o Brasil em 
1992. Trata-se de uma árvore de crescimento rápido, que em poucos anos, atinge mais de 10me-
tros de altura. A literatura tem reportado que o óleo das sementes do Nim é bastante procurado 
pelo setor industrial para a fabricação de defensivos de plantas e de diversos medicamentos de 
uso humano e animal, bem como utilizado para produção de cremes para pele, xampus, sabo-
netes e creme dental. Este trabalho descreve o desempenho comparativo de diferentes métodos 
de extrações (Soxhlet, Utrassom e Exaustiva) do óleo da semente do Nim utilizando como sol-
vente o hexano. Os resultados de cromatografi a em camada delgada (ccd) indicaram que não há 
variação signifi cativa dos constituintes. A partir dos rendimentos calculados, conclui-se que o 
método Soxhlet foi o mais efi ciente apresentando rendimento em óleo de 54,55 %, seguido do 
Ultrassom com 40,03% e da Exaustiva com 37,26 %.

Palavras-chave: Nim, métodos de extrações, óleo das sementes.
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CÓDIGO: ET2536
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS DE CE, CO, NI E SR 
PARA USO NA PREPAÇÃO DE ELETRODOS DE CÉLULAS A COMUSTÍVEL
AUTOR: RAYSSA RAFAELLI NUNES MELO DA SILVA
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO
CO-AUTOR: JANINE DE ARAUJO SILVA

Resumo:

Óxidos cerâmicos com estrutura espinélio AB2O4 são de grande interesse científi co e 
tecnológico, pois devido a suas propriedades elétricas e microestruturais, podem ser usadas 
como cátodo, ânodos ou interconectores de células à combustível de óxido sólido. Assim, a 
cromita de níquel com estrutura espinélio foi preparada usando gelatina comercial, que atua 
como agente quelante e polimerizante, substituindo o ácido cítrico e o etilenoglicol. A resina 
polimérica foi tratada termicamente a 350°C por 4h para obtenção do pó precursor. Este foi 
calcinado em temperaturas de 550°C, 750°C, 950°C e 1150°C por 4h. A estabilidade térmica 
do composto foi estudada por análise termogravimétrica (TG/DTG).Os materiais foram carac-
terizados também por Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) e Difração 
de raios x (DRX). Os difratogramas mostraram que a fase espinélio com estrutura tetragonal foi 
formada. No entanto, observou-se uma pequena quantidade de óxido de cromo (Cr2O3) como 
fase secundária. O composto apresentou estabilidade à temperaturas mais altas, o que indica 
que o mesmo pode ser aplicado em células à combustível.

Palavras-chave: Células à combustível de òxido sólido, óxidos cerâmicos, gelatina.
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CÓDIGO: ET2542
TÍTULO: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS JANGADEIROS DE PONTA NEGRA: UMA 
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS PESCADORES ARTESANAIS QUE UTI-
LIZAM JANGADAS
AUTOR: TATIANE ANDREZA LIMA DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA
CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA
CO-AUTOR: ANA VLÁDIA BANDEIRA MOREIRA
CO-AUTOR: LARISSA PRACA DE OLIVEIRA

Resumo:

A pesca artesanal em jangadas é intrínseca ao Nordeste brasileiro. Na praia de Ponta Ne-
gra, Natal/RN, os jangadeiros desenvolvem suas atividades em precárias condições de trabalho 
e saúde. A ausência de alimentação equilibrada é uma problemática evidente entre estes pesca-
dores. Neste contexto, a presente pesquisa objetivou realizar a avaliação do estado nutricional 
dos jangadeiros de Ponta Negra. Esta avaliação englobou a análise do IMC, RCQ, CA, soma das 
4dobras cutâneas, CMB, AMBc e AGB de 32 jangadeiros. Constatou-se que apenas 17% estão 
eutrófi cos segundo a classifi cação do IMC; nenhum apresentou percentual de gordura corporal 
(%GC) próximo a média de normalidade; apenas 2 não apresentam risco de desenvolver altera-
ções metabólicas segundo a RCQ e 56% apresentam tal risco de acordo com a interpretação da 
CA isolada. Estes dados apontam para uma alta prevalência de obesidade entre os jangadeiros 
demonstrando a necessidade de ações de intervenção para a melhoria dos hábitos alimentares 
destes, já que a obesidade é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças 
crônicas não-transmissíveis (Diabetes Mellitus tipo II, doenças cardiovasculares), que uma vez 
instaladas, infl uenciarão negativamente na qualidade de vida e rendimento do trabalho deles.

Palavras-chave: Avaliação nutricional, atividade jangadeira, condições de trabalho.
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TÍTULO: CONSUMO ALIMENTAR DOS JANGADEIROS DE PONTA NEGRA: UMA 
ANÁLISE DA ALIMENTAÇÃO ATUAL
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Resumo:

A presente pesquisa objetivou analisar o consumo alimentar dos jangadeiros de Ponta Ne-
gra. Para tanto, utilizou-se como instrumento de coleta de dados, o Questionário de Frequência 
Alimentar (QFA) que foi dividido em oito grupos de acordo com a Pirâmide Alimentar do Guia 
Alimentar para a população brasileira (2006). Como resultados observou-se que a presença do 
grupo I- cereais, raízes e tubérculos é signifi cativa na alimentação dos pescadores. No tocante 
aos grupo IV- Leite e produtos lácteos, grupo II- Hortaliças e grupo III- frutas observou-se 
que estes alimentos não contribuem de forma efetiva na dieta desta população. Referente ao 
consumo do grupo V- carnes e ovos, o alimento mais consumido é o peixe. Apenas o grupo 
VI- leguminosas, é que respeita o que é preconizado pelo Ministério da Saúde (2006). No gru-
po VII- Açúcares, os mais consumidos são: açúcar refi nado, goiabada, bolo comum, sorvete/
picolé, e rapadura; e do grupo VIII- Óleos e gorduras é representado pelo óleo de soja.  Através 
das análises qualitativas pode-se inferir que os jangadeiros não seguem as recomendações pre-
conizadas pelo MS (2006), já que dos oito grupos em análise, apenas o grupo VI, encontra-se 
adequado. O consumo dos grupos II, III e IV encontram-se abaixo; e os grupos I, V e VII e 
VIII encontram-se a cima. Estes resultados demonstram a necessidade da adoção de práticas 
alimentares saudáveis por esta população, bem como do desenvolvimento de ações educativas 
sobre a alimentação saudável.
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TÍTULO: EFEITO DO TEOR DE CIMENTO SOBRE A RESISTÊNCIA AO CISALHA-
MENTO DE MISTURAS DE SOLO DE DUNA-CIMENTO
AUTOR: JOÃO PAULO DA SILVA COSTA
ORIENTADOR: JOÃO PAULO DA SILVA COSTA
CO-AUTOR: ARTHUR GOMES DANTAS DE ARAUJO

Resumo:

O presente trabalho apresenta e analisa dados de ensaios de resistência à compressão sim-
ples realizados em um solo proveniente de duna cimentado artifi cialmente. Foram realizados 
ensaios em amostras com 2,5, 5 e 10% de cimento. As amostras foram moldadas com índices 
de vazios estimados em 0,8, 0,9 e 1,0 e depois curadas durante um período mínimo de 28 dias. 
Foram realizados ensaios com o teor de umidade natural e na condição inundada com o objetivo 
de estudar o efeito da inundação. Os resultados mostraram que a resistência à compressão tende 
a aumentar com o aumento do teor de cimento e com a redução do índice de vazios. Também 
concluiu-se que a inundação reduz a resistência das amostras, sendo esse efeito mais notável 
para os teores de cimento mais baixos.
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CÓDIGO: ET2560
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS GERENCIAS E ADMINISTRATI-
VAS
AUTOR: DANILO LOPES GURGEL
ORIENTADOR: GLAUCIO BEZERRA BRANDAO

Resumo:

O presente documento tem como propósito servir de base para a criação de futuras empre-
sas sediadas no NATA, na cidade de Natal. Pretende-se avaliar o processo de implementação de 
uma empresa voltada para serviços de automação. Buscam-se quais contribuições pode-se gerar 
para o mercado e para os futuros clientes. Soluções em automação já são bastante difundidas em 
certos lugares do Brasil, mostrando boa perspectiva de crescimento para as empresas da área e 
seus clientes.

Palavras-chave: Empreendedorismo, Nata, Soluções em Automação, Plano de Negócios.
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CÓDIGO: ET2568
TÍTULO: IRREVERSIBILIDADE, DESORDEM E INFORMAÇÃO: OS DIVERSOS CON-
CEITOS E INTERPRETAÇÕES DA ENTROPIA
AUTOR: JOSÉ QUINZINHO DE MEDEIROS NETO
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ

Resumo:

Apresentamos, de forma unifi cada, os diversos conceitos e interpretações da grandeza 
Entropia, nas áreas de Termodinâmica, Mecânica Estatística e Teoria de Informação. Estabele-
cemos sua conexão com as Leis (segunda e terceira) da Termodinâmica e mostramos, através 
de um exemplo, que em sua interpretação informacional, ela adquire um caráter subjetivo que 
depende do observador.

Palavras-chave: Entropia, irreversibilidade,desordem,informação
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CÓDIGO: ET2570
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM MDT(MODELO DIGITAL DO TERRENO) APROPRIA-
DO AO ESTUDO DA CIRCULAÇÃO HIDRODINÂMICA DO ESTUÁRIO ADJACENTE 
AO CAMPO DE SERRA- RN
AUTOR: PEDRO HENRIQUE BOSAK
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI

Resumo:

O estudo da análise diferencial dos escoamentos apresenta equações diferenciais com-
plexas que descrevem detalhadamente o movimento dos fl uidos. Se não forem adotadas con-
dições simplifi cadoras para certos escoamentos, a obtenção de soluções analíticas se mostrará 
trabalhosa. Os escoamentos incompressíveis e viscosos são exemplos disso, apresentando certa 
difi culdade de solução já que se baseiam nas Equações de Navier-Stokes. Felizmente, também 
existem soluções simples para esse tipo de escoamento. O Escoamento Laminar e em Regime 
Permanente entre Duas Placas Paralelas e Imóveis e o Escoamento de Couette são escoamen-
tos incompressíveis e viscosos que podem ser solucionados procedendo-se a simplifi cação das 
equações de Navier-Stokes. Assim, ao encontrar as soluções analíticas para esses casos, obten-
do o perfi l de velocidade desses escoamentos, o entendimento dos resultados se apresentará de 
forma bem mais palpável. Foi decidido, portanto, a utilização do programa Excel 2007, para 
a implementação desses dois tipos de escoamento. Além do importante aprendizado referente 
aos recursos que dispõe o programa, a implementação do estudo do escoamento laminar e em 
regime permanente entre duas placas paralelas e imóveis e do escoamento de Couette permite 
ao usuário entender de forma prática como ocorre o perfi l de velocidade nesses casos.

Palavras-chave: Escoamento, Excel, perfi l de velocidade, Couette
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CÓDIGO: ET2572
TÍTULO: LOCALIZAÇÃO DIGITAL DE FALTAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO
AUTOR: BERNARDO XAVIER DA SILVA
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA

Resumo:

As linhas de transmissão de energia elétrica são partes vitais de um sistema de potência 
tendo em vista que transportam toda a energia gerada nas usinas para os grandes centros consu-
midores. Neste trabalho, foram estudados algoritmos de localização de faltas a fi m de desenvol-
ver um programa de computador para auxiliar as equipes de manutenção na localização rápida 
de um defeito em uma linha de transmissão. Na prática, isto permite uma diminuição no tempo 
de procura do trecho de linha defeituoso pelas equipes de manutenção e uma rápida restauração 
da operação da linha, contribuindo efetivamente para a melhoria do índice de continuidade do 
serviço de fornecimento de energia elétrica. O algoritmo inicialmente desenvolvido é alimenta-
do pelos três 3 fasores de corrente medidos em dois terminais durante o defeito. Os valores indi-
viduais destes fasores são infl uenciados pela resistência de defeito. No entanto, esta resistência 
não entra diretamente no cálculo da localização. Por este motivo, realizaram-se simulações 
de faltas para diferentes valores de resistência de defeito, determinando-se, assim, diferentes 
conjuntos de fasores para as correntes de defeito. Constatou-se que, para todos os conjuntos 
obtidos, não houve qualquer variação na localização resultante do algoritmo. Posteriormente, 
desenvolveu-se um algoritmo baseado em dados de três terminais de linha, sendo alimentado 
pelos 3 fasores de corrente e de tensão medidos nos três terminais.
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CÓDIGO: ET2576
TÍTULO: ATIVIDADE JANGADEIRA: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, 
ACIDENTES, VARIABILIDADES E REGULAÇÕES
AUTOR: MARLLEN AYLLA TEIXEIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA

Resumo:

Esta pesquisa caracteriza-se como parte de um estudo de caso descritivo exploratório re-
alizado na atividade jangadeira da praia de Ponta Negra - Natal/RN, com o objetivo de analisar 
as questões relativas às condições de trabalho, bem como a ocorrência de acidentes e incidentes, 
os riscos, variabilidades e os mecanismos de regulação que caracterizam esta atividade, para 
propor melhorias na organização e gestão da atividade, e no projeto da jangada que possibili-
tem uma redução nos casos de acidentes. Para tanto foram utilizadas técnicas observacionais e 
interacionais como observação situada da atividade, ação conversacional e analise coletiva do 
trabalho, cujos dados obtidos serão base para ofi cinas de capacitação ministradas para os jan-
gadeiros. Os resultados alcançados neste estudo apontaram a existência de riscos em todas as 
etapas da atividade jangadeira, que está intrinsecamente ligada às dinâmicas climáticas. Estes 
riscos são maximizados quando os pescadores aventuram-se no mar em condições adversas 
em busca do sustento que muitas vezes provém unicamente da pesca, bem como pelo desres-
peito às normas da marinha com relação ao uso de coletes salva vidas. Contudo, os relatos dos 
jangadeiros apontaram a existência de mecanismos de regulação diante das variabilidades que 
ocorrem em seu trabalho, que apontam a necessidade de troca de experiências e capacitação 
destes trabalhadores, para alcançar melhorias no tocante à saúde, segurança e qualidade de vida 
dos jangadeiros.

Palavras-chave: Atividade jangadeira; Condições de trabalho; Segurança; Acidentes.
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CÓDIGO: ET2580
TÍTULO: SINTERIZAÇÃO DE AÇOS REFORÇADOS POR CARBETOS NANOESTRU-
TURADOS (NBC, TAC)
AUTOR: INDIRA ARITANA FERNANDES DE MEDEIROS
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES
CO-AUTOR: ARIADNE DE SOUZA SILVA
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA

Resumo:

A microestrutura dos compósitos de matrizes metálicas (CMMs) sinterizadas é infl uen-
ciada pelas propriedades e morfologia dos materiais constituintes. Cada um destes aspectos tem 
sua importância na microestrutura resultante e em conseqüência, nas propriedades mecânicas 
destes materiais, a dispersão de partículas cerâmicas refratárias (NbC e TaC) de altas dureza 
tem sido empregado com sucesso na produção de compósitos consistindo de matriz metálica 
a partir do processamento da metalurgia do pó,  resultando numa combinação de propriedades 
funcionais, físicas e mecânicas. Assim, este trabalho visa à obtenção de pós de NbC e TaC na-
noestruturados, através de reação gás-sólido a baixa temperatura e curto tempo de reação, e sua 
aplicação como reforço na composição de aços sinterizados aplicados em ferramentas de corte, 
e, por conseguinte, como eletrodos industriais. A técnica da metalurgia do pó é utilizada na 
confecção do material compósito metal-cerâmica. Os carbetos produzidos experimentalmente 
foram caracterizados por MEV e DRX. E, analisados complementarmente pelo método de Rie-
tveld, confi rmando-se o tamanho de cristalitos nanoestruturados. Pós-compósitos, a partir de 
aços reforçados por carbetos na proporção em massa de 10% de NbC nanométrico, foram pre-
parados e caracterizados a partir de parâmetros de processamento, compactados e sinterizados. 
Os corpos-de-prova sinterizados foram caracterizados por picnometria, microdureza Vickers e 
MEV.

Palavras-chave: Cabetos nanoestruturados, síntese, metalurgia do pó, sinterização.
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CÓDIGO: ET2591
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM MAGNETÔMETRO DE AMOSTRA VIBRANTE (VSM) 
DE BAIXO CUSTO E ALTA SENSIBILIDADE
AUTOR: JOHN MAGNO LOPES DE SOUZA
ORIENTADOR: MARCIO ASSOLIN CORREA
CO-AUTOR: FELIPE BOHN
CO-AUTOR: RAQUEL CALDAS DO NASCIMENTO

Resumo:

O estudo de novos materiais para utilização em sensores geomagnéticos exige um estudo 
minucioso de caracterização magnética em campos estáticos controlados. São muitas as con-
fi gurações de montagem de equipamentos capazes de caracterizar magneticamente um ferro-
magneto. O mais utilizado é o Magnetômetro de Amostra Vibrante (VSM - Vibrating Sample 
Magnetometer). Este equipamento apresenta uma boa sensibilidade e está inteiramente baseado 
na Indução de Faraday-Lenz. Este projeto tem por objetivo principal a construção de um VSM 
de baixo custo e alta resolução em campo o projeto já se encontra na fase fi nal onde esta sendo 
realizada a calibração do equipamento. Conseguimos obter as primeiras curvas de magneti-
zação feitas pelo VSM comparando  com as medidas realizadas por MOKE (sistema este já 
montado no Laboratório de Nanoestruturas e Semicondutores da UFRN) podemos observar que 
o VSM apresenta uma boa sensibilidade e os resultados estão compatíveis com os do MOKE. 
Com isso, será possível a caracterização magnética das nanoestruturas crescidas por Magnetron 
Sputtering candidatas a núcleos de sensores geomagnéticos.
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CÓDIGO: ET2597
TÍTULO: SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE EXTRAÇÃO APLICADO 
A MATRIZES VEGETAIS
AUTOR: POLLYANA MAIA DE MOURA
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA

Resumo:

Tem-se a extração de óleos essenciais como uma das aplicações mais discutidas na lite-
ratura. A realização deste processo, que ocorre tipicamente em regime transiente, as condições 
de pressão e o caráter multicomponente dos extratos representam um grande desafi o de mode-
lagem e simulação dos mesmos. Não foi encontrada uma abordagem na literatura que permita 
calcular fl uxos de compostos ou famílias de compostos semelhantes no caso dos óleos essen-
ciais. Os modelos em sua totalidade tratam os sistemas como pseudo-binários e utilizam parâ-
metros calculados por correlações ou estimados, utilizando-se dados experimentais. O presente 
trabalho tem por objetivo a modelagem e simulação do processo de extração do óleo essencial 
de folhas de goiaba utilizando também outras matrizes vegetais como o óleo de girassol com a 
função objetivo de validação dos parâmetros estimados bem como do processo de extração. As 
simulações dos processos de extração foram realizadas com o cálculo dos parâmetros físicos 
necessários e com a utilização do Unisim e do Hysys.

Palavras-chave: Óleo essencial, Psidium Guajava, Simulação, Unisim, Hysys.
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CÓDIGO: ET2599
TÍTULO: ELETROQUÍMICA AMBIENTAL: OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA COMO 
TRATAMENTO ALTERNATIVO PARA REMOÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS DISSOL-
VIDOS EM ÁGUAS
AUTOR: GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: ALINE MARIA SALES SOLANO
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES

Resumo:

As indústrias têxteis requerem grandes quantidades de água, corantes e produtos quí-
micos ao longo de uma complexa cadeia produtiva, gerando uma signifi cativa quantidade de 
despejos aquosos altamente poluidores do meio ambiente, contendo elevada carga orgânica, cor 
acentuada e compostos tóxicos. As principais técnicas para descoloração de rejeitos envolvem 
processos de adsorção, precipitação, fotoquímica, biodegradação, fl oculação e eletroquímica. 
A Tecnologia Eletroquímica é uma alternativa atrativa para o tratamento de efl uentes contendo 
compostos orgânicos via o processo de eletroxidação. Poucos estudos têm sido conduzidos na 
aplicação de métodos baseados em processos eletroquímicos; mas pesquisas realizadas uti-
lizando os eletrodos de fi lme de diamante condutor e platina, mostraram a grande efi ciência 
na degradação dos corantes, como o sandolam. Porem, estes materiais foram escolhidos para 
o desenvolvimento do presente trabalho com o objetivo de comparar a efi ciência do processo 
de oxidação eletroquímica para remoção de um corante têxtil (Azul Novacron) em soluções 
aquosas. Estes materiais eletrocatalíticos sob diferentes valores de corrente elétrica aplicada 
(20, 40 e 60 mA cm-2) e 25°C de temperatura, permitiram remover cerca de 98% da coloração 
em todos os casos, com tempos inferiores a 3 horas de reação. Estes resultados indicam a apli-
cabilidade deste processo avançado de oxidação para eliminar altas concentrações de corantes 
em efl uentes da Indústria Têxtil.

Palavras-chave: Eletroquímica ambiental; Tratamento de efl uentes; Corantes, Remoção.
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CÓDIGO: ET2600
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FASE ÓLEO DA MICROEMULSÃO NA VELOCIDADE DE 
REAÇÃO DO CACO3+HCL
AUTOR: TALLES NÓBREGA SOUSA
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO
CO-AUTOR: BRUNO BARROS DE MEDEIROS
CO-AUTOR: PEDRO TUPA PANDAVA AUM
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS

Resumo:

Em trabalhos anteriores, foram realizados estudos cinéticos de acidifi cação com HCl em 
meio aquoso e em meio microemulsionado(ME) visando otimizar o processo usado para res-
taurar a permeabilidade dos poços de petróleo quando apresentam diminuição de produção, 
devido ao acúmulo de frações pesadas, como por exemplo, os asfaltenos. Este trabalho consiste 
em avaliar a infl uência da fase óleo na cinética da reação de HCl+CaCO3 do sistema ME, tendo 
em vista que em trabalho anteriores as microemulsões já se mostraram efi cientes em diminuir a 
velocidade da reação em questão. A microemulsão é um sistema composto por tensoativo, fase 
aquosa, fase óleo, e se necessário co-tensoativo. É capaz de tornar miscíveis substâncias hi-
drofílicas com hidrofóbicas, alta capacidade de solubilização e é termodinamicamente estável. 
Para verifi car a ação do ácido sobre uma formação mediu-se a pressão em função do tempo da 
reação (CaCO3+HCl). Os sistemas com fase óleo xileno e fase óleo querosene apresentaram 
cinética similar, diminuindo a velocidade da reação em 10 vezes, enquanto o sistema com que-
rosene/xileno10% se mostrou mais efi ciente em retardar a reação, sendo 30 vezes mais lenta. A 
diminuição da velocidade da reação favorece uma melhor efi ciência da operação por promover 
um maior raio de alcance da ação do ácido dentro da rocha. A característica que justifi ca a di-
minuição da velocidade da reação em meio ME é o fato do HCl estar envolto pelo tensoativo 
difi cultando o contato com o CaCO3.

Palavras-chave: Acidifi cação, Microemulsão, Petróleo
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CÓDIGO: ET2613
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS A PRO-
BLEMAS DE FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL
AUTOR: ANTÔNIO ITALO ALVES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: DANIEL VICTOR AMARAL DA SILVA
CO-AUTOR: FILIPE GOMES DE LIMA
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE MORAES FILHO

Resumo:

O trabalho diz respeito ao estudo e implementação computacional das técnicas numéricas 
de diferenças fi nitas para trás e de elementos fi nitos, sendo a última uma proposta de elementos 
fi nitos baseada numa função de interpolação exponencial. Tais técnicas foram implementadas 
para o estudo de caso de um problema de transferência de calor através das camadas do tecido 
epitelial humano, a partir de um processo de queimadura. A equação que descreve este proble-
ma é conhecida na literatura como Equação de Biocalor. Neste estudo admite-se a evolução da 
temperatura nas coordenadas de tempo e espaço (unidimensional). As técnicas foram usadas 
com o propósito de discretizar as variáveis no domínio espacial, resultando num sistema de 
equações diferenciais ordinárias (EDOs) resolvido utilizando-se o código DASSL. Os resul-
tados comparativos entre as duas técnicas permitiram demonstrar que a técnica proposta de 
elementos fi nitos apresenta resultados similares à técnica convencional de diferenças fi nitas, 
resultando como vantagem o uso de um número menor de pontos de discretização(malha) e, 
consequentemente, um melhor desempenho computacional na obtenção da solução. Adicional-
mente, o estudo de caso escolhido foi resolvido de forma adequada utilizando ambas técnicas.
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CÓDIGO: ET2618
TÍTULO: ENCAPSULAMENTO DE VIRUS EXTRACELULARES PARA USO COMO 
BIOPETICIDA
AUTOR: WALKER ALVES DA COSTA E SILVA
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI
CO-AUTOR: ARTHUR ANTHUNES JACOME VIDAL
CO-AUTOR: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA

Resumo:

Os baculovírus são vírus da família Baculoviridae e infectam cerca de 600 espécies de 
insetos, incluindo as Ordens Díptera, Himenóptera, Lepdóptera. Por possuir alta especifi dade 
de hospedeiros, os baculovírus são ótimos canditados ao biocontrole de pragas, sendo utili-
zados há décadas como biopesticidas. No Brasil, cerca de  2 milhões de hectares de soja são 
cultivados utilizando o baculovírus contra Anticarsia gemmatalis (chamado de AgMNPV), eli-
minando assim a utilização de 1,2 milhões de litros de inseticidas químicos. A área de cultivo 
que utiliza baculovírus como biocontrole passará a 4 milhões de hectares  nos próximos 5 
anos, sendo necessárias novas técnicas de produção de baculovírus para atender a demanda. O 
objetivo deste projeto é estudar o processo encapsulamento do vírus extracelular utilizando o 
Alginato de Sódio como material encapsulante. A técnica escolhida para este estudo foi a de 
encapsulamento em nanogel. O nanogel foi sintetizado pela formação de nanocomplexos entre 
o alginato de sódio tiolado e polietilenoglicol em solvente orgânico com subseqüente adição de 
vírus AgMNPV e posterior produção de ligações dissulfeto entre os alginatos por sonicação. A 
visualização das nanocapsulas foi através de microscopia eletrônica de varredura. Verifi cou-se 
a formação de nanocapsulas, no entanto  não foram encontradas partículas virais no seu interior.  
Estudos posteriores serão realizados para o refi namento da técnica visando o encapsulamento 
sintético de baculovírus.
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CÓDIGO: ET2625
TÍTULO: ESTUDO DA OBTENÇÃO DE CARBETOS E NITRETOS DE NB, W E MO EM 
REATOR TUBULAR A MICROONDAS
AUTOR: BRUNA RÊGO DE VASCONCELOS
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
CO-AUTOR: FRANCISCO WENDELL BEZERRA LOPES
CO-AUTOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA
CO-AUTOR: VICTOR AUGUSTO SOUSA E SILVA

Resumo:

Neste trabalho, foram sintetizados os carbetos de nióbio (NbC) e tântalo (TaC), objetivan-
do sua produção em baixos temperaturas e tempo de reação. Foi realizada também a síntese do 
CuNb2O6, devido as suas excelentes propriedades dielétricas.  A metodologia desses carbetos 
é bastante semelhante. Inicialmente, óxido de tântalo ou nióbio é submetido à fusão com bissul-
fato de potássio. No caso do nióbio, após moagem, o pó é dissolvido e lavado com água e em 
seguida complexado com uma solução de ácido oxálico e oxalato de amônio. Para obtenção do 
precursor de tântalo, após a moagem é adicionado a ácido sulfúrico. Posteriormente, adiciona-
-se hidróxido de amônio, lava-se com ácido acético a 1% e o material é complexado com uma 
solução de ácido oxálico e oxalato de amônio. Para síntese do CuNb2O6, nióbio hidratado foi 
complexado com ácido oxálico e oxalato de amônio e posteriormente, misturado via sólido-
-sólido com Cu(NO3)2. O produto obtido foi então submetido à calcinação. Foram realizados 
testes variando a concentração do Cu entre 1 e 5%. Os carbetos de nióbio e tântalo obtidos fo-
ram caracterizados por DRX e granulometria a Laser, cujos resultados permitem observar a for-
mação de estrutura cúbica de face centrada (CFC) para ambos os carbetos. Os pós de CuNb2O6 
obtidos foram caracterizados através de difração de raios X (DRX) e refi namento Rietveld, que 
revelaram a formação da fase desejada em boa quantidade.
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CÓDIGO: ET2626
TÍTULO: MODELOS PARA VIDROS DE SPINS NA ÁRVORE DE CAYLEY
AUTOR: PATRÍCIA VIANA DE LIMA
ORIENTADOR: FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA

Resumo:

Descrevemos as atividades desenvolvidas no período de agosto de 2009 a 2010 no âmbito 
do plano de trabalho acima referido. Conforme previsto, foi inicialmente realizado um levan-
tamento da bibliografi a científi ca sobre o tema e foi escolhido o tipo específi co de sistema que 
passamos a estudar. Foram estudados os formalismos adequados para o estudo do modelo pro-
posto e obtivemos as equações básicas. Estas equações estão sendo estudadas do ponto de vista 
numérico, a fi m de obtermos diagramas de fases para o modelo considerado.

Palavras-chave: Vidro de Spins, Árvore de Cayley, Diagrama de fases.
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CÓDIGO: ET2627
TÍTULO: ADSORÇÃO DE CORANTE POR PARTÍCULAS DE QUITOSANA
AUTOR: JARDEILSON CUNHA SOARES
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA

Resumo:

A quitosana é um polímero muito empregado como sorvente para o tratamento de efl uen-
tes têxteis industriais, principalmente no caso de corantes carregados negativamente, devido 
a ser um polieletrólito catiônico natural. Neste trabalho, a sorção de um corante modelo, azul 
de metileno, em quitosana é analisada em termos de equilíbrio. Esse equilíbrio é monitorado 
através da medida de absorbância utilizando um espectrofotômetro na região do ultravioleta-
-visível. Comumente costuma-se trabalhar com a concentração, para tanto é necessário cons-
truir uma curva analítica para converter valores de absorbância em concentração.  No que se 
refere aos estudos de equilíbrio, a sorção pela quitosana ocorreu em dois pHs diferentes (neutro 
e básico). Para descrever o comportamento do equilíbrio, fez-se uso das chamadas isotermas de 
adsorção apresentando um comportamento misto Langmuir-Freundlich, o que acabou por ter o 
seu caráter Freundlich aumentado, com o aumento do pH.

Palavras-chave: quitosana, azul de metileno, isotermas, sorção.
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CÓDIGO: ET2629
TÍTULO: ESTUDO DE ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO DE AREIAS DE DU-
NAS
AUTOR: ARTHUR GOMES DANTAS DE ARAUJO
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
CO-AUTOR: JOÃO PAULO DA SILVA COSTA

Resumo:

Os campos de dunas consistem de sedimentos arenosos formados pela ação dos ventos. A 
maioria dos estudos realizados sobre tais depósitos é de natureza geológica e geomorfológica. 
O presente trabalho procura contribuir através do conhecimento das propriedades geotécnicas 
dos sedimentos eólicos. Assim sendo, foram coletadas amostras desse material em um impor-
tante campo dunar da região de Natal, a área do Campus Universitário da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, no bairro Lagoa Nova, Natal-RN. Com essas amostras foram feitos 
ensaios de caracterização (Granulometria) e ensaios de Cisalhamento Direto. A partir dos re-
sultados obtidos pode-se verifi car que a amostra coletada classifi ca-se como areia média de 
granulometria uniforme não plástica e ângulo de atrito variando de 33,0° a 39,7°.

Palavras-chave: Resistência ao Cisalhamento; Índice de vazios; Sedimentos arenosos.
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CÓDIGO: ET2631
TÍTULO: APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA COMO ALTERNATIVA 
NA DEGRADAÇÃO DE POLUENTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS INDUSTRIAIS
AUTOR: DANIEL ARAUJO CARVALHO
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: CHRYSTIANE DO NASCIMENTO BRITO
CO-AUTOR: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA
CO-AUTOR: MAIARA BARBOSA FERREIRA

Resumo:

A contaminação de lençóis freáticos por compostos orgânicos não biodegradáveis tem 
sido assunto de grande atenção no mundo acadêmico e industrial. Existem vários métodos de 
tratamento de efl uentes industriais, incluindo a incineração, adsorção, tratamento biológico e 
oxidação química. A Tecnologia Eletroquímica pode ser considerada uma alternativa nova e 
atrativa para o tratamento de efl uentes contendo compostos orgânicos (óleos, petróleo, coran-
tes, etc.) via o processo de eletroxidação. O presente trabalho teve como objetivo verifi car a 
efi ciência do processo de oxidação eletroquímica para remoção de corantes em soluções aquo-
sas, utilizando dois tipos de reatores eletroquímicos: convencional e de fl uxo continuo usando 
como material eletrocatalítico o PbO2. As taxas de degradação e mineralização do corante, 
verde de metila, foram quantifi cadas usando varias técnicas analíticas, visando aperfeiçoar a 
corrente elétrica aplicada (10, 20 e 40 mA cm-2). Em todos os casos, houve eliminação total da 
cor e mineralização do corante (150 ppm) em 60 min de tratamento; e permitiu remover cerca 
de 40 a 70% do carbono total orgânico nesse tempo, dependendo da corrente aplicada (reator 
convencional). No entanto, uma remoção total da cor foi obtida após 25 min de tratamento 
usando o reator de fl uxo continuo. Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste pro-
jeto mostraram que este processo pode ser uma alternativa para o tratamento de águas residuais 
industriais contendo corantes.

Palavras-chave: Eletroquímica; Tratamento de efl uentes; Corantes, Água produzida.
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CÓDIGO: ET2635
TÍTULO: ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS TIPO PEEL NO CALOR ESPECÍFICO DE SISTE-
MAS DE SPINS LOCALIZADOS
AUTOR: PIERRE NIAU AKMANSOY
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA
CO-AUTOR: JOSÉ CRISANTO DA COSTA NETO

Resumo:

Estudamos o efeito da quasiperiodicidade dos acoplamentos de troca em cadeias unidi-
mensionais no modelo de Ising. Calculamos as propriedades termodinâmicas do sistema, entre 
elas o calor específi co. Encontramos os níveis de energia acessíveis e obtivemos resultados que 
ilustram os efeitos da quasiperiodicidade no sistema.

Palavras-chave: Quasiperiodicidade, Ising.
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CÓDIGO: ET2637
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO RECEPÇÃO E INTERNAMENTO
AUTOR: HEITOR UCHOA BEZERRA
ORIENTADOR: ANA MARIA GUIMARAES GUERREIRO

Resumo:

RFID é uma tecnologia que está tendo uma grande adoção em várias áreas de negócios, 
sobretudo na área médica. Este trabalho tem por objetivo apresentar um sistema para automa-
ção de ambientes hospitalares, utilizando smart cards sem contato para armazenar dados de 
pacientes e para autenticação de funcionários do hospital. O sistema proposto também fará uso 
de informações como digitais armazenadas nas etiquetas e cartões RFID facilitando a identi-
fi cação de cada paciente. Este trabalho contempla a descrição e o funcionamento do ambiente 
hospitalar, apresenta a modelagem do sistema e trata de questões de segurança relacionadas ás 
informações contidas nos smart cards.

Palavras-chave: Automação, RFID , Smart-Cards
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CÓDIGO: ET2648
TÍTULO: EQUIVALENTES NORTON RECURSIVOS TRIFÁSICOS
AUTOR: AYLANNA RAQUEL DA COSTA OLIVEIRA
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR

Resumo:

O algoritmo denominado «Equivalentes Norton Recursivos», originalmente elaborado 
para avaliação de harmônicos, constitui-se em um método alternativo para determinação das 
variações de tensão de regime permanente em um sistema de distribuição, possibilitando uma 
avaliação do impacto da intermitência da geração eólica no nível de tensão da rede. Fazendo 
uso de redes reais e cargas com potência constante, o projeto tem como objetivos o estudo de 
tal método, a implementação e avaliação de seu desempenho aplicado aos Sistemas Trifásicos, 
comparando-o com o método do Fluxo de Carga Soma de Potências Trifásico. Quanto aos 
critérios utilizados para simulação, afi rma-se que, embora as cargas sejam variáveis no tem-
po, a simulação das redes utilizando potência constante reside no fato de que se trata de uma 
exigência dos procedimentos de rede aprovados pela ANEEL, cujo planejamento de redes de 
distribuição e transmissão é feito utilizando-se o valor máximo (constante) das cargas. Já com 
relação aos resultados obtidos através das simulações, nota-se que eles ainda são inconclusivos, 
por se tratar de um novo método. Portanto, deve-se continuar o teste deste algoritmo com outras 
redes para verifi car se o Equivalente Norton Recursivo Trifásico é mais efi ciente e apresenta 
melhores resultados do que o Fluxo de Carga Soma de Potências Trifásico.

Palavras-chave: Soma de Potências, Equivalentes Norton Recursivos, Sistemas Trifásicos
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CÓDIGO: ET2651
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR ETANÓLICO EM ENXAGUANTES BUCAIS
AUTOR: PABLO RENOIR FERNANDES DE SOUSA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO
CO-AUTOR: JOADIR HUMBERTO DA SILVA JUNIOR

Resumo:

O uso de bochechos é um auxiliar na manutenção da saúde oral. O teor alcoólico mesmo 
sendo baixo nestes produtos, apresenta propriedade irritativa em mucosas, e o uso contínuo 
destes aumenta o risco de câncer da orofaringe. Objetivos: determinar o teor alcoólico nos treze 
bochechos. Metodologia: padronização da solução de tiossulfato de sódio e determinação do 
teor alcoólico nas amostras a partir da adaptação de Codebard. Resultados: A e B 21,6%; C, D 
e E 0,0%(não contém álcool); F, G, H, I, J, K e L  não informaram. Os teores obtidos foram: F, 
6,82% e desvio padrão 0(zero); C, não detectável e desvio padrão 0(zero); G, 20,46% e desvio 
padrão 0(zero); H, 7,57% e desvio padrão de 1,07; I, 15,35% e desvio padrão de 0,57; J, 8,34% 
e desvio padrão de 0,53; D, não detectável e desvio padrão 0 (zero); A, 25,01% e desvio padrão 
não detectável; B , 25,01% e desvio padrão de 0(zero); K, 15,54% e desvio padrão de 0,54; L, 
4,55% e desvio padrão 0(zero); E, não detectável e desvio 0(zero); e M, não detectável e desvio 
0(zero). Rendimento do experimento: 97,3%. Conclusão: este método de pode servir de meto-
dologia para analisar teores alcoólicos em amostras de bochechos, pois é de fácil execução e 
aceitável margem de erro. Cerca de  41,66% das marcas de bochechos analisados comprome-
tem a saúde, em especial a oral. É perfeitamente compreensível sugerir a implantação de uma 
fi scalização mais rigorosa feita por parte dos órgãos competentes e a limitação desse compo-
nente neste tipo de produto.

Palavras-chave: Bochechos, teor alcoólico, álcool, câncer, adaptação de Codebard.
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CÓDIGO: ET2656
TÍTULO: FUNDAMENTOS DE TEORIA DA INFORMAÇÃO ERRO-ZERO QUÂNTICA
AUTOR: ALVARO VINICIUS DE SOUZA SILVA
ORIENTADOR: REX ANTONIO DA COSTA MEDEIROS

Resumo:

A capacidade de transmissão da informação está relacionada aos possíveis erros da infor-
mação quando enviada. Shannon, em um de seus artigos referentes à teora da informação, de-
mostrou que é possível mandar mensagens num canal ruidoso com probabilidade de erro zero. 
Para tanto, o canal é DSM (discreto sem memória) no qual o número de mensagens enviadas 
sem erro corresponde à cardinalidade máxima do conjunto de símbolos (mensagens) que pode 
ser transmitido sob essa condição. Além disso, Shannon visualizou a relação existente entre o 
cálculo da Capacidade Erro-Zero (CEZ) com a teoria dos grafos. Através disso, o problema da 
CEZ transformou-se num problema combinatório e houve uma facilitação no cálculo da CEZ. 
Portanto, foi notória a igualdade entre o número máximo de mensagens de comprimento n que 
são transmitidas sem erro com o número de cliques do grafo associado ao canal DSM.

Palavras-chave: Capacidade Erro-Zero; Teoria da informação;
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CÓDIGO: ET2660
TÍTULO: NÃO-LOCALIDADE E O CONCEITO DE COMPRIMENTO MÍNIMO NA TEO-
RIA DA RELATIVIDADE ESPECIAL
AUTOR: ZENOBIO DE ALMEIDA RAMOS NETO
ORIENTADOR: ANDRE CARLOS LEHUM

Resumo:

A idéia da relatividade é tão antiga quanto a mecânica clássica. A Relatividade afi rma 
que as leis da física devem aparecer da mesma forma para todos os observadores inerciais. 
As transformações da Relatividade de Galileu, que tão bem se aplica à mecânica newtoniana, 
não são válidas quando fenômenos eletromagnéticos estão presentes no sistema observado. Na 
mecânica clássica não existe um limite de velocidade para propagação da informação, assim 
fornecendo um valor arbitrário para a energia cinética de uma partícula, sua velocidade deveria 
aumentar proporcionalmente ao incremento da energia cinética. Porém, experimentos realiza-
dos com partículas elementares mostraram que a velocidade de tais partículas possui um limite 
fi nito, independente da energia cinética fornecida a ela, que é a velocidade da luz no vácuo. 
Nesse trabalho apresentamos algumas conseqüências da existência de uma velocidade limite 
para propagação de partículas massivas que culmina no desenvolvimento da Teoria da Relativi-
dade Especial de Albert Einstein.

Palavras-chave: Relatividade especial, comprimento de Planck
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CÓDIGO: ET2661
TÍTULO: VALIDAÇÃO DO AJUSTE DE  MODELOS DE TEMPO DE FALHA ACELERA-
DO EM DADOS CONFIABILIDADE DE POÇOS DE PETRÓLEO
AUTOR: RAQUEL BASILIO DOS SANTOS
ORIENTADOR: DIONE MARIA VALENCA

Resumo:

Este trabalho apresenta o estudo de procedimentos estatísticos que fundamentam duas 
áreas da estatística chamadas Análise de Sobrevivência e Teoria da Confi abilidade. Os dados de 
interesse neste caso representam o tempo até a ocorrência de um evento que pode ser a morte de 
pacientes ou a falha de equipamentos, entre outros. Uma característica importante destes dados, 
aqui chamados dados de sobrevivência, é a presença de censuras, que consiste na existência 
de observações incompletas ou parciais. Considerando como dados de sobrevivência o tempo 
até a primeira falha de poços de petróleo, ilustramos a aplicação de conceitos básicos sobre a 
modelagem probabilística nesta área, assim como a implementação computacional no software 
estatístico R.

Palavras-chave: Análise de Sobrevivência; Confi abilidade; Métodos Não-paramétricos
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CÓDIGO: ET2664
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES A BASE DE METAIS 
REFRATÁRIOS PARA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
AUTOR: CAMILA PACELLY BRANDÃO DE ARAUJO
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA

Resumo:

Este trabalho é parte de um projeto em desenvolvimento em parceria com a Universidade 
Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ), tendo como objetivo geral a produção de combustíveis 
líquidos através de reações de Fischer-Tropsch. O DEQ da UFRN fi cou responsável pela síntese 
e caracterização dos catalisadores do tipo carbetos refratários dopados com cobalto. É objetivo 
deste trabalho o estudo da obtenção do carbeto de molibdênio (Mo2C-Co) com diferentes per-
centagens de cobalto, assim como o efeito desta variação em suas propriedades catalíticas. Car-
beto de molibdênio foi obtido a partir de heptamolibdato de amônio e nitrato de cobalto através 
da reação de redução-carbonetação em forno tubular de leito fi xo com atmosfera controlada de 
metano (CH4) (5%) e hidrogênio (H2)(95%) à pressão atmosférica. O material foi caracteriza-
do por Difratometria de Raios-X.

Palavras-chave: carbeto de molibdênio; cobalto; reator leito fi xo; metano; hidrogênio
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CÓDIGO: ET2665
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FUNÇÕES NO PACOTE ESTATÍSTICO R PARA 
PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS
AUTOR: IZABELLY CRISTINA MENDES TINOCO
ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO

Resumo:

Na atualidade exige-se velocidade na análise de dados, tornando assim imprescindível o 
uso da informatização. Para isto, é necessária a busca por um software, que seja de fácil utiliza-
ção,  cuja interface possui um ambiente amigável de se trabalhar, com facilidade na entrada de 
dados. O software estatístico r é gratuito, nele existem recursos que não podem ser encontrados 
em outros softwares. O objetivo deste projeto é apresentar o comando para realização do teste 
não paramétrico para comparações múltiplas pós teste de friedman no R.

Palavras-chave: Pós teste friedman para comparaçoes múltiplas, software R
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CÓDIGO: ET2668
TÍTULO: EXPERIMENTOS FATORIAIS 2^K: UMA APLICAÇÃO NO PLANTIO DE EU-
CALIPTOS
AUTOR: WALTER PEDRO SILVA JUNIOR
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA

Resumo:

A área de Planejamento de Experimentos é uma das mais necessárias na vida científi ca. 
Ela comporta a própria fase de planejamento de um estudo, bem como a de análise dos resul-
tados numéricos do estudo. Este tem como objetivo avaliar, dentre outras variáveis, a altura 
do eucalipto para três diferentes tipos de fatores com quatro níveis cada, visando indicar quais 
níveis dos fatores proporcionam a maior altura. Propõe-se uma alternativa de análise mais sim-
ples do que a sugerida por Andrade & Noleto (1985), baseando-se em experimentos fatoriais 
2^k, o delineamento fatorial 2^6-1 em blocos. Ambos apresentaram o mesmo resultado no que 
diz respeito à signifi cância dos efeitos (N e P2O5).

Palavras-chave: Experimentação;Fatorial fracionado
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CÓDIGO: ET2671
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO VISCOSIMÉTRICA DE POLI(N-ISOPROPILACRILAMI-
DA)S OBTIDAS POR DIFERENTES MÉTODOS
AUTOR: NIVIA DO NASCIMENTO MARQUES
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN
CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA
CO-AUTOR: PRISCILA SCHROEDER CURTI

Resumo:

O estudo de polímeros sensíveis à temperatura tem sido objeto de interesse a algumas 
décadas, devido ao amplo espectro de aplicações na área farmacêutica (em liberação contro-
lada de fármacos), em tecnologia ambiental (remoção de substâncias hidrofóbicas tóxicas em 
águas contaminadas), na bioquímica (imobilização de enzimas e células) e outras. A poli(N-
-isopropilacrilamida) (PNIPAAm) é um dos mais conhecidos polímeros termosensíveis,  cuja 
temperatura consoluta inferior (cuja sigla em inglês é LCST) em água, é por volta de 32 °C. 
Isso signifi ca que o PNIPAAm é solúvel em água abaixo da LCST e precipita desse meio quan-
do a temperatura encontra-se acima desse valor. Isso ocorre devido à ruptura das ligações de 
hidrogênio que o polímero faz com a água e ao aumento das interações hidrofóbicas entre seus 
grupos isopropil. Nesse trabalho, PNIPAAms foram sintetizadas pelo método de polimerização 
em solução, a 25 °C, e pelo método da polimerização em lama, a 50 °C. Os polímeros obtidos 
foram caracterizados por viscosimetria. O polímero produzido a 25 °C obteve uma massa molar 
de 9,9 x 105 g/mol, um valor maior que a massa molar do produzido a 50 °C, de 5,3 x 105 g/
mol. Isso ocorreu, provavelmente, porque as cadeias poliméricas que crescem a 50 °C precipi-
tam ao atingir um tamanho crítico. As constantes viscosimétricas, de Huggins e Kraemer, mos-
traram uma boa interação entre polímero-solvente, ou seja, boa solvatação das macromoléculas, 
para soluções das (PNIPAAms) em água.

Palavras-chave: Polimerização em solução e em lama; PNIPAAm; Viscosimetria.
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CÓDIGO: ET2680
TÍTULO: PROPRIEDADES CRÍTICAS DE SISTEMAS COMPLEXOS
AUTOR: JEFFERSON CAIO DE LIMA
ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO

Resumo:

Para o bom entendimento de moléculas complexas e seu comportamento é necessário 
o conhecimento das propriedades das estruturas simples que as compõem. Signifi ca, então, 
que para entendermos o funcionamento das proteínas precisamos ter posse do conhecimento a 
respeito das propriedades dos aminoácidos, que são seus constituintes. Uma forma de estudar 
essas propriedades é in silico. No entanto, é necessária a certeza de bons resultados, os mais 
precisos possíveis. A fi m de garantir a efi cácia no cálculo da energia de ionização dos amino-
ácidos, o trabalho tem por fi nalidade avaliar a melhor forma para realização de tais cálculos.

Palavras-chave: Histidina, energia de ionização, geometry optimization, in silico
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CÓDIGO: ET2682
TÍTULO: ESTUDO DE INIBIÇÃO A CORROSÃO DE FRAÇÃO ALCOLOÍDICA SOLU-
BILIZADA EM MEIO MICROEMULSIONADO
AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL

Resumo:

Uma forma de evitar ou retardar a corrosão consiste em utilizar inibidores de corrosão. 
Tensoativos são alvo recente de interesse como inibidores de corrosão e mais recentemente, as 
microemulsões (ME) também estão sendo empregadas nestes estudos. No presente trabalho 
avaliou-se a efi ciência de uma fração rica em alcalóides isoquinolínicos (FA) isolada de Croton 
cajucara Benth, solubilizada em um sistema microemulsionado (SME-OCS). A composição 
química de FA e o sistema microemulsionado foram previamente obtidos. SME-OCS (20% 
de óleo de coco saponifi cado, 20% de butanol, 5% de querosene e 55% de água bidestilada) 
mostrou-se efi caz na solubilização desta fração alcaloídica, tendo sido evidenciado (por UV) 
10,50 ± 0,48 mg/mL de solubilização de FA, com percentual signifi cativo (84,7%). O siste-
ma SME-OCS contendo FA (SME-OCS-FA) foi submetido inicialmente a um estudo de ten-
são superfi cial, obtendo-se curvas da concentração versus tensão superfi cial. Observou-se que 
SME-OCS-FA em solução salina forneceu adsorção mais efi caz. Desta forma, a efi ciência de 
inibição à corrosão de SME-OCS-FA foi avaliada em meio salino, pela técnica de voltametria 
de varredura linear, tendo sido obtidos resultados signifi cantes (77% de inibição para a ME e 
95% de inibição para o SME-OCS-FA) e comprovado através de uma análise das tendências 
comportamentais do SME-OCS-FA em função das resistências obtidas, através de gráfi cos de 
superfície.

Palavras-chave: Corrosão, Microemulsão, Alcalóides
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CÓDIGO: ET2683
TÍTULO: ESTUDO DO EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO EM SISTEMAS H2O-QAV/
ACIDO CARBOXÍLICO-M(NO3)2 , M=CU, PB À TEMPERATURA DE 27,5 °C: APLICA-
ÇÃO EM PROCESSOS DE EXTRAÇÃO
AUTOR: HELTON SIQUEIRA MACIEL
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA

Resumo:

A água de produção posiciona-se não como um efl uente da produção de petróleo, mas 
sim como matéria-prima, que após processamento pode gerar produtos de alto valor agregado, 
como magnésio e barrilha. Devido a interações físicas e químicas no reservatório, a água pro-
duzida traz consigo diversos contaminantes, entre eles metais pesados como Ni, Pb, Cd, Cu, 
Fe, Sr e outros. A presença de metais pesados difi culta o processamento da água.Por isso este 
trabalho tem por objetivo a determinação de diagramas de fases para sistemas contendo, água, 
os metais pesados , e um óleo vegetal que será, nos estudos preliminares, representado pelo áci-
do láurico, um dos componentes do óleo de coco, aparecendo como um extratante alternativo 
a ser utilizado no processo, com a intenção de fazer uso de produtos regionais. Nesta etapa do 
trabalho foram determinadas as curvas de solubilidade do sistema ternario Ni(NO3)3 - H2O - 
Cd(NO3)3, estas curvas em conjunto com as curvas que seram obtidas para outros sistemas ter-
nários envolvendo os metais pesados, permitem a construção de diagramas quaternarios e por 
fi m a construção de um envelope completo de fases, sendo este mais um passo na caracterização 
completa do sistema para que o projeto do extrator possa ser realizado.

Palavras-chave: extração líquido-líquido, cuevas de solubilidade, metais pesados
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CÓDIGO: ET2684
TÍTULO: SEDIMENTOS DE FUNDO DA PLATAFORMA CONTINENTAL NA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RECIFES DOS CORAIS
AUTOR: ALANNY CHRISTINY COSTA DE MELO
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL

Resumo:

Método de identifi cação e classifi cação microscópica dos sedimentos biogênicos da pla-
taforma continental de Touros-RN. Neste trabalho é proposto um método de identifi cação e 
classifi cação de sedimentos biogênicos oriundos da plataforma continental na porção nordeste 
do Rio Grande do Norte os sedimentos foram coletados no âmbito do projeto Levantamento ba-
timétrico e faciológico da plataforma continental rasa do estado do Rio Grande do Norte -Folha 
Touros (SB.25-VC-II) - CPRM/UFRN. O método consiste em identifi car e classifi car os com-
ponentes biogênicos com o uso de microfotografi as digitais ampliadas 30 e 40 vezes, adquiri-
das a partir de uma lupa digital com resolução de 1.3MB analisadas com apoio de um Sistema 
de Informações Geográfi cas, o “software” Quantun Gis utilizado para a determinação de um 
sistema de coordenadas, armazenamento e visualização dos dados obtidos e apoio na analise 
das imagens. Para o estudo inicialmente foram utilizadas 12 classes de sedimentos biogênicos, 
sendo observada a ausência ou quantidades insignifi cantes de algumas de delas, esse número 
pode ser reduzido para seis classes, algas verdes, algas vermelhas, algas antigas, foraminíferos, 
moluscos, e grãos minerais. Foi incluída também uma classe “outros”, referente a grãos não 
identifi cados ou que não pertence a nenhuma das outras classes anteriores.

Palavras-chave: sedimento biogênicos, plataforma continental.
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CÓDIGO: ET2688
TÍTULO: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA NO ESTUDO DE SISTEMAS DINÂMICOS 
DISCRETOS
AUTOR: LEILSON CLAUDIO DIOGO DA SILVA
ORIENTADOR: SIMONE BATISTA

Resumo:

Neste projeto estudamos sistemas dinâmicos discretos e sua aplicação na descrição de 
fenômenos físicos e computacionais. As dinâmicas de sistemas dinâmicos discretos podem ser 
interpretadas como resultado de um processo interativo, ou seja, a descrição da trajetória de 
um ponto inicial é resultado da aplicação de uma iteração repetidas vezes, ou seja, o sistema 
considera o estado passado como entrada, atualiza a situação usando uma regra, que determina 
o estado presente em termos do estado passado, e nos fornece o estado atual como saída. A 
teoria tem como objetivo central: 1) O estudo de caráter mais qualitativo que quantitativo das 
equações diferenciais e das transformações diferenciáveis. 2) A visualização da aplicação  de 
ferramentas matemáticas, tais como, transformações lineares, isomorfi smos e homomorfi smos, 
limites, derivadas, integrais, teorema do valor intermediário, continuidade e diferenciabilida-
de de funções reais à valores reais, teorema do valor médio, equações diferenciais ordinárias, 
teorema de existência e unicidade de equações diferenciais ordinárias, resolução numéricas de 
equações diferenciais ordinárias, sequências de números reais, sequências de Cauchy e algumas 
noções topológicas tais como a curva de Bolsano e algumas noções de fractais como o triângulo 
de Sierpinski. 3) O conhecimento da história  do desenvolvimento  da teoria de sistemas dinâ-
micos (discretos e contínuos) como exemplo de como uma teoria matemática se desenvolve e 
como é aplicada.

Palavras-chave: Sistemas dinâmicos discretos, órbitas, iteratividade.
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CÓDIGO: ET2695
TÍTULO: SISTEMA DE CT&I DO RIO GRANDE DO NORTE: MAPEAMENTO DOS LA-
BORATÓRIOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) DA UFRN
AUTOR: SABRINA CARLA ALVES DA SILVA
ORIENTADOR: EDILSON DA SILVA PEDRO
CO-AUTOR: LUIZ ANTONIO FREITAS DE ASSIS

Resumo:

Trata do levantamento da estrutura laboratorial de P&D da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Tem como objetivo subsidiar informações e análises para defi nição de diretri-
zes institucionais quanto às formas de participação da infraestrutura da UFRN no processo de 
inovação de base científi ca e tecnológica, para isso busca levantar o universo dos laboratórios 
e grupos de pesquisa nas Unidades Acadêmicas que atuam mais incisivamente no desenvol-
vimento tecnológico: CT, CCET, CB e CCS. Na primeira fase se utilizou como metodologia 
fontes secundárias de dados, abrangendo o sistema informacional da universidade. O levanta-
mento realizado identifi cou 411 laboratórios distribuídos entre os Centros selecionados, tal le-
vantamento será submetido à atualização de informações a ser realizada em campo na próxima 
fase desta pesquisa. Os dados sistematizados apresentam um passo fundamental para consolidar 
uma primeira plataforma de informações sobre a infraestrutura laboratorial da universidade, 
servindo também de subsídio para a pesquisa em Políticas de CTI no Rio Grande do Norte para 
o Desenvolvimento Local e Regional, do Grupo de Pesquisa em Gestão de Ciência, Tecnologia 
e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável no Nordeste (GCTIDS@NE) da ECT - UFRN, 
que se propõe a mapear e descrever o Sistema de CT&I no estado, visando estabelecer uma 
plataforma de refl exão sobre a produção, articulação e disseminação do conhecimento e suas 
políticas.

Palavras-chave: Laboratórios; Pesquisa e Desenvolvimento; Rio Grande do Norte; UFRN.
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CÓDIGO: ET2699
TÍTULO: TRANSPORTE ELETRÔNICO NA MOLÉCULA DO DNA
AUTOR: RODRIGO FARIAS FIGUEIROA
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE

Resumo:

O Glutamato é um aminoácido com diversas funções importantes, como a de ser o prin-
cipal neurotransmissor ativdor no cérebro. Seria interessante elucidar a sua conformação no 
nosso organismo. Esse trabalho tem o intuito de obter a conformação geométrica do glutamato 
e alguns variantes, obtidos a partir da substituição de elementos (C, N, O) por outros de mesma 
família (Si, P, S). Para obter a conformação geométrica de menor energia do glutamato e seus 
variantes foi usado o programa Discovery Studio, onde as estruturas foram criadas e neutraliza-
das. Após isso elas foram levadas ao programa Material Studios, onde passaram pelo processo 
de Mecânica Clássica, Semi-empírico e a Teoria da Funcional de Densidade (DFT). Cada uma 
utilizando ferramentas diferentes, o Forcite, VAMP e Dmol3, visando a otimização das estru-
turas até o mínimo de energia potencial e  para que se pudesse obter a energia de ionização de 
cada estrutura com a conformação otimizada. Pelos resultados obtidos através das técnicas de 
ab initio, concluiu-se que é possivel, energeticamente, a existência de variantes do glutamato 
na natureza, pois as energias potenciais e cinéticas de conformação dos glutamatos variantes 
foram muito parecidas as do.

Palavras-chave: Glutamato, Conformação, ab initio, Mecânica Clássica e Quântica
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CÓDIGO: ET2705
TÍTULO: STOCK-WEATHER: MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA A GERAÇÃO DE SÉ-
RIES CLIMATOLÓGICAS
AUTOR: CARLOS ALBERTO SOARES DOS SANTOS
ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO

Resumo:

O desenvolvimento de modelos para simulação de dados climáticos, baseados em séries 
históricas, é de grande importância para futuras avaliações, principalmente, de sistemas agro-
nômicos, relacionados às produções agrícolas, e sistemas hidrológicos, destinados à racionali-
zação de recursos hídricos. A interação de componentes probabilísticos com modelos de outros 
componentes de um sistema agrícola, deve fornecer um método para medir o risco de incerte-
za climática, que está relacionado à gerenciamentos alternativos. Diante dessa premissa, deve 
ser desenvolvido um modelo de recuperação e simulação de dados climáticos mensais/diários 
que deve se mostrar efi ciente, sob exaustivos testes estatísticos, para aplicações em modelos 
agronômicos, que consiga retratar com boa similaridade os dados históricos. Este trabalho tem 
como objetivo o desenvolvimento de Redes Neurais Artifi ciais (RNAs), para a reconstituição, 
simulação e predição de séries climáticas temporais. No primeiro momento focamos na re-
constituição das séries. Foi usado a serie de precipitações em Natal no período de 01 de 1961 a 
07 de 2009.  Os dados de entrada necessários são provenientes de banco de dados no formato 
padronizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Será desenvolvida uma técnica 
que torne a rede o mais confi ável possível, a fi m de se ter uma boa representatividade dos dados 
gerados. Usaremos neste estudo a rede neural artifi cial multilayer perceptrons.

Palavras-chave: STOCK-WEATHER, ESTOCÁSTICOS, PICME, SÉRIES, Redes Neurais, 
ANN
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CÓDIGO: ET2709
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS PMMA/MMT EM EXTRU-
SORA ROSCA SIMPLES
AUTOR: ANA CLAUDIA MEDEIROS DE CARVALHO
ORIENTADOR: MARIA CAROLINA BURGOS COSTA

Resumo:

O poli metacrilato de metila (PMMA) é utilizado na produção de peças transparentes em 
substituição ao vidro. Apesar da alta rigidez e excelente estabilidade dimensional em relação 
aos demais polímeros acrílicos, esse polímero possui baixa resistência ao impacto limitando 
a sua utilização. Existe uma grande preocupação em desenvolver maneiras de aumentar a re-
sistência ao impacto desse material sem alterar as suas propriedades óticas. Uma delas é a 
produção de nanocompósitos de matriz polimérica de PMMA reforçado com argila montimo-
rilonita (MMT). Este trabalho é parte do projeto «PIG2874-2009 - Desenvolvimento de nano-
compósitos de poli metacrilato de metila (PMMA) e argila montimorilonita (MMT) nacional» 
e tem como objetivo a preparação de nanocompósitos por meio de mistura mecânica em uma 
extrusora rosca simples, disponível no Laboratório de Polímeros da UFRN. Após a preparação 
dos nanocompósitos, será realizada a caracterização física dos mesmos, envolvendo o estudo da 
intercalação e esfoliação das lamelas de argila dentro da matriz polimérica. Esta caracterização 
possibilitará o desenvolvimento de nanocompósitos PMMA/MMT com melhores propriedades 
mecânicas em relação ao PMMA puro.

Palavras-chave: Nanocompósitos, PMMA/MMT, Mistura mecânica, Extrusora rosca simples.
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CÓDIGO: ET2715
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FUMARATOS DE LANTÂNIO, NEODÍ-
MIO E ÉRBIO
AUTOR: TATIANE DE MEDEIROS
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA
CO-AUTOR: ANA BEATRIZ FLORÊNCIO CABRAL
CO-AUTOR: FERNANDA LOUISE CARDOSO DE SOUSA
CO-AUTOR: ROSEANE MARIA DE MELO

Resumo:

Compostos derivados de ânions orgânicos e metais de transição têm sido bastante estudados 
devido às suas promissoras aplicações.Nosso grupo de pesquisa sintetiza estes compostos a partir 
de seus respectivos óxidos,a partir dos quais são sintetizados os seus cloretos,para,enfi m,sintetizar  
compostos de ânions orgânicos ligados a metais de transição.Neste trabalho foram sintetizados 
fumaratos de lantânio,neodímio e érbio,os quais foram obtidos a partir da reação entre soluções 
etanólicas de seus cloretos misturados a uma solução do ácido fumárico em etanol,excesso,como 
mostrado na seguinte reação genérica:LnCl3+4(C4H4O4)->Ln(C4H3O4)x.nH2O+(4-x)
C4H4O4+3HCl(x=1,2 ou 3). Retirou-se o excesso de ácido fumárico lavando os fumaratos 
com álcool etílico e fazendo-se uma fi ltragem à vácuo.A caracterização dos fumaratos se deu 
a partir de titulações complexométricas com EDTA,utilizando-se solução tampão de ácido 
acético-acetato de sódio pH5.8,alaranjado de ortoxilenol e piridina.Estas titulações têm como 
objetivo determinar a estequiometria dos compostos sintetizados, como está apresentada na 
equação genérica acima,contendo de um a três fumaratos.Os cálculos foram realizados a partir 
das equações:MM=m(amostra)/N(EDTA).V(EDTA) MM(média)=[MM1+MM2+MM3+...+ 
MM(N)]/N. As estequiometrias para esses compostos,segundo a titulação complexométrica sã
o:La(fum).8,5H2O;Nd(fum)3.3H2O e Er(fum)3.2H2O.As conclusões fi nais da estequiometria 
dependem agora da análise de CHN e da análise térmica.

Palavras-chave: Síntese e caracterização de fumaratos de lantanídeos.
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CÓDIGO: ET2724
TÍTULO: ANÁLISE DE INFRAVERMELHO MÉDIO (IV) EM EXTRATO ALCOÓLICO 
DA FOLHA DO NEEM (AZADIRACHTA INDICA)
AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO
CO-AUTOR: JANAINA MONTEIRO DE SOUZA

Resumo:

A espectroscopia infravermelha (IV) é uma das técnicas espectroscópicas (não destrutiva) 
mais comuns usada por químicos orgânicos e inorgânicos. É a medida de absorção de diferen-
tes freqüências de IV por uma amostra posicionada no caminho de um feixe de IV. O princi-
pal objetivo da análise IV é determinar os grupos funcionais presentes no composto químico. 
Grupos funcionais diferentes absorvem freqüências características da radiação de IV. Portanto, 
a espectroscopia IV é uma ferramenta importante e popular para elucidação estrutural e iden-
tifi cação de compostos. O Neem (Azadirachta indica) é uma planta do gênero das Meliaceae, 
cuja origem provável é a Índia e o sul da Ásia, onde é muito utilizada para fi ns medicinais e 
como pesticida. Tem grande potencial para ser empregada na agricultura devido sua ação inse-
ticida sobre a maioria dos insetos-pragas. A amostra utilizada consiste em um extrato alcoólico 
da folha do neem (Azadirachta indica), coletado no município de Arês/RN, seco em estufa a 
45°C para a secagem e posterior análise qualitativa dos grupos funcionais, onde o pó obtido foi 
analisado em um espectrofotômetro de infravermelho na região médio (600 a 3800 cm-1). A 
análise do espectro apontou que o mesmo corresponde à estrutura encontrada na literatura da 
azadiractina, a principal substância desta planta. Indicando que o método utilizado na extração 
alcoólica além de ser bastante simples, também é útil para a obtenção dessa substância.

Palavras-chave: Extrato alcoólico, Neem (Azadirachta indica), infravermelho médio.
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CÓDIGO: ET2725
TÍTULO: FLUXO DE AR INDUZIDO POR CONVECÇÃO NATURAL EM CANAL VER-
TICAL AQUECIDO POR ENERGIA SOLAR
AUTOR: RENATO CAMARA MARTINS DA COSTA
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO

Resumo:

Na região Nordeste do Brasil, a radiação solar responde pela maior parcela de carga tér-
mica no interior das edifi cações. Parte da energia que causa o desconforto pode ser utilizada 
para induzir fl uxo de ar em canais verticais. Nesta pesquisa, analisou-se a relação entre a tempe-
ratura média da superfície externa de um canal vertical e o fl uxo de ar em seu interior, quando o 
mesmo era exposto ao Sol. Um tubo de aço, com 3,94 m de altura, 38 cm de diâmetro e 1,3 mm 
de espessura foi montado sobre uma superfície de fi brocimento; estais foram utilizados para 
ancoragem do canal; uma janela (com 10 mm de diâmetro) foi aberta na parede do canal para 
introdução da sonda de medição (anemômetro de fi o quente); um pirômetro digital foi usado 
para registrar a temperatura em nove pontos da superfície externa do canal. Analisaram-se as 
relações entre a velocidade média e o horário de medição e a as temperaturas médias na superfí-
cie do canal. Constatou-se que, além da radiação solar, os ventos interferem signifi cativamente 
no escoamento. Concluiu-se que, apesar de não proporcionar níveis de velocidade requeridos 
para se atingir o conforto térmico no interior de habitações, valores maiores de fl uxo induzido 
por radiação solar poderão ser obtidos mediante a anexação de uma superfície de captação com 
maior diâmetro na base do canal e, assim, será possível aplicar a técnica para dispersão de ga-
ses, vapores, poeiras e névoas em locais de trabalho.

Palavras-chave: Energia solar; Convecção natural; Ventilação; Canal vertical.
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CÓDIGO: ET2728
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO TERMOMECÂNICA DE MATERIAIS CERÂMICOS UTI-
LIZADO COMO ANODO DE CÉLULA A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO
CÓDIGO: ET2728
AUTOR: GRAZIELE LOPES DE SOUZA
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO
CO-AUTOR: DANIEL ARAÚJO DE MACEDO
CO-AUTOR: PAULO PEREIRA DE BRITO NETO
CO-AUTOR: TANCREDO DANTAS

Resumo:

Células a combustível de óxido sólido (CCOS) são equipamentos para a conversão direta, 
sem necessidade de reformador externo, de energia química em água, energia térmica e elétrica. 
Em contraste com outros tipos de células, um empilhamento CCOS pode, em princípio, ser pro-
jetado para operar em uma faixa de temperatura entre 500 e 1000°C. As CCOS de temperatura 
intermediária (CCOS-TI) têm sido de imenso interesse por oferecer vantagens sobre as CCOS 
de alta temperatura (CCOS-AT), as CCOS-TIs incluem melhor compatibilidade térmica entre 
os componentes, partida rápida com menor consumo energético, redução de custo de obtenção 
e operação. Seus componentes básicos são os eletrodos (anodo e catodo), o eletrólito, os selan-
tes e os interconectores. Cada componente deve apresentar propriedades específi cas de acordo 
com sua função, além de ser química e termicamente compatíveis entre si. A céria dopada com 
gadolínia (Cex-1GdxO2-x/2 - CGO) introduzida de níquel vem se destacando como material 
de anodo. Este trabalho teve como objetivo principal a caracterização termomecânica, por di-
latometria, de materiais cerâmicos para aplicação como anodo. Os materiais sintetizados foram 
o compósito céria dopada com gadolínia - óxido de níquel (CGO-NiO). O comportamento de 
sinterização dos compactados de CGO-NiO foram conduzidos entre 30 e 1250 ºC e a determi-
nação dos coefi cientes de dilatação térmica (CET) entre 30 e 1000 °C. Os anodos apresentaram 
CET de 13,26x10-6 ºC-1 e 16,34x10-6 ºC-1.

Palavras-chave: anodo; dilatometria; CET; CCOS



ET - Exatas e Tecnológicas

171

CÓDIGO: ET2733
TÍTULO: PRESSÃO DE EXPANSÃO DE ARGILAS VERMELHAS E AMARELAS
AUTOR: DAVID FERREIRA GONCALO SILVA
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR

Resumo:

O presente trabalho trata da avaliação das características de expansão de solos argilosos 
em ensaios de compressão oedométrica. Foram estudados dois solos da Bacia do Jatobá, na 
região semi-árida do Estado de Pernambuco, os quais foram denominados de argila vermelha 
e argila amarela. Foram realizados ensaios de caracterização geotécnica e ensaios para a deter-
minação da pressão de expansão por dois métodos. O primeiro consistiu na expansão livre com 
recarregamento e o segundo com carregamento sem variação de volume. Os ensaios de carac-
terização mostraram que os solos podem ser descritos como argila plástica. A densidade dos 
grãos foram de 2,74 e 2,77 para as argilas amarela e vermelha, respectivamente. Os resultados 
de ensaios oedométricos mostraram que para a argila amarela a expansão livre foi de 17,75% 
sob uma pressão de 5 kPa e 12,75% sob 12,5 kPa. A pressão de expansão nesses ensaios variou 
de 185 a 215 kPa. Nos ensaios sem variação de volume a pressão de expansão variou de 320 
a 520 kPa. Do mesmo modo a argila vermelha apresentou uma expansão de 8,05% sob uma 
pressão de 12,5 kPa e sob 5 kPa, o solo sofreu uma expansão de 9,35%. A pressão de expansão 
no caso em questão variou entre 100 a 200 kPa. Nos ensaios sem variação de volume, a pressão 
de expansão fi cou numa faixa de 100 a 160 kPa. Portanto, com base nos resultados apresentados 
podemos concluir que as argilas são expansivas.

Palavras-chave: Pressão de expansão; Solos Argilosos; Compressão Oedométrica
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CÓDIGO: ET2737
TÍTULO: MODELOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA COM APLICAÇÃO DE TÉCNI-
CAS DE TERMOGRAFIA
AUTOR: THIAGO PINHEIRO JERÔNIMO
ORIENTADOR: RODRIGO JOSE PIRES FERREIRA
CO-AUTOR: SAMIRA YUSEF ARAUJO DE FALANI

Resumo:

Atualmente, a manutenção tem se tornado um fator importante para a competitividade das 
organizações. Os custos e os problemas ocasionados pela inefi ciência desta função podem ser 
críticos. Portanto, é necessário avaliar o tipo de manutenção a ser aplicado, visto que cenários 
diferentes requerem tipos de manutenção diferentes. Este trabalho busca mostrar o desenvolvi-
mento de uma solução para problemas com manutenção de aparelhos numa empresa de distri-
buição de energia elétrica. São explicadas as modalidades de manutenção, técnicas utilizadas 
para inspecionar aparelhos e a importante determinação do intervalo de inspeções, além da 
análise detalhada dos meios e métodos escolhidos. A proposta deste documento é a utilização 
da manutenção preditiva, através de técnicas de termografi a com periodicidade de inspeções 
defi nida por um modelo matemático desenvolvido pelo uso de MAUT.

Palavras-chave: Manutenção. Termografi a. MAUT.
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CÓDIGO: ET2738
TÍTULO: ESTUDO DE PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR PARA A 
TIOURÉIA, ETILMETILSULFÓXIDO E 2,2-BIPIRIDINA
AUTOR: ROSEANE MARIA DE MELO
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA
CO-AUTOR: POLLYANA DA SILVA LIMA
CO-AUTOR: TATIANE DE MEDEIROS

Resumo:

O estudo da geometria molecular e parâmetros estereoquímicos de moléculas têm sido 
úteis na avaliação de reatividades em sistemas doadores de elétrons, de uso potencial na for-
mação de sistemas complexos. No presente trabalho estudamos as estruturas dos compostos 
tiouréia, Etilmetilsulfóxido e 2,2-bipiridina, para avaliar o poder coordenante destes ligantes 
com cátions metálicos, utilizamos o programa WEBLAB VIEWERPRO, para quantifi car a 
capacidade doadora dos mesmos, através da estereoquímica, da nuvem de potencial eletros-
tático, distâncias e ângulos de ligação, cargas parciais dos elementos em cada molécula, pa-
râmetros de reatividade e ambiente químico no sítio de coordenação. Os dados obtidos para a 
tiouréia, um ligante oxo-doador monodentado, mostrou uma carga parcial para o O1= -0,0541. 
No etilmetilsulfóxido, também um ligante oxo-doador monodentado, a carga parcial atribu-
ída foi de O1= -0,1146.Para a 2,2-bipiridina, ligante bidentado nitro-doador, os valores de 
carga parcial originadas para cada nitrogênio, N1=N2 = -0,2546. Acreditamos que as esta-
bilidades dos complexos que possam ser formados a partir desses ligantes sigam a seguinte 
ordem: TIOURÉIA<ETILMETILSULFÓXIDO< 2,2-BIPIRIDA. Modifi cações nesta ordem 
de estabilidade podem ocorrer devido a impedimentos esteréricos destes ligantes, na forma-
ção de compostos de coordenação, uma vez que seus volumes moleculares são da ordem de 
70,6Å(etilmetilsulfóxido), 105,4Å(tiouréia) e 189,3Å(2,2-bipiridina).

Palavras-chave: Parâmetros de reatividade molecular e modelagem molecular
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CÓDIGO: ET2741
TÍTULO: MODA: UM ESTUDO DE CASO SÓCIO ECONÔMICO NA CIDADE DE NA-
TAL - RN
AUTOR: ADRIANA MARIA NUNES DA PAZ
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA
CO-AUTOR: DERMEGIANE MAYARA MARTINS FEITOSA
CO-AUTOR: MARIA IOLANDA SOARES DE LIRA
CO-AUTOR: VANESSA VALERIA LIMA

Resumo:

Este trabalho relata uma análise de um estudo de caso realizado na cidade de Natal-RN. 
Foram abordados os aspectos sociais e econômicos da moda, buscando identifi car a importân-
cia que a mesma tem para a sociedade e a infl uência direta exercida no consumo. A obtenção de 
dados se deu por fontes primárias, através de pesquisa de campo em dois pontos muito movi-
mentados da cidade: o calçadão da Avenida Nove do bairro do Alecrim, e no interior do maior 
shopping center, utilizando-se questionários. Os dados foram tabelados e avaliados em formas 
de gráfi cos e de quadros. A análise demonstrou que dos entrevistados, 40% defi niram que a 
moda é ter estilo, opinião e gosto próprio, ou seja, as pessoas se vestem como se sentem bem. 
Os aspectos caracterizadores da moda, em ordem de importância, foram: sentir-se bem consigo 
próprio, e ter bom gosto. Do total, 66% se preocupam com moda, ao contrário, 34% não se pre-
ocupam. Neste sentido, verifi ca-se que as mulheres se preocupam mais que os homens, 73% e 
57%, respectivamente. Nota-se também que as pessoas que auferem maior renda se preocupam 
mais com a moda.

Palavras-chave: moda; consumo, renda.
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CÓDIGO: ET2743
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA NAS CA-
RACTERÍSTICA DE UM PÓ DE NB-10%CU
AUTOR: CAIO VINÍCIUS RODRIGUES BARBOSA
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES
CO-AUTOR: ARIADNE SOUZA E SILVA
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA
CO-AUTOR: GILBERTO MELCHIORS

Resumo:

Neste trabalho, um moinho planetário Fritsch Pulverisette 7 de alta energia foi usada para 
preparar um pó compósito Nb-Cu. Pós de Nb e Cu na razão de 10% em massa de cobre foram 
moídos por 20 horas sob diferentes velocidades de moagem (200, 300 e 500 rpm). Ciclohexano 
foi usado como ambiente de moagem. Recipiente e bolas de metal duro com 15 mm de diâmetro 
foram usados. A razão em massa de pó para bola utilizada foi de 1:6. Para estudar as mudan-
ças na forma, tamanho e composição das partículas assim como na estrutura cristalina dos pós 
moídos sob as três condições de velocidade usadas, amostras de pós foram coletadas após 2, 6, 
10 e 16 horas. Os pós moídos foram caracterizados por DRX, medidas granulométricas por dis-
persão a laser, microscopia eletrônica de varredura e medidas de microdureza vickers. Quando 
o pó é moído sob um velocidade de 500 rpm, ambas as fases Nb e Cu são amorfi zadas após 16 
horas. Uma maior quantidade de contaminação por carbeto de tungstênio devido o desgaste dos 
corpos de moagem e das paredes do recipiente é detectada com a elevação da velocidade de 
moagem de 200 para 500 rpm.

Palavras-chave: Moagem de alta energia, compósito Nb-Cu, amorfi zação
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CÓDIGO: ET2748
TÍTULO: ANÁLISE DAS COMPONENTES GLOBAL E DIFUSA DA RADIAÇÃO SOLAR 
EM NATAL - RN ENTRE 2009 E 2010
AUTOR: HUGO SERGIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO
CO-AUTOR: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA

Resumo:

Com base nos dados coletados na Estação Solarimétrica de Natal, instala no Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais / Centro Regional do Nordeste, dentro da parceria estabelecida 
entre o INPE e a UFRN, realizou-se a análise da radiação solar global e difusa entre janeiro / 
2009 e março / 2010. Utilizando-se um polinômio de grau 3 para traçar a linha de tendência, 
contatou-se uma redução na intensidade da radiação global no período de janeiro a junho / 2009 
e um aumento no período de julho /2009 a janeiro / 2010. Observou-se uma variação mínima da 
componente difusa da radiação solar nos mesmos períodos. O comportamento verifi cado para a 
radiação global pode ser atribuído ao aumento seguido da diminuição da nebulosidade presente 
no céu da cidade.

Palavras-chave: radiação solar global, radiação solar difusa, valores máximos e médios
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CÓDIGO: ET2749
TÍTULO: EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE “NIM” POR ULTRASSOM
AUTOR: CAMILA CARVALHO DE ALMEIDA
ORIENTADOR: MARTA COSTA
CO-AUTOR: CLAUDI DIEGO DE SOUSA PINHEIRO
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS

Resumo:

A Azadirachta indica, árvore natural da Índia, é conhecida no Brasil como Nim e foi intro-
duzida em vários países para arborização e produção de lenhas em áreas secas.  O óleo de suas 
sementes atua como pesticida natural, sendo empregado na medicina, veterinária e indústria de 
cosméticos. Este trabalho descreve os primeiros resultados sobre a avaliação do “Nim” como 
potencial fonte de óleo para produção de biocombustíveis.  Com esse objetivo investigou-se 
seu processo de extração por ultrassom com solventes de diferentes polaridades: 1) n-Hexano; 
2) Diclorometano; 3) Éter de petróleo e 4) Hexano/Acetato de Etila (4:1). Em cada caso, 7g 
de sementes, trituradas com auxílio de almofariz e pistilo, foram colocadas em contato com 
100 mL de solvente, durante 8 h. Em seguida, evaporou-se o solvente em evaporador rotativo 
e o rendimento (em porcentagem) foi calculado de acordo com a seguinte fórmula: [(Mst x 
100)/Mov], onde Mst representa a massa inicial (g) das sementes trituradas e Mov a massa (g) 
do óleo obtido. Como resultado obteve-se com o Hexano 36,97%; seguido do Diclorometano 
33,06%; Hexano:Acetato de Etila (4:1) 25,25% e Éter de Petróleo 28,94 %. A avaliação dos 
parâmetros de qualidade ainda está em andamento.

Palavras-chave: Sementes de Nim, Extração, Rendimento
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CÓDIGO: ET2751
TÍTULO: POSSÍVEIS ERROS ASSOCIADOS À ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE SE-
DIMENTOS
AUTOR: INGRID COSTA DE AZEVEDO
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL
CO-AUTOR: MARCELA MARQUES VIEIRA
CO-AUTOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL

Resumo:

Este estudo tem como propósito identifi car possíveis erros que podem ocorrer durante 
a análise granulométrica de sedimentos. Para a obtenção dos dados foi utilizada a amostra de 
número 55416 do projeto “Levantamento Batimétrico e Faciológico da Plataforma Continental 
Rasa do Estado do Rio Grande do Norte - Folha Touros (SB.25-VC-II) - CPRM/UFRN”. A 
amostra passou pelos processos de lavagem, secagem, quarteamento e análise granulométrica, 
sendo essa ultima etapa realizada por seis diferentes analistas, utilizando amostras de pesos 
semelhantes e o mesmo jogo de peneiras. Ao fi m das análises, comprovou-se que, em 67% das 
amostras, houve perda considerável de material durante a análise granulométrica. Nas amostras 
restantes, observou-se uma massa fi nal maior que a inicial, o que pode ser resultado de uma 
limpeza insatisfatória das peneiras, causando assim contaminação na amostra. Mesmo com as 
diferenças entre pesos iniciais e fi nais, houve uma predominância da fração areia grossa (0,500 
a 0,250 mm), nos resultados obtidos por todos os analistas, assim como foi observado que a dis-
tribuição de sedimentos por fração granulométrica se manteve constante em todas as amostras, 
sendo observadas apenas algumas variações insignifi cantes nas frações mais fi nas.

Palavras-chave: Erros, Análise Granulométrica, Sedimentologia
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CÓDIGO: ET2756
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO AERODINÂMICA DA FUSELAGEM DE UMA AERONAVE 
TIPO AERODESIGN
AUTOR: ANTONIO CALMON DE ARAUJO MARINHO
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR
CO-AUTOR: BRUNO DA CUNHA DINIZ
CO-AUTOR: RENATO CAMARA MARTINS DA COSTA

Resumo:

Atualmente a indústria aeronáutica tem um grande desafi o que é o aperfeiçoar a aerodinâ-
mica das aeronaves, aumento assim a efi ciência delas. O objetivo deste trabalho é realizar a aná-
lise aerodinâmica de um avião rádio-controlado, destinado a competição SAE AERODESIGN 
a fi m de melhorar a aeronave aerodinamicamente. Para isso foi calculado: I) a variação do co-
efi ciente de sustentação da aeronave em relação à mudança do ângulo de ataque, este variando 
de -2° a 16°, levando em conta as contribuições da asa, profundor e fuselagem. II) a variação 
do arrasto total da aeronave variando com o ângulo de ataque, levando em conta os arrastos 
induzidos da asa e profundor, bem como o arrasto parasita de cada componente da aeronave e 
ainda os arrastos de interferências. III) pode-se então calcular a distribuição das porcentagens 
do arrasto total da aeronave e obteve-se a curva e equação da polar de arrasto. IV) foi calculado 
o desempenho da aeronave, obtendo então a previsão de carga que aeronave pode levantar em 
variadas altitudes, sendo para Natal de 37 kg. Com este trabalho foi verifi cado um alto arrasto 
parasita da fuselagem, 11% do arrasto total, e posteriores modifi cações na fuselagem provoca-
ram a redução desse, para em torno de 9% do arrasto total da aeronave, sendo satisfatório para 
o tipo da aeronave.

Palavras-chave: Aerodinâmica, Arrasto, fuselagem
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CÓDIGO: ET2758
TÍTULO: APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA COMO MÉTODO DE RE-
MOÇÃO DE NITRATOS DISSOLVIDOS NA ÁGUA POTÁVEL DA UFRN
AUTOR: MAIARA BARBOSA FERREIRA
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO CARVALHO
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES

Resumo:

Um número crescente da população mundial está com difi culdade em encontrar um recur-
so cada vez mais escasso: água limpa. No entanto, existe uma grande variedade de processos 
para desinfetar ou remover impurezas inorgânicas, como o biológico, incineração, fi ltração, 
resinas, adsorção e oxidação química (cloração), tornando a água potável. A escolha de um mé-
todo de desinfecção apropriado deve ser adaptada aos requisitos locais com o objetivo de alcan-
çar a maior segurança microbiológica e o menor risco de subprodutos indesejáveis. Atualmente, 
compostos nitrogenados especialmente os nitratos, presentes nas águas potáveis, tendem a ser 
resistentes aos tratamentos de desinfecção e purifi cação. Diante deste quadro, a pesquisa e 
desenvolvimento de novas tecnologias de purifi cação de água potável são cada vez mais esti-
mulados. Uma delas é a Tecnologia Eletroquímica que pode ser considerada uma alternativa 
atrativa para o tratamento de águas potáveis contendo nitratos. Assim, o presente trabalho teve 
como objetivo verifi car a efi ciência do processo eletroquímico para remoção de nitratos em 
água potável, usando um elétrodo de Platina suportado em titânio. Este material eletrocatalítico 
sob diferentes valores de corrente elétrica aplicada (5, 10 e 20 mA cm-2) e 25°C de temperatura, 
permitiu remover cerca de 60% de nitratos em todos os casos. Estes resultados indicam a apli-
cabilidade deste processo avançado de purifi cação para eliminar altas concentrações de nitratos 
nas águas potáveis.

Palavras-chave: Eletroquímica ambiental; Tratamento de águas; nitratos e água potável.
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CÓDIGO: ET2759
TÍTULO: MONITORAMENTO E ESTUDO DA REMOÇÃO DE NITRATOS DISSOLVI-
DOS NAS ÁGUAS POTÁVEIS E MINERAIS
AUTOR: CHRYSTIANE DO NASCIMENTO BRITO
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA
CO-AUTOR: GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Resumo:

As águas potáveis contendo compostos inorgânicos e microorganismos provenientes dos 
reservatórios municipais, e também de muitas outras fontes de água potável, constituem uma 
séria ameaça à saúde humana, sendo bastante tóxicas à maioria das vidas aquáticas. Para ser 
potável, a água precisa obedecer aos padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 
e na Portaria 518/04 do Ministério da Saúde Brasileiro. Muitas vezes, a água aparentemente é 
potável por não apresentar cheiro, cor, nem sabor. Mesmo assim, a água pode estar contami-
nada com microorganismos ou compostos inorgânicos em altas concentrações como o nitrato. 
Este é associado ao risco de duas doenças graves: a metemoglobinemia e o câncer gástrico. O 
Ministério da Saúde estabelece que o teor máximo de nitrato permitido para a água ser con-
siderada potável é de 10 mg/L. Visando avaliar este problema e proteger a saúde publica, o 
presente trabalho teve como objetivo determinar o teor de nitratos em águas potáveis e minerais 
de alguns pontos da cidade de Natal. As concentrações de nitratos foram quantifi cadas usando 
a técnica de espectrofotometria no ultravioleta, e os valores dos teores em algumas amostras de 
águas potáveis e minerais foram superiores a 10 mg/L. Estes resultados indicam que em alguns 
casos, as águas não podem ser consumidas; além disso indicam a necessidade de propor novos 
métodos de tratamento de águas, visando que a água obedeça aos padrões estabelecidos pela 
lei brasileira.

Palavras-chave: Monitoramento, teor de nitratos, água potável, saúde pública.
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CÓDIGO: ET2760
TÍTULO: SOLUÇÃO, VIA ANSYS/CFX, DA MAGNETOHIDRODINÂMICA COM 
TRANSFERÊNCIA DE CALOR E PROPRIEDADES DE TRANSPORTE VARIÁVEIS NA 
REGIÃO DE ENTRADA DE UM CANAL DE PLACAS PLANAS PARALELAS
AUTOR: MIKHAIL GORBATCHEV KADMO SILVA
ORIENTADOR: JOAO ALVES DE LIMA

Resumo:

O estudo sobre a dinâmica do escoamento de fl uidos condutores em canais submetidos 
a campos magnéticos têm, recentemente, recebido forte atenção da comunidade científi ca. Tal 
ressurgimento está fortemente ligado às questões energéticas e ambientais, uma vez que o uso 
dos recursos energéticos naturais tem levado ao seu esgotamento e à geração de poluição e mu-
danças climáticas. Logo, a busca por efi ciência energética e a redução do consumo de tais recur-
sos se tornou essencial. Um dos processos industriais que mais consomem energia, atualmente, 
é a produção de alumínio através da redução por eletrólise de sua matéria prima, a bauxita, 
para obtenção de óxido de alumínio. Assim, qualquer ação que busque a redução do consumo 
de energia, ou, sua otimização, deve passar necessariamente pela melhora na compreensão dos 
fenômenos físicos envolvidos no processo. Por esse motivo, o presente trabalho se caracteriza 
pela realização de simulações computacionais da dinâmica do escoamento e da transferência de 
calor em um fl uido condutor elétrico, em um canal de placas paralelas submetido a um intenso e 
constante campo magnético. Nas simulações, considera-se escoamento em regime permanente, 
laminar e incompressível com propriedades termofísicas variáveis. Comparações com outros 
resultados, numéricos e experimentais, são realizadas para fi ns de validação da metodologia 
utilizada, para diferentes parâmetros que caracterizam o fenômeno.

Palavras-chave: Simulação Computacional, Magnetohidrodinâmica, Convecção.
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CÓDIGO: ET2762
TÍTULO: SÍNTESE DE FERRITA DE NÍQUEL E ZINCO A PARTIR DO MÉTODO CITRA-
TO PRECURSOR APLICADO COMO ABSORVEDOR DE ONDAS NA FAIXA DE 8-12 
GHZ
AUTOR: CHARLES RAJIV CAVALCANTE DO LAGO
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR

Resumo:

A síntese da ferrita de níquel-zinco, Ni0,5Zn0,5Fe2O4,, foi tratada através do método dos 
citratos precursores, que é uma variação do método Pechini. Para esta síntese foi necessária a 
preparação de três resinas: ferro, níquel e zinco. A amostra foi calcinada a 350º/3h, estudada 
por análise termogravimétrica e difração de raios X, os difratogramas mostraram que o material 
apresentou a formação da fase única do tipo espinélio. As amostras calcinadas entre 350°C/3,5h 
e a 1100°C/3h mostraram um aumento da cristalinidade com o aumento da temperatura, verifi -
cando-se que em temperaturas acima de 500°C sem controle de atmosfera inerte, ocorre a pre-
sença de fase secundária.  A análise morfológica do pó a 1000 e 1100ºC/3h mostrou partículas 
de tamanho médio de 0,5 micrometros para o pó calcinado a 1000ºC/3h e partículas entre 1 e 
2micrometros para o pó calcinado a 1100ºC/3h. O pó formou maiores aglomerados a 1100ºC/3h 
devido ao efeito de difusão que a temperatura mais elevada proporciona. A ferrita Ni0,5Zn0,5 
apresentou um bom desempenho como MARE para faixa de freqüência 8-12 GHz com absor-
ção de microondas de absorção máxima de 96,6% (15 dB), viabilizando sua aplicação como 
material absorvedor de radiação eletromagnética quando calcinado a 1000º/3h.

Palavras-chave: Fase espinélio, método dos citratos precursores e material absorvedor
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CÓDIGO: ET2769
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E SINTESE DAS FERRITAS DE COBALTO-ZINCO POR 
REAÇÃO DE COMBUSTÃO
AUTOR: ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO
ORIENTADOR: JOAO BOSCO LUCENA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: ALCINEY MIRANDA CABRAL

Resumo:

As ferritas estão na classe dos materiais cerâmicos magnéticos, apresentando grande apli-
cabilidade para dispositivos de sistemas de telefonia, sinais de localização rastreamento, GPS, 
componentes de computadores, supressores de sinais, cartões magnéticos e etc. A aquisição 
de ferritas de cobalto-zinco, para um sistema  0,5<= x<=1.0 (Co1-xZnxFe2O4), por reação de 
combustão utilizando reagente como; nitratos de cobalto e ferro, acetato de zinco (como fonte 
de cátions) e  uréia como agente redutor(combustível). Este método mostrou produtos bastante 
versáteis à aplicação desejada. Os produtos foram caracterizados por: determinação da Área 
Superfi cial Específi ca (BET) para analise do contorno do grão e porosidade, DRX  fase, geo-
metria e validação do método de síntese, e Magnetrometria de Amostra Vibrante (MAV) para 
análise magnética. Essas propriedades dão parâmetros à aplicação da melhor ferrita.

Palavras-chave: cobalto-zinco, ferritas, sintese por combustão
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CÓDIGO: ET2771
TÍTULO: DIAGÊNESE DA PORÇÃO AFLORANTE DA FORMAÇÃO AÇU, BACIA PO-
TIGUAR, ESTADO DO RN
AUTOR: LEONARDO CARVALHO PALHANO
ORIENTADOR: MARCELA MARQUES VIEIRA

Resumo:

Diagênese constitui o campo de condições físicas e químicas que controla os processos 
geológicos atuantes sobre os sedimentos depositados, depósitos residuais e sobre todos os ti-
pos de rochas na superfície da crosta terrestre e nos primeiros milhares de metros de profun-
didade. A partir da identifi cação dos principais processos diagenéticos que atuaram em uma 
rocha sedimentar e da aplicação de regras de paragênese, pode-se interpretar a seqüência em 
que os mesmos ocorreram e, com isso, reconstruir a litifi cação de um depósito sedimentar. O 
projeto em questão teve como objetivo principal contribuir para um melhor entendimento dos 
processos diagenéticos que atuaram sobre a formação Açu, na Bacia Potiguar (estado do RN). 
A Formação Açu congrega espessas camadas de rochas siliciclásticas (arenitos muito fi nos a 
conglomeráticos, intercalados com folhelhos, argilitos e siltitos), as quais afl oram em uma faixa 
de 15 km de largura, em média, com espessura de até 200 m, ao longo da costa da Chapada do 
Apodi. Esta formação constitui o principal reservatório de hidrocarbonetos da Bacia Potiguar e 
um importante aqüífero da Região Nordeste.

Palavras-chave: Diagênese; Formação Açu; Bacia Potiguar.
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CÓDIGO: ET2772
TÍTULO: ESTUDO DE TRATAMENTO AVANÇADO DE OXIDAÇÃO COMO ALTERNA-
TIVA NA REMOÇÃO DE POLUENTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS RESIDUAIS INDUS-
TRIAIS
AUTOR: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: ALINE MARIA SALES SOLANO
CO-AUTOR: JAILSON VIEIRA DE MELO
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES

Resumo:

A grande preocupação com a poluição ambiental causadas por compostos orgânicos pou-
co ou não biodegradáveis tem alertado ao tratamento de efl uentes industriais visando eliminar 
ou diminuir sua natureza a fi m de evitar sérios problemas. A pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias de tratamento de efl uentes que sejam ambientalmente orientadas são cada 
vez mais estimulados e a Tecnologia Eletroquímica é uma delas, por ser considerada uma alter-
nativa atrativa para o tratamento de efl uentes contendo compostos orgânicos (óleos, petróleo, 
corantes, etc.) via o processo de eletroxidação. O presente trabalho teve como objetivo verifi -
car a efi ciência do processo de oxidação eletroquímica para remoção de corantes em soluções 
aquosas, utilizando materiais eletrocatalíticos diferentes, o anodo de Platina suportada em titâ-
nio (Ti/Pt) e o ânodo de diamante dopado com boro (BDD). As taxas de mineralização do co-
rante, Amarelo de Novacron, foram quantifi cadas usando espectrofotometria UV-Vis, visando 
aperfeiçoar as condições experimentais (corrente elétrica aplicada, concentração do corante 
e adição de NaCl). Nessas condições (30 mAcm-2, 200 ppm ), para o ânodo Ti/ Pt e BDD  
obteve-se cerca de 85 % de eliminação da cor nos tempos de 150  e 250 min, respectivamente. 
Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste trabalho mostraram que este processo 
pode ser uma alternativa para o tratamento de águas residuais industriais contendo corantes.

Palavras-chave: Tratamento de águas, corante, oxidação, eletroquímica.
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CÓDIGO: ET2773
TÍTULO: OBTENÇÃO DE OXIDO DE CERIUM PARA USO COMO PROTETOR SOLAR 
EM FORMULAÇÃO DE BIOPESTICIDAS VIRAIS
AUTOR: CINTHIA MEIRELLY DE ARAUJO ELPIDIO
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
CO-AUTOR: FRANCISCO WENDELL BEZERRA LOPES

Resumo:

Atualmente, diversos biomateriais nanoestruturados tem sido gerados a partir de avanços 
na nanotecnologia. Síntese de nanopartículas de óxido de terras raras como, por exemplo, o 
óxido de cério, tem despertado grande interesse pelo seu emprego e viabilização econômica nas 
mais diversas de áreas de aplicação. Existem vários métodos empregados, atualmente, na pro-
dução de nanopartículas de óxidos de cerium. Esse composto possui diversas aplicações e uma 
delas é o seu uso como protetor solar devido à capacidade de refl exão dos raios ultravioleta, as-
sim sendo, é possível que o óxido de cerium associado a materiais orgânicos, seja utilizado com 
a fi nalidade de encapsulamento de microorganismos sensíveis a radiação solar (os baculovírus), 
para uma futura aplicação industrial. Neste trabalho, comprovou-se a efi cácia da metodologia 
sol-gel para síntese do óxido de cerium e através da análise de difração de raios-X comprovou-
-se a presença de uma única fase do composto, com a indexação de todos os picos identifi cados.

Palavras-chave: óxido de cerium, biopesticidas, protetor solar



ET - Exatas e Tecnológicas

188

CÓDIGO: ET2779
TÍTULO: ESTUDO DE ESTABILIDADE DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS POR 
TAMANHO DE PARTÍCULAS
AUTOR: TAIRA MORENA MENDES BARBOSA
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA F. T. ROSSI
CO-AUTOR: KEILA REJANE DE O. MELO

Resumo:

Este trabalho objetiva obter sistemas microemulsionados (SME) e estudar a estabilidade 
de dois pontos nos SME, através de análise granulométrica para aplicação na indústria petrolí-
fera.  Os SME foram obtidos, apresentando os seguintes constituintes: Sistema 1?Untl (tenso-
ativo-T), n-butanol (cotensoativo-C), querosene (fase óleo-Fo) e ADT (fase água-Fa); Sistema 
2?Untl, n-butanol, xileno e ADT; Sistema 3-Untl, n-butanol, querosene/xileno 10% e ADT; e 
Sistema 4-Untl, sec-butanol, xileno e ADT, para os sistemas de 5 até 8 a fase aquosa foi subs-
tituída por uma solução de NaCl 35000 ppm. Para tanto, escolheu-se dois pontos na região de 
microemulsão que foi de 30% C/T, 5% de Fo e 65% de Fa e 20% C/T, 5% de Fo e 75% de Fa, 
respectivamente. Após escolha destes pontos, foi realizado o estudo de estabilidade através de 
tamanho de partículas, que relaciona o tamanho e a polidispersão das gotículas das micelas. 
Através deste estudo pode-se observar que os sistemas tiveram comportamentos diferentes e 
um aumento crescente da gotícula com a adição do NaCl em todos os casos. Observou-se que 
o tamanho das gotículas é uniforme e bem distribuída, caracterizando micelas do tipo diretas. 
Portanto, a composição de 30% C/T, 5% de Fo e 65% de Fa (ADT ou NaCl), em todos os sis-
temas, exceto o sistema 3 e 4, o diâmetro das gotículas foi muito menor que o observado para 
as demais composições e suas polidispersões foram iguais a zero, o que permite identifi car a 
estabilidade das partículas nos SME.

Palavras-chave: Sistema microemulsionado, estabilidade, tamanho de partícula
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CÓDIGO: ET2781
TÍTULO: OBTENÇÃO E ESTUDO COMPARATIVO DE MCM-41 SINTETIZADOS À 
PARTIR DE FONTES ALTERNATIVAS DE SÍLICA
AUTOR: GISLANE PINHO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO
CO-AUTOR: JOANA MARIA DE FARIAS BARROS
CO-AUTOR: RAYSSA RAFAELLI NUNES MELO DA SILVA
CO-AUTOR: RENATA MARTINS BRAGA

Resumo:

O MCM-41 é uma peneira molecular que apresenta elevados valores de área superfi cial 
e porosidade, boa estabilidade térmica e arranjo hexagonal de mesoporos unidimensionais com 
diâmetros variando entre 2 e 10 nm, além da acessibilidade de moléculas grandes aos sítios 
ativos no interior dos poros. Por apresentar estas propriedades e características únicas em sua 
estrutura, o MCM-41 tem se tornado um material promissor em catálise, sendo também usado 
como adsorventes para proteção ambiental e como suporte para metais em processo de refi no de 
materiais à base de petróleo. Diversos fatores podem infl uenciar na obtenção desses materiais, 
como a fonte de sílica, tipos de surfactante, temperatura de cristalização,  pH e a razão surfac-
tante/SiO2. As fontes de sílica comumente utilizadas na síntese do MCM-41 são o silicato de 
sódio, TEOS, TMA-silicate ou sílica amorfa, que vem sendo substituídas por fontes alternati-
vas, visando a minimização de custos e o aproveitamento de rejeitos. Este trabalho tem como 
objetivos a obtenção do MCM-41 usando a sílica da casca do arroz como fonte de SiO2 e o 
estudo da infl uência de outras fontes de sílica na síntese do MCM-41. O material sintetizado foi 
caracterizado através das técnicas de Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia na Região do 
Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR), Determinação da Área Superfi cial (BET), 
Análises Termogravimétrica (TG/DTG/DTA) e análise química por EDX.

Palavras-chave: MCM-41, Sílica, casca do arroz
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CÓDIGO: ET2787
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE IP CORES EM FPGA COM 
ESTRATÉGIAS EMBARCADAS DE CONTROLE
AUTOR: DIMAS FRANCELINO DE MOURA JUNIOR
ORIENTADOR: JOSE ALBERTO NICOLAU DE OLIVEIRA

Resumo:

Trata-se da caracterização e desenvolvimento de núcleos de propriedade intelectual (IP) 
embarcados em FPGA (Field Programmable Gate Array), escritos em uma Linguagem de Des-
crição de Hardware, voltados ao controle robótico, ou seja, onde este sistema possibilita o con-
trole em tempo real de uma articulação robótica, que por sua vez tenha fi nalidades em equipa-
mentos de potência ou instrumentação. No primeiro ano de pesquisa, focou-se em metodologias 
baseadas em equações onde se fez uso da biblioteca presente no Simulink, partindo disto pode-
-se trabalhar analogamente com os blocos do DSP Builder. Durante o processo de adequação de 
ambiente, tomou-se ciência de algoritmos que vieram a contribuir na pesquisa, onde um destes 
códigos pesquisados apresentou boa adequação ao projeto, assim, teve-se um modelo digital 
que serviu como base para caracterização do núcleo de hardware a ser desenvolvido e simulado 
a nível de pré e pós síntese, fazendo uso de ferramentas como FPGA.

Palavras-chave: Sistema Embarcado, IP core, FPGA, DSP Builder
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CÓDIGO: ET2789
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS E CON-
TROLE DE UM SECADOR VERTICAL DE BANDEJAS  E AVALIAÇÃO DOS PARÂME-
TROS OPERACIONAIS EM MALHA FECHADA
AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE MORAES FILHO
ORIENTADOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: ANTÔNIO ITALO ALVES DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: DANIEL VICTOR AMARAL DA SILVA
CO-AUTOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA

Resumo:

O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema de aquisição de dados e controle para 
um secador vertical de bandejas utilizado no estudo de secagem de rejeitos das indústrias de 
polpa de frutas. No sistema implementado, buscou-se o monitoramento da temperatura em 
cada bandeja e o controle da temperatura do ar na entrada do secador. Para este propósito, foi 
desenvolvido um código computacional utilizando ferramenta de programação estruturada em 
Visual Fortran. O programa comunica-se com a placa de aquisição de dados, capturando os 
dados dos sensores de temperatura (termopares) e, a partir de tais dados, toma a decisão de 
controle enviada como um sinal de modulação para a resistência elétrica de aquecimento do 
ar de secagem, fechando a malha de controle de temperatura do secador. Tanto os dados dos 
sensores quanto a decisão de controle fi cam registrados em arquivo e são apresentados grafi ca-
mente em tempo real numa interface visual de fácil acesso aos usuários. Com base num estudo 
dinâmico de resposta do sistema em malha aberta, foi realizada a sintonia para a lei de controle 
convencional (PID), buscando-se um ajuste para o controlador com desempenho adequado. Em 
seguida, foram feitos testes de secagem utilizando-se rejeito de polpas de frutas com o sistema 
operando em modo automático. Tais testes permitiram avaliar parâmetros operacionais da seca-
gem, tais como: velocidade do ar de secagem, temperatura de operação e espessura da camada 
de material na bandeja.

Palavras-chave: Secador vertical, Sistema de aquisição de dados, controle de processos
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CÓDIGO: ET2791
TÍTULO: SISTEMA PARA TESTES DE TERMOACUMULADORES
AUTOR: VÍTOR PESSOA PORPINO DIAS
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO
CO-AUTOR: PEDRO SAMUEL GOMES MEDEIROS

Resumo:

Adaptou-se um sistema de resfriamento de água para testes de substâncias termoacumula-
doras. Um tubo de cobre foi conformado, para adquirir uma geometria espiral, e utilizado como 
trocador de calor (serpentina), constituindo o evaporador do circuito de refrigeração. Uma cuba 
de plástico, com capacidade para 3 L, foi empregada como reservatório de contenção do fl uido 
de trabalho, sendo posicionada no interior da serpentina (evaporador). Termopares foram fi -
xados em pontos do circuito de refrigeração e inseridos no interior do reservatório. Para testar 
a efi ciência do sistema, foram realizados ensaios com substância cujas propriedades (quando 
operando como termoacumuladoras) já são conhecidas: água e etileno glicol. Constatou-se que 
o sistema apresenta condições adequadas ao estudo de outras substâncias termoacumuladoras.

Palavras-chave: Refrigeração; Termoacumulação; Trocador de calor
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CÓDIGO: ET2793
TÍTULO: A AZADIRACHTA INDICA COMO FONTE DE ÓLEO PARA BIODIESEL
AUTOR: CLAUDI DIEGO DE SOUSA PINHEIRO
ORIENTADOR: MARTA COSTA
CO-AUTOR: CAMILA CARVALHO DE ALMEIDA
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS
CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA

Resumo:

A Azadirachta indica (conhecida como Nim ou Amargosa) é uma árvore «multiuso». Per-
tence à família do mogno e do cedro, árvores de grande porte, podendo atingir até 30m de altura 
e 2,5m de diâmetro. Apresenta atividade contra nematóides do cisto da soja e contra mosca 
das frutas. Além da presença de várias substâncias bioativas, suas sementes são ricas em óleo 
constituído por ácidos graxos palmíticos (C16:0), esteárico (C18:0), oléico (C18:1) e linoléico 
(C18:2), matéria-prima importante para produção de biodiesel. O presente trabalho tem como 
objetivo comparar o rendimento em óleo do processo de extração exaustiva das amêndoas de 
Nim. Após retirada da casca das sementes, triturou-se com almofariz e pistilo 7g de amêndoas 
que foram colocadas em contato direto com o solvente durante 24h. O solvente foi evaporado 
em evaporador rotativo, seco com sulfato de sódio anidro para retirada da água residual e o ren-
dimento em óleo calculado. Os menores rendimentos foram obtidos da extração com a mistura 
Hexano/Acetato de etila 4:1 (37,25%) e o Hexano (37,26%); com Clorofórmio/Metanol 2:1 
(39,7%) e o diclorometano (45,20%). A correlação da densidade em função do tipo de consti-
tuintes, presentes na mistura de triglicerídeos, mostra que o uso de solvente de maior polaridade 
produziu um óleo muito mais denso (d= 0, 9481 g/mL) que quando foi usado solvente de baixa 
polaridade (d=0,9110 g/mL). Esses resultados sugerem que o Nim pode ser potencialmente 
aplicável para produção de biodiesel.
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CÓDIGO: ET2797
TÍTULO: A TEORIA DA PERCOLAÇÃO
AUTOR: CYNTIA VANESSA HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA
ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
CO-AUTOR: TIAGO DE MEDEIROS VIEIRA

Resumo:

A teoria da percolação é um tema bastante interessante, pois seus conceitos probabilís-
ticos e geométricos servem para modelar sistemas complexos, como os que apresentam tran-
sições de fase. A fi m de mostrar uma visão geral acerca desse tema, este trabalho trata dos 
conceitos básicos da teoria, como o de cluster e o de probabilidade crítica, e brevemente explica 
os modelos de percolação: percolação de sítio, de ligação e contínua. O comportamento crítico 
de alguns parâmetros que caracterizam um modelo de percolação, como o tamanho médio de 
cluster, S, também são evidenciados e analisados, e os expoentes críticos relacionados a esses 
parâmetros também são defi nidos e seus valores são calculados numericamente. As quantidades 
pertinentes ao modelo de percolação de sítio, percolação em duas e três dimensões, são estu-
dadas através dos resultados de simulações computacionais. Como aplicações práticas, alguns 
aspectos da teoria da percolação aplicados à prospecção do petróleo serão brevemente aborda-
dos, por exemplo.

Palavras-chave: sistemas complexos, teoria da percolação
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CÓDIGO: ET2802
TÍTULO: A TEORIA DA PERCOLAÇÃO
AUTOR: TIAGO DE MEDEIROS VIEIRA
ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
CO-AUTOR: CYNTIA VANESSA HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA

Resumo:

A teoria da percolação é um tema bastante interessante, pois seus conceitos probabilís-
ticos e geométricos servem para modelar sistemas complexos, como os que apresentam tran-
sições de fase. A fi m de mostrar uma visão geral acerca desse tema, este trabalho trata dos 
conceitos básicos da teoria, como o de cluster e o de probabilidade crítica, e brevemente explica 
os modelos de percolação: percolação de sítio, de ligação e contínua. O comportamento crítico 
de alguns parâmetros que caracterizam um modelo de percolação, como o tamanho médio de 
cluster, S, também são evidenciados e analisados, e os expoentes críticos relacionados a esses 
parâmetros também são defi nidos e seus valores são calculados numericamente. As quantidades 
pertinentes ao modelo de percolação de sítio, percolação em duas e três dimensões, são estu-
dadas através dos resultados de simulações computacionais. Como aplicações práticas, alguns 
aspectos da teoria da percolação aplicados à prospecção do petróleo serão brevemente aborda-
dos, por exemplo.

Palavras-chave: sistemas complexos, teoria da percolação
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CÓDIGO: ET2812
TÍTULO: ESTRUTURA DE SOLIDIFICAÇÃO E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE LI-
GAS AL-NI
AUTOR: IGOR JEFFERSON CABRAL ARAUJO
ORIENTADOR: JOSE EDUARDO SPINELLI
CO-AUTOR: BISMARCK LUIZ SILVA

Resumo:

As ligas hipoeutéticas Al-Ni são alternativas atuais para utilização de ligas leves em apli-
cações estruturais, podendo ser possíveis substitutas de ligas Al-Cu em determinadas condições 
de esforço mecânico. Para tanto, estudos aprofundados devem ser conduzidos. No intuito de 
avaliar a infl uência de parâmetros de solidifi cação como taxa de resfriamento, velocidade da 
frente de solidifi cação e gradiente de temperatura, o presente trabalho é baseado na realização 
de experimentos de solidifi cação unidirecional vertical ascendente com as ligas Al-1%Ni, Al-
-3%Ni e Al-5%Ni. . Este esquema experimental permite monitorar estes parâmetros correlacio-
nando-os com as microestruturas obtidas. Largo espectro microestrutural pode ser conseguido 
por meio desta técnica. A microestrutura de ligas hipoeutéticas afeta decisivamente as proprie-
dades mecânicas. A distribuição de produtos segregados (intermetálicos ricos em Ni) depende 
do arranjo dendrítico e também da distribuição das fases eutéticas (alfa + beta).  Uma forma fá-
cil, rápida e consistente de avaliar propriedade mecânica de ligas brutas de fusão é a realização 
de ensaios de microdureza Vickers. Resultados preliminares são apresentados, privilegiando 
o entendimento das evoluções microestruturais e de valores de dureza ao longo das amostras 
solidifi cadas. As próximas etapas desta pesquisa visam o estabelecimento de correlações do 
tipo  Hall-Petch e a compreensão da dependência dos valores de dureza com os parâmetros de 
solidifi cação.
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CÓDIGO: ET2813
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS METALOGRÁFICAS PARA A REVE-
LAÇÃO DE CONTORNOS DE GRÃO EM AÇOS ALTO CARBONO TEMPERADOS
AUTOR: BISMARCK LUIZ SILVA
ORIENTADOR: WANDERSON SANTANA DA SILVA
CO-AUTOR: DIEGO DA ROCHA RAMOS
CO-AUTOR: HÉLIO GOLDENSTEIN
CO-AUTOR: JOSE EDUARDO SPINELLI

Resumo:

Os aços de alto carbono quando tratados tradicionalmente, tendem a apresentar uma mi-
croestrutura martensítica maclada grosseira, de alta resistência mecânica e baixa tenacidade. 
Entretanto, tratamentos térmicos não-convencionais permitem a obtenção de uma estrutura 
constituída por grãos refi nados e por martensita escorregada. Desta forma, é possível obter um 
comportamento mecânico excepcional uma vez que o refi no de grão, além de proporcionar um 
ganho de resistência mecânica, traz um aumento de tenacidade do material. Neste contexto 
verifi ca-se a recente busca por novas rotas de tratamentos para a obtenção de uma estrutura 
homogênea e refi nada, visando o compromisso entre resistência mecânica e tenacidade. Expe-
rimentalmente, verifi ca-se a difi culdade no estabelecimento do tamanho de grão do material, 
dada a difi culdade na revelação dos contornos destes grãos. Assim sendo, este trabalho apre-
sentará técnicas de ataques metalográfi cos especiais utilizados na revelação da estrutura de 
grãos de aços alto carbono, submetidos a tratamentos térmicos de solubilização seguidos de 
revenimento de alta temperaturas e de têmperas fi nais nas temperaturas de 800º, 820º e 840ºC. 
As medições dos tamanhos de grão utilizará a técnica clássica do intercepto a partir de imagens 
de MEV e microscopia ótica. Este trabalho é parte de uma linha de pesquisa ora em implanta-
ção no DEMAT-CT/UFRN, que trata do estudo da tenacidade à fratura de aços de alto carbono 
submetidos a tratamentos de refi no de grão.

Palavras-chave: Aços de alto carbono; Tratamentos Térmicos de Refi no de grão
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CÓDIGO: ET2814
TÍTULO: OBTENÇÃO DE AÇOS FERRAMENTA COM DISTRIBUIÇÃO BIMODAL DE 
CARBONETOS A PARTIR DA MOAGEM DE CAVACOS DE USINAGEM
AUTOR: EUGÊNIO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
ORIENTADOR: WANDERSON SANTANA DA SILVA
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO BRASIL FERRO

Resumo:

As elevadas resistências mecânica e ao desgaste dos aços ferramenta são acompanhadas 
de uma baixa tenacidade à fratura. Uma possibilidade de se aumentar a tenacidade à fratura, 
sem comprometer estas referidas resistências, é a obtenção de uma distribuição bimodal de car-
bonetos do tipo M6C e MC.  Em linhas gerais a resistência mecânica e a resistência ao desgaste 
são garantidas por uma distribuição refi nada (tamanhos submicrométricos) e homogeneamente 
dispersa destes carbonetos, enquanto que a distribuição heterogênea de carbonetos grosseiros 
(tamanhos acima de 1 micrometro) controla a tenacidade à fratura. Dada as difi culdades de 
acesso e o elevado custo dos pós obtidos por solidifi cação rápida de gotas metálicas, a moagem 
de cavacos de aços ferramenta se apresenta como uma alternativa rápida e barata para a obten-
ção dos pós necessários para este trabalho. Para se obter a esperada distribuição bimodal são 
misturados pós a partir de diferentes tempos de moagem (10, 30 e 60 minutos), em diferentes 
proporções.  Os pós são moídos utilizando-se a relação massa de esfera de aço para rolamento e 
massa de cavaco de 6/1 (30g/5g) em moinho de bolas. As misturas previamente preparadas são 
compactadas e sinterizadas a vácuo. Os cavacos, os pós e as amostras sinterizadas são caracte-
rizados por microscopia ótica, MEV e difração de raios X, com o objetivo de se estabelecer os 
tamanhos dos cristalitos, os tamanhos e distribuição de carbonetos e das demais fases presentes.

Palavras-chave: Aços Ferramenta; Moagem; Sinterização.
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CÓDIGO: ET2817
TÍTULO: SÍNTESE DE WC-CO A PARTIR DO PRECURSOR PARATUNGSTATO DE 
AMÔNIA (APT) PELA REAÇÃO GÁS-SÓLIDO
AUTOR: LIVIA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
CO-AUTOR: ANTONIO MARCILIO VIEIRA DE MORAIS

Resumo:

A preparação das ligas WC-Co é feita industrialmente pela sinterização de misturas de 
pós de carbeto de tungstênio e cobalto. Neste trabalho WC-Co foi sintetizado a partir do para-
tungstato de amônia (APT). Inicialmente nitrato de cobalto foi misturado com APT na propor-
ção de 5 % em peso de cobalto. O APT foi caracterizado por DTA-TG e DRX. As reações de 
redução e carbonetação foram realizadas em forno tubular bipartido sob atmosfera de metano e 
hidrogênio. O precursor foi submetido a uma mistura de metano/hidrogênio contendo de 3% de 
CH4. A taxa de aquecimento foi de 5°C/min. A amostra permaneceu por 2h a 850°C. Para ser 
feita uma comparação, foi colocado em uma mufl a outra mistura de APT e nitrato de cobalto.  
Os produtos obtidos foram caracterizados por DRX.

Palavras-chave: WC-Co, paratungstato de amônia, nitrato de cobalto
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CÓDIGO: ET2819
TÍTULO: ESTUDO DA OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CORANTES TÊXTEIS 
COMO TRATAMENTO FISICO-QUIMICO ALTERNATIVO DE EFLUENTES EFLUEN-
TES DA INDÚSTRIA TÊXTIL
AUTOR: ALINE MARIA SALES SOLANO
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO CARVALHO
CO-AUTOR: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES

Resumo:

Indústrias têxteis liberam por dia uma grande variedade de efl uentes contendo corantes 
orgânicos sintéticos de baixa degradabilidade, que além de causar poluição estética, podem 
provocar sérios danos ambientais e na saúde humana. Visando eliminar ou minimizar os danos 
causados por estes tipos de compostos, a Tecnologia Eletroquímica tem sido considerada, nos 
últimos anos, uma alternativa atrativa para tratamento de efl uentes contendo compostos orgâ-
nicos via o processo de eletroxidação. O presente trabalho teve como objetivo verifi car a efi ci-
ência do processo de oxidação eletroquímica para remoção de corantes em soluções aquosas, 
utilizando materiais eletrocatalíticos diferentes, o anodo de Platina suportada em titânio (Ti/Pt) 
e o anodo de diamante dopado com boro (BDD). A taxa de degradação do Azul de Novacron, 
foram quantifi cadas utilizando espectrofotometria UV-Vis, buscando a otimização das condi-
ções (aplicação de corrente elétrica e variação da temperatura). Nessas condições (30 mAcm-2, 
190 ppm, pH=8) para o ânodo de Ti/Pt obteve-se cerca de 97% de eliminação da cor em um 
menor tempo (60 e 270 min) do que para o ânodo de BDD obteve-se cerca de 94% de elimi-
nação da cor (60 e 360 min). Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste trabalho 
mostraram que esta técnica pode ser uma alternativa efi ciente para o tratamento de efl uentes 
contendo corantes, como um pre-tratamento para à eliminação da cor intensa em efl uentes da 
Indústria Têxtil.

Palavras-chave: Meio Ambiente, Analítica Aplicada, Tratamento de efl uentes, Poluentes
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CÓDIGO: ET2821
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TIPO DE FONTE DE RADIAÇÃO UTILIZADA  NO TRATA-
MENTO DE EFLUENTES FENÓLICOS POR PROCESSO DE OXIDAÇÃO AVANÇADA
AUTOR: GISELLE KALLINE GOMES CARVALHO
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO
CO-AUTOR: ANDRE LUIS NOVAIS MOTA
CO-AUTOR: MARIA LUIZA DE MEDEIROS TEIXEIRA
CO-AUTOR: ZANIEL SOUTO DANTAS PROCÓPIO

Resumo:

Com o crescente aumento da poluição das águas acorrido nos últimos anos, houve tam-
bém um grande avanço das pesquisas relacionadas ao tratamento de águas contaminadas. 
Efl uentes contendo compostos orgânicos de alta toxicidade, nos quais o tratamento biológico 
não pode ser aplicado, os chamados processos oxidativos avançados (POA) surgem como uma 
alternativa para a degradação de substâncias orgânicas tóxicas não biodegradáveis, pois estes 
processos são baseados na geração de radicais hidroxila, substâncias altamente reativas, capa-
zes de degradar praticamente todas as classes de compostos orgânicos. Os POA, por muitas 
vezes, requerem o uso de reatores com lâmpadas especiais que emitem luz ultravioleta. Estas 
lâmpadas apresentam uma alta demanda de energia elétrica, consistindo, portanto, em um dos 
maiores problemas para a aplicação desses processos em escala industrial. Este trabalho avalia 
a efi ciência de degradação de um efl uente contendo fenol pelo processo foto-Fenton, analisando 
a radiação proveniente de lâmpadas e do sol captada por um reator fotoquímico. Os resultados 
mostraram que utilizando radiação solar podem-se obter resultados excelentes, chegando a per-
centuais de degradação maiores a 99% e com desempenho superior ao do uso das lâmpadas, 
porém é limitado pelo período de incidência de radiação solar.

Palavras-chave: foto-Fenton; radiação solar; fenol.
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CÓDIGO: ET2823
TÍTULO: OBTENÇÃO E AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE ÁGUA PRODUZIDA 
SINTÉTICA
AUTOR: DIOGO BATISTA COELHO
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO

Resumo:

O resultado da exploração do petróleo em terra (onshore) ou marítima (offshore), não é 
somente o óleo bruto, mas concomitantemente ocorre a produção de outro efl uente líquido, este 
denominado água produzida. A composição deste efl uente é bastante variada e depende das 
características e localização geológica do campo produtor de petróleo, bem como dos produtos 
químicos adicionados nos diversos processos de produção. A quantidade de óleo presente na 
água produzida está relacionada aos seguintes fatores: composição do óleo; pH, salinidade, total 
de sólidos dissolvidos, temperatura; razão óleo/água; tipo e quantidade de produtos químicos 
usados no campo de petróleo. Esse óleo pode apresentar-se em quatro formas distintas: livre, 
disperso, emulsionado e dissolvido. O objetivo deste trabalho é promover um estudo da água 
produzida, sintetizando a mesma em laboratório através da formação de emulsões de petróleo 
em uma fase aquosa, e, além disso, avaliar a infl uência de parâmetros, tais como, fase orgânica, 
salinidade e alcalinidade, na estabilidade de tais emulsões obtidas. Nesses estudos, os valores 
de diâmetro da partícula e de potencial zeta das dispersões resultantes mostraram ser afetados 
pelos parâmetros analisados.

Palavras-chave: Água produzida sintética; Estabilidade; Diâmetro; Potencial zeta.
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CÓDIGO: ET2824
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DA ÁREA IRRADIADA E DA INTENSIDADE 
DE RADIAÇÃO UTILIZADA EM UM REATOR FOTOQUÍMICO APLICADO NO TRATA-
MENTO DE EFLUENTES FENÓLICOS UTILIZANDO FOTO-FENTON
AUTOR: MARIA LUIZA DE MEDEIROS TEIXEIRA
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO
CO-AUTOR: ANDRE LUIS NOVAIS MOTA
CO-AUTOR: GISELLE KALLINE GOMES CARVALHO
CO-AUTOR: ZANIEL SOUTO DANTAS PROCÓPIO

Resumo:

Um dos grandes problemas das indústrias em tratar seus efl uentes se dá quando há pre-
sença de compostos orgânicos com elevada toxicidade e solubilidade em água. Os processos 
de oxidação avançada (POA) têm-se mostrado efi cazes na degradação destes compostos, pois 
geram substâncias (radicais hidroxila) com elevado potencial de oxidação. O processo utilizado 
foi o foto-Fenton que consiste na combinação de peróxido de hidrogênio e íons ferrosos, na 
presença de luz UV-visível irradiadas por lâmpadas fl uorescentes de luz negra (black light). 
Seu mecanismo reacional consiste na decomposição do peróxido de hidrogênio, em meio áci-
do, na presença de íons ferrosos, levando à formação de radicais hidroxila. Nesse trabalho, foi 
analisada a taxa de degradação do composto orgânico (fenol) com a variação da área irradiada 
e do número de lâmpadas utilizadas no reator fotoquímico percebendo-se a dependência destas 
variáveis no processo.

Palavras-chave: foto-Fenton; radiação UV-visível; reator fotoquímico.
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CÓDIGO: ET2826
TÍTULO: AVALIAÇÃO MACROESTRUTURAL DE CONCRETOS COM ADIÇÃO DE 
POLIPROPILENO E PET SUBMETIDOS A ELEVADAS TEMPERATURAS
AUTOR: ADLA KELLEN DIONISIO SOUSA
ORIENTADOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA
CO-AUTOR: JULIANA SILVA ROLIM

Resumo:

O comportamento do concreto frente a elevadas temperaturas vem se tornando um assun-
to de interesse nos últimos anos. Esta preocupação é justifi cada pela crescente necessidade de 
concretos cada vez mais resistentes, duráveis e que resistam mais tempo ao incêndio permitindo 
que antes da estrutura entrar em colapso a edifi cação seja evacuada. O objetivo deste trabalho 
é analisar o efeito de adições de fi bras de polipropileno e de PET no concreto, no que diz res-
peito à fragmentação explosiva do concreto quando sujeito a altas temperaturas, por volta de 1 
200ºC semelhantes as dos incêndios. Bem como a resistência à compressão e permeabilidade 
do concreto com a adição e sem a adição de fi bras antes e após a submissão a altas temperaturas. 
Para isso, foi defi nido um traço característico (1 : 2,47 : 3,25 : 0,65) e foram fabricados corpos-
-de-prova inicialmente sem a adição de fi bras e com adição de fi bras, nas seguintes proporções: 
0,05%; 0,10%; 0,15%; 0,20%, em relação ao peso do cimento.  Foram realizados os ensaios 
de Resistência à Compressão e Absorção de água com e sem fi bras. Estudos a cerca do assunto 
indicam que as fi bras poliméricas derretem com a elevação da temperatura, criando poros adi-
cionais que podem ser preenchidos pela água evaporada, reduzindo assim a pressão nos poros, 
garantindo com isso um maior tempo antes da estrutura entrar em colapso.

Palavras-chave: Concreto, fi bras, polipropileno, PET, altas temperaturas.
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CÓDIGO: ET2827
TÍTULO: EPGI - GUIA E BUSCA NA PROGRAMAÇÃO DA TV DIGITAL INTERATIVA
AUTOR: PEDRO HENRIQUE COSTA MONTEIRO CABRITA
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI

Resumo:

A TV digital veio para tirar o telespectador da mesmice, pois trouxe uma novidade, a 
possibilidade de maior interação entre programa e telespectador.O sinal digital também deu 
abertura para a inclusão de novos canais como, canais exclusivos para música, notícias, vendas, 
entre outros. Essa nova gama de canais abriu a oportunidade para o uso de guias de canais ou 
EPG(Eletronic Programming Guide), com ele o usuário consegue classifi car a programação por 
ordem alfabética, nome da emissora ou até mesmo lista de favoritos. O EPG é um sistema que 
ajuda muito o usuário, mas seus fi ltros são poucos precisos, nem sempre conseguimos achar o 
que queremos, e ainda perdemos muito tempo para visualizar toda a lista. Pensando nisso, foi 
elaborado um projeto para facilitar a busca de canais e tornar mais prática a vida do usuário. 
No novo tipo de buscador o usuário teria diversos níveis de busca, eles seriam divididos em: 
categorias, gêneros, classifi cação etária e horários. O sistema se divide em duas fases, no centro 
da tela temos os fi ltros, e ao lado direito temos o resultado da pesquisa, ou seja, os canais que se 
enquadram nas categorias selecionadas até aquele momento é importante ressaltar que o usuá-
rio não é obrigado a selecionar todos os fi ltros, ele pode parar assim que decidir que sua busca 
está satisfatória. Na lista de canais resultantes, aparecem os programas que poderiam agradar ao 
gosto do telespectador, com os devidos horários, faixa etária, e uma breve sinópse do programa.

Palavras-chave: Buscador TV Digital, Guia de Programação interativa e Busca de Canais
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CÓDIGO: ET2830
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE COMPÓSITOS DO TIPO (FE2O3)
X(M2O3)1-X (M = METAL DE TRANSIÇÃO, TERRA-RARA)
AUTOR: TIAGO SOARES DA SILVA
ORIENTADOR: SUZANA NOBREGA DE MEDEIROS

Resumo:

Ferritas são materiais magnéticos constituídos de óxido de ferro trivalente e um ou mais 
óxidos de um metal bivalente. São preparadas por vários métodos físicos e químicos, dentre os 
quais o sol-gel, Pechini e moagem de alta energia. Sua importância tecnológica está relacionada 
às aplicações de altas freqüências. O objetivo do presente trabalho foi estudar o processamento 
mecânico, por moagem em moinho de bolas, da ferrita de bário e caracterizar os produtos da 
moagem quanto às propriedades estruturais, via difratometria de raios X e microscopia ele-
trônica de varredura. Inicialmente, os precursores óxido de bário e hematita, na razão de 1:1, 
foram misturados manualmente. Em seguida, foram moídos por 1h, 3h e 6h com subseqüente 
tratamento térmico. Os difratogramas de raios X mostraram que a moagem por si só não se 
mostrou efi caz na produção da ferrita de bário. Entretanto, para a amostra moída por 1 h e trata-
da a 1050°C observa-se as fases mono e hexaferrita de bário. A caracterização via microscopia 
eletrônica revelou a existência de partículas aglomeradas em agregados de diferentes tamanhos.

Palavras-chave: Ferrita de Bário, Moagem, Tratamento Térmico
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CÓDIGO: ET2832
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM AMOSTRA DE ALVE-
JANTE DE USO HOSPITALAR
AUTOR: JOADIR HUMBERTO DA SILVA JUNIOR
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA
CO-AUTOR: ALESSANDRA MIRANDA CABRAL
CO-AUTOR: JANAINA MONTEIRO DE SOUZA
CO-AUTOR: PABLO RENOIR FERNANDES DE SOUSA

Resumo:

Alvejantes são substâncias químicas que exercem ação branqueadora. Estes agentes pos-
suem função destrutiva sobre as fi bras se não forem usados de maneira correta. Os alvejantes 
mais utilizados são o hipoclorito e o peróxido, sendo que o primeiro, além de mais barato, pro-
porciona maior desgaste ao tecido que o segundo. A venda de produtos à base de hipoclorito e 
rotulados como à base de peróxido, ou qualquer outro composto diferente do verdadeiro, carac-
teriza-se como fraude, portanto, faz-se necessário método para análise de seus componentes. 
O objetivo desta pesquisa é determinar o teor de hipoclorito em alvejante para uso hospitalar. 
Foi proposto um sistema para decomposição do hipoclorito com produção de íons cloreto e 
posterior determinação com solução de nitrato de prata padronizada (método de Mohr). O teor 
de hipoclorito determinado foi de 8,43 % e não foi detectado peróxido. O método mostrou-se 
útil para a determinação de hipoclorito e segundo os dados obtidos pode-se concluir que a infor-
mação contida no rótulo do alvejante, que indicava ser à base de peróxido, não era verdadeira.

Palavras-chave: Alvejante, Teor de hipoclorito de sódio, Hipoclorito, Peróxido,Tecido.
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CÓDIGO: ET2835
TÍTULO: USO DO MODELO BAYESIANO EMPÍRICO PARA ESTIMATIVAS DA MOR-
TALIDADE INFANTIL PARA AS MICRORREGIÕES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE NO PERÍODO 1994-2007
AUTOR: ANTONINO MELO DOS SANTOS
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS
CO-AUTOR: LIGIA MAGNOLIA CONFESSOR
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA

Resumo:

O objetivo do estudo foi estimar as taxas de mortalidade infantil (TMI) para as microrre-
giões do estado do RN, no período 1994-2007, fazendo comparações com estimativas realiza-
das por Simões (2007), buscando dimensionar o sub-registro de óbitos infantis. Para estimativa 
dos óbitos foram utilizados estimadores bayesianos empíricos de James-Stein (Cavalini e Leon, 
2007), tendo por base informações oriundas do SIM/SINASC/MS. Da relação entre óbitos ob-
servados e estimados, calculou-se a cobertura e, de seu complementar, o sub-registro. A TMI 
estimada para o total do RN, mostrou forte redução: em 1994, a taxa representava 35,9 óbitos 
e em 2007, 16,6 óbitos para cada mil NV. Já no trabalho realizado por Simões (2007), as taxas 
pós-estimação foram bem mais elevadas: em 1995, a TMI representava 54,8 óbitos e em 2005, 
33,6 óbitos por mil NV. A tradução desses resultados, em termos do sub-registro de óbitos no 
Estado, em 2005, expressa valores no patamar de 80,2%, pelas estimativas de Simões (2007) e 
de apenas 4,4%, pelo emprego dos estimadores bayesianos empíricos. Foi verifi cado também, 
pós estimativas, um total de 512 óbitos teoricamente não cobertos (registrados) para o estado do 
RN, no período em estudo. Conclui-se que o modelo utilizado permite conhecer o nível do sub-
-registro de óbitos infantis, porém, análises mais cuidadosas são necessárias para avaliar essas 
estimativas, uma vez que sub-registros muito maiores foram observados em estudo utilizando 
outras técnicas.

Palavras-chave: Mortalidade infantil, estimativas bayesianas e sub-registro de óbitos



ET - Exatas e Tecnológicas

209

CÓDIGO: ET2838
TÍTULO: OBTENÇÃO DE UM PÓ COMPÓSITO NB2O5-CU POR MOAGEM DE ALTA 
ENERGIA
AUTOR: PRYSCILLA LETICE SEGUNDO LIBERATO RIBEIRO
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES
CO-AUTOR: ARIADNE SOUZA E SILVA
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA
CO-AUTOR: GILBERTO MELCHIORS

Resumo:

Pós de Nb2O5 e Cu na proporção de 20% em massa de cobre foram moídos a úmido em 
moinho planetário Fritsch Pulverisette 7 de alta energia por 2, 6, 10 16 e 20 horas sob uma ve-
locidades de 400 rpm. O recipiente e as bolas usadas são de metal duro. A razão em massa de 
pó para bola utilizada foi de 1:6. A DRX foi usada para identifi car as fases, assim como, para 
observar o comportamento da estrutura cristalina dos pós moídos. A técnica de medida granu-
lométrica por dispersão a laser foi usada para caracterizar os pós com relação ao tamanho e a 
distribuição de tamanho de partícula. As partículas dos pós moídos foram observadas sob um 
microscópio eletrônico de varredura. Para detectar o aumento de dureza das partículas dos pós, 
medidas de microdureza vickers foram efetuadas sob uma carga de 20 gramas e um tempo de 5 
segundos em dez partículas de cada pó moído.

Palavras-chave: Moagem de alta energia, compósito Nb2O5-Cu, pseudoligas Nb2O5-Cu
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CÓDIGO: ET2839
TÍTULO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ESTUDO DA LUMINES-
CÊNCIA DE COMPOSTOS MACROMOLECULARES COM ÍONS LANTANÍDEOS
AUTOR: WILLIAM GOMES DE MORAIS
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN
CO-AUTOR: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA

Resumo:

Atualmente os complexos de tetraazamacrocíclicos, ligantes macrocíclicos com íons lan-
tanídeos trivalentes (Ln+3), são usados como agentes de contrastes de ressonância magnética 
nuclear, também como sondas luminescente. Tal trabalho objetiva caracterizar um novo deriva-
do do Cicleno ou 1,4,7,10-tetraazaciclododecano com o ácido 5-bromonicotínico obtido, para 
que posteriormente, possa formar compostos de coordenação com íons lantanídeos. O novo 
derivado do Cicleno com o ácido 5-bromonicotínico foi sintetizado em laboratório, sob um sis-
tema em refl uxo e temperatura constante. Um óleo de coloração amarela foi o produto obtido. 
A análise dos espectros de IV mostra que o novo derivado apresenta bandas com características 
intrínsecas aos reagentes originais, com deslocamentos nos valores do número de onda (cm-1). 
Para a análise de RMN-H observa-se a presença de hidrogênio metilenos para o anel piridínico, 
e também, para o macrocíclico. Os resultados de RMN-H e CHN obtidos levaram a proposição 
de uma estrutura com duas moléculas do Ácido 5-Bromonicotínico ligadas ao Cicleno, a forma 
como se dá essas ligações ainda não foi completamente defi na. Pretende-se fi nalizar a caracte-
rização, como também obter o produto na forma sólida, e por fi m estudar a luminescência do 
composto.

Palavras-chave: Cicleno ; macrocíclicos ; 1,4,7,10-tetraazaciclododecano
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CÓDIGO: ET2841
TÍTULO: ESTUDO DESCRITIVO DA MORTALIDADE DE MULHERES, SEGUNDO 
IDADE E CAUSAS DE MORTE, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NOS TRIÊ-
NIOS 1997-99 E 2005-2007
AUTOR: LIGIA MAGNOLIA CONFESSOR
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA
CO-AUTOR: ANTONINO MELO DOS SANTOS
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS

Resumo:

Este estudo teve por objetivo realizar uma análise descritiva das principais causas de 
morte da população feminina (MPF), para o estado do Rio Grande do Norte, segundo grupos 
de idade, comparando o comportamento dos triênios de 1997-99 e 2005-07, investigando-se, 
também, a qualidade dos dados, a partir do comportamento das Causas Mal Defi nidas (CMD). 
Os dados foram obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/MS/Datasus. A 
idade foi classifi cada em cinco grupos etários: 0 a 10 (crianças); 10 a 19 (adolescentes); 20 a 49 
(adultas jovens); 50 a 59 (adultas intermediárias) e 60 anos e mais (adultas idosas). As causas de 
óbitos foram estudadas de acordo com os vinte Capítulos da CID-10. A análise da mortalidade 
proporcional, segundo causas e grupos etários, nos respectivos triênios, 1997-99 e 2005-07, 
revelou que as mortes de crianças (0 a 9 anos) são causadas, principalmente, por afecções origi-
nadas no período perinatal, as adolescentes (10 a 19 anos), têm nas causas externas a principal 
razão das mortes. Já nos grupos etários a partir de 20 anos houve uma grande exposição das 
mulheres em idade fértil a fatores associados às doenças do aparelho circulatório e neoplasias. 
Conclui-se que houve uma melhoria da qualidade dos dados, vez que houve redução das CMD. 
Todas as principais causas de morte apresentaram crescimento no período, inclusive neoplasias 
mamárias, sinalizando para necessidade de uma maior prevenção dessas causas entre as mulhe-
res do estado.

Palavras-chave: Mortalidade de mulheres, causas de morte, mortalidade feminina.
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TÍTULO: O USO DE IONOSSONDAS DIGITAIS PARA A OBTENÇÃO DE PERFIS DE 
DENSIDADE ELETRÔNICA DA IONOSFERA SOBRE NATAL EM UM PERÍODO DE 
ALTA ATIVIDADE SOLAR
AUTOR: FELLIPE PRADO FIGUEIRA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: GILVAN LUIZ BORBA

Resumo:

No presente trabalho, descrevemos o funcionamento da ionossonda digital CADI (Canadian 
Advanced Digital Ionosonde) da UFRN, instalada no Centro de Lançamentos da Barreira do 
Inferno (CLBI), e discutimos as principais características dos ionogramas gerados por esse 
equipamento, detalhando o ionograma em si e suas correlações com o comportamento da ionos-
fera local. Fazemos ainda um estudo comparativo entre o perfi l diário de densidade eletrônica 
(curvas de isodensidade) e o comportamento, no mesmo período, do campo geomagnético, 
caracterizado aqui pelos índices Dst. Verifi ca-se um importante efeito de deriva vertical do 
plasma ionosférico, fruto da perturbação no campo magnético terrestre. Analisando os perfi s de 
isodensidade, verifi camos feições de ondas de Hines (ondas de gravidade), que se caracterizam 
por ser um importante mecanismo de dissipação de energia na atmosfera terrestre. Essas ondas 
de pequeno e médio comprimento de onda se propagam na ionosfera como distúrbios ionos-
féricos propagantes (TID?s ? Travelling Ionospheric Disturbances). A amplitude dessas ondas 
em período calmo se situa na ordem de dezenas de quilômetros, já as de período perturbado 
apresentam amplitudes da ordem de centenas de quilômetros.
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TÍTULO: ESCANEAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE NUVENS PONTOS PARA SOFTWA-
RES DE VISUALIZAÇÃO
AUTOR: FELIPE FIGUEREDO ROCHA
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA

Resumo:

Com o desenvolvimento de novas tecnologias existe uma tendência em engenharia de 
somar aos tradicionais modelos bidimensionais os modelos tridimensionais. Modelos geomé-
tricos tridimensionais podem ser obtidas por meio de modelagem geométrica ou por escanea-
mento 3D de estruturas já existentes com posterior processamento em ambientes CAD. Dentro 
desta realidade é muito vantajoso o emprego de técnicas de engenharia reversa como forma de 
capturar nuvens de pontos através de Tecnologia Laser Scan 3D.Essas nuvens são geralmente 
muito densas o que a difi culta manipulação através de transformações geométricas, com isso é 
necessário a implementação de softwares com algoritmos que otimize sua manipulação. Este 
trabalho tem como objetivo apresentar tais algoritmos na implementação de software em am-
biente de Realidade Virtual assim como no estudar os benefícios da utilização desta tecnologia, 
na manipulação de nuvens de pontos, tendo como alvo uma Planta Piloto de Avaliação e Medi-
ção de Petróleo.
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TÍTULO: TEOR DE UMIDADE E CINZAS EM CARNE ANTES E APOS DO PROCESSO 
A CHARQUE
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Resumo:

O processo de salga e secagem ao sol é utilizado para preservar carnes desde início da 
civilização. Há indícios de que essa técnica de conservação tenha surgido no Egito, entre 4.000 
e 5.000 anos atrás. No nosso país, segundo a literatura especialiazada, foi o primeiro produto 
industrializado que proporcionou o surgimento do charque - sendo produzido de carne bovina, 
onde cerca de 70% a 75% do músculo é constituída de água. A legislação da RIISPOA em seu 
artigo n°432 prevê que o charque não deve conter mais de 45% de umidade na porção mus-
cular, nem mais de 15% de resíduo mineral fi xo total com tolerância de até 5% de variação. 
Sendo assim, analisando amostra antes e após o processo na obtenção do charque na região de 
Parnamirim/RN, verifi cou-se através do método de secagem. Os teores de umidade e cinzas, 
sendo que na carne tipo dianteira antes e depois do processo, respectivamente foi de 74,61%; 
47,38%, sendo no tipo ponta de agulha 64,65%;44,17%; enquanto o % de cinzas na amostra 
seca no tipo dianteira antes e após o processo respectivamente foi de 0,7534;17,51; na ponta 
agulha 0,8717;15,0794. Concluí-se que estes valores obtidos estão dentro dos padrões exigidos 
pela legislação.
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TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE EXTRATOS DE PLANTAS REGIONAIS OBTI-
DOS POR DIFERENTES PROCESSOS DE EXTRAÇÃO ATRAVÉS DA ANÁLISE CG-EM
AUTOR: NAYANE CARLA MARCIA CAVALCANTI DE SA LEITAO
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA

Resumo:

Atualmente a relação entre alimentação e saúde,tem sido incorporada ao nosso pensamento 
diário,em vista do risco iminente do desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas,como 
câncer,diabetes,doenças cardiovasculares entre outras.O estudo e a descoberta de componen-
tes bioativos em alimentos veio conferir a possibilidade de melhora na saúde pública através 
da dieta,caracterizada através de estudos quanto a sua atividade funcional. Estudos quanto a 
composição dos alimentos vão desde a presença de nutrientes até a descoberta de substâncias 
capazes de prevenir ou auxiliar no tratamento de doenças crônicas.Nesse contexto,surge o pa-
pel de alimentos específi cos ou componentes alimentares fi siologicamente ativos?os chama-
dos alimentos funcionais.Fatos como este confi rmam a importância de pesquisas que visam o 
maior conhecimento desses constituintes. Dentre as espécies regionais de grande importância, 
podemos citar:Anacardium occidentale L.,Origanum vulgare.,Thymus vulgaris.,Psidium gua-
java.Neste trabalho foram desenvolvidas análises comparativas dos óleos voláteis dos extratos 
dessas espécies obtidos por diferentes processos de extração, através da técnica de Cromato-
grafi a de Fase Gasosa (CG).A porcentagem de identifi cação dos constituintes nas análises dos 
óleos voláteis demonstrou padrões compatíveis com o esperado para todas as éspécies, com a 
presença dos principais constituintes. Houve predominância de compostos como fl avonóides, 
fl avonas, terpenos.
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TÍTULO: EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA DO ÓLEO BIOATIVO DE CROTON CAJUCA-
RA BENTH
AUTOR: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA
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CO-AUTOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA
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Resumo:

O Croton cajucara Benth, vulgarmente conhecido por sacaca, tem origem amazônica e 
representa um recurso medicinal no tratamento de várias doenças, tais como: diabetes, proble-
mas estomacais, infl amações do fígado, rins e vesículas, e outros. O efeito gastroprotetor desta 
espécie foi correlacionado com os diterpenos do tipo clerodano trans-desidrocrotonina (DCTN) 
e trans-crotonina (CTN), bem como com o óleo essencial obtido das cascas do caule. Estu-
dos comprovaram que o óleo essencial apresenta efeitos antinociceptivo e anti-infl amatório. 
Objetivando estudo comparativo da extração do óleo bioativo de Croton cajucara (OB-CC), 
realizou-se extrações via percolação e com fl uido supercrítico. Para tanto, obteve-se o extrato 
hidroalcoólico das cascas, que foi submetido a um processo cromatográfi co para obtenção do 
OB-CC (3%, eluída com hexano).  Na extração via fl uido supercrítico (EFS) utilizou-se 86g das 
cascas, que após ter sido triturado, foi peneirado (28 a 48 mesh). O pó obtido foi empacotado e 
submetido a um fl uxo de gás CO2, por 4 horas, com pressão de 80bar e temperatura entre 45-
50ºC. Obteve-se OB-CC com rendimento satisfatório (1,2%).  Comparativamente, a extração 
convencional resultou em um maior percentual de isolamento do OB-CC (3%). A diferença 
entre os percentuais pode estar correlacionada com questões sazonais. No entanto, a EFS mini-
miza gastos e tempo de trabalho, desta forma, mesmo que forneça rendimentos menores, a EFS 
torna-se uma alternativa viável.
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TÍTULO: UM BREVE ESTUDO SOBRE EFEITOS DO CLIMA ESPACIAL SOBRE O CLI-
MA TROPOSFÉRICO NO NORDESTE BRASILEIRO
AUTOR: ANNA LUIZA SERAFIM ARAGÃO
ORIENTADOR: GILVAN LUIZ BORBA

Resumo:

São bem conhecidas as tentativas históricas de relacionar eventos climáticos com eventos 
de origem extraterrestre,principalmente aqueles relacionados à atividade solar. No entanto,tais 
tentativas têm encontrado fortes restrições por parte da comunidade que trabalha em climato-
logia e meteorologia,principalmente pelo fato de que os modelos climáticos não levarem em 
conta interações entre a atmosfera neutra e o meio interplanetário,e quando o fazem, levam 
em conta apenas o número de manchas solares, o que por si só não conseguiria dar conta do 
comportamento atmosférico descrito pelos modelos.Felizmente,já dispomos de uma quantida-
de signifi cativa de dados relativos ao ambiente espacial,tais como fl uxo de radiação cósmica 
e de partículas do vento solar,orientação instantânea do campo magnético interplanetário e 
de tempestades magnéticas que podem ser comparadas com medidas troposféricas locais,tais 
como índices pluviométricos,temperaturas e ventos que permitem uma melhor visualização 
das interações entre o clima espacial e o troposférico.No presente trabalho, apresentamos uma 
série temporal de pluviometria e atividade solar envolvendo o período de 1911 a 2009,tentando 
mostrar que o aumento na atividade solar é capaz de provocar redução nos níveis anuais de chu-
va no nordeste.Dados iniciais indicam que a variação entre períodos com número de manchas 
igual ou superior a 120 e períodos com número inferior a 60 correspondem a variações médias 
superiores a 10% no índice pluviométrico.
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TÍTULO: EXPLORANDO A INTERATIVIDADE COM ENTRADA DE DADOS TEXTU-
AIS EM AMBIENTE DE TV DIGITAL
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Resumo:

O fato motivador deste projeto é a criação de um aplicativo que propicie ao usuário da 
TV Digital brasileira interação através da entrada de dados textuais. O teclado virtual surge 
como uma possível solução para esse problema, sendo parte integrante do projeto ?Middlewa-
re para integração de dispositivos remotos e TVDI?. O middleware projetado permite que os 
usuários controlem remotamente dispositivos automatizados, por exemplo, dispositivos de Ro-
bótica Educacional NXT da Lego, ar-condicionado, luz e som. O teclado virtual possibilita 
essa programação por alguém que não tenha conectado um teclado sem fi o ao set-top Box. 
Esse aplicativo foi desenvolvido utilizando a plataforma Ginga-NCL (com as linguagens NCL 
e Lua), padrão do Sistema Brasileiro de TV Digital(SBTVD). O teclado virtual permite que os 
usuários selecionem os caracteres desejados e posteriormente os enviem para o espaço reser-
vado ao texto nas aplicações. Desenvolvemos dois tipos de teclado para escolha do usuário. 
Na primeira opção é exibido um gráfi co semelhante a um teclado com o qual o usuário navega 
usando as teclas direcionais e seleciona cada letra usando o botão OK do controle remoto. Na 
segunda opção, é exibido um gráfi co similar ao teclado de um telefone celular, e de acordo com 
quantidade de vezes que o usuário tecla cada número de seu controle remoto, a letra que está 
sendo digitada é escolhida. O trabalho soluciona a falta de um equipamento interativo, teclado 
sem fi o, no contexto da TV Digital.
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TÍTULO: EVIDÊNCIAS ESPECTROSCÓPICAS E DE ESPALHAMENTO DA MPEGLA-
ÇÃO DA QUITOSANA IN SITU: NOVOS POLÍMEROS COM SOLUBILIDADE AUMEN-
TADA
AUTOR: ITALO GUIMARAES MEDEIROS DA SILVA
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CO-AUTOR: KEILA DOS SANTOS ALVES
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Resumo:

Quitosana é um biopolímero abundante, com notáveis propriedades físico-químicas e 
biológicas, que justifi cam sua larga aplicabilidade em diferentes setores da indústria. Diversas 
modifi cações químicas visam promover a solubilidade dos derivados de quitosana em uma 
maior faixa de pH. Neste trabalho, utilizou-se a mPEGlação ?graftização do metóxi-poli(etileno 
glicol) (mPEG) ? nas cadeias de quitosana. Mecanisticamente, tal inserção dá-se pela conversão 
do mPEG em metóxi-poli(etileno glicol) aldeído (mPEGCHO), para sua posterior graftização 
na quitosana via N-alquilação redutiva. De forma inédita e atrativa, tal reação foi realizada 
in situ ? com a utilização de menores quantidades de reagentes e não sendo necessário sepa-
rar ou purifi car o intermediário (mPEGCHO). Os derivados quitosana-g-mPEG obtidos foram 
caracterizados por Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear ¹H e Espalhamento de 
Luz Estático. Os espectros de RMN ¹H dos derivados apresentaram sinais correspondentes à 
quitosana e ao mPEG, demonstrando que a composição desejada foi alcançada. O tratamento 
de Zimm para a dependência angular da luz espalhada indicou, para os derivados, aumento 
da massa molar e aumento do raio de giração ? confi rmando a inserção lateral do mPEG nas 
cadeias de quitosana. Em função das variáveis reacionais empregadas, os biopolímeros modi-
fi cados apresentaram solubilidade em maior faixa de pH ? em alguns casos, atingindo valores 
de pH tão altos quanto 14.

Palavras-chave: Quitosana, SLS, RMN.



ET - Exatas e Tecnológicas

220

CÓDIGO: ET2881
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Resumo:

O interesse das companhias de petróleo por reservas de óleos pesados vem apresentando 
crescente aumento durante as últimas décadas, porém, as propriedades reológicas destes óleos 
impedem o seu transporte em sistemas convencionais de fl uxo. Com o tempo a produção de 
petróleo em um reservatório vai diminuindo, não só pela redução do volume de óleo e queda de 
pressão, mas também pela mudança gradual das propriedades físico-químicas do óleo. A partir 
deste problema surge a necessidade do desenvolvimento de tecnologias que permitam melho-
rar o escoamento e transporte. Para tanto, estuda-se o transporte através de sistemas contendo 
tensoativos que reduzem as tensões interfaciais facilitando o escoamento do óleo através do 
duto. Para verifi car estas interações estudou-se, neste presente trabalho, a molhabilidade das 
superfícies que é representada pela medida do ângulo de contato de soluções de tensoativo 
em placas planas de aço inox 304. Os tensoativos utilizados apresentam cadeia com grupos 
etoxilados variando de 20 a 40. Os resultados mostraram que à medida que a concentração de 
tensoativo aumenta, há um aumento do ângulo de contato, tendendo a uma estabilização para 
concentrações acima da CMC. Outro fato observado é que a redução da etoxilação interfere na 
molhabilidade de forma a aumentar o ângulo de contato. Isto nos leva a concluir que tensoativos 
com maior etoxilação diminui a interação da água com o duto e consequentemente o atrito com 
o mesmo, melhorando assim o escoamento.
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Resumo:

Processos de transferência de calor são governados por equações diferenciais parciais 
cuja solução,quando possível,é demasiadamente complexa, difi cultando o entendimento físico 
intuitivo por parte do aluno que mesmo com posse da solução exata (analítica) sente grandes 
barreiras em sua visualização. Em nosso trabalho lançamos mão do conceito de realidade vir-
tual que diz que é uma forma das pessoas visualizarem, manipularem e interagirem com com-
putadores e dados extremamente complexos (Aukstakalnis & Blatner, 1992), somado a isso 
utilizando modernas técnicas de orientação ao objeto conjuntamente com a computação gráfi ca, 
foi possível minimizar esse problema através do desenvolvimento de um aplicativo de visuali-
zação educativa de como se dá processo de condução de calor em uma placa, possibilitando ao 
usuário confi gurar parâmetros como o tamanho da barra ou fi xar a temperatura de certos pontos.
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Resumo:

O objetivo do trabalho é desenvolver ferramentas de controle e programação de disposi-
tivos remotos através do uso da TV Digital Interativa(TVDI).  Utilizando uma aplicação para 
TVDI os usuários poderão controlar remotamente dispositivos como robôs, ar-condicionados, 
sistemas automatizados de iluminação e som, entre outros. A aplicação será utilizada no projeto 
“Middleware para integração de dispositivos remotos e TVDI”. Estamos migrando o sistema 
Roboeduc, software de robótica pedagógica desenvolvido para PCs na linguagem C++, para 
o ambiente da TVDI, e ampliando sua aplicação para controle e programação de dispositivos 
remotos em geral. Esta nova interface será programada em NCL-Lua. O público-alvo desta 
interface são os produtores de programas para TVDI, ou produtores de manifestações culturais 
como teatro/cinema. Através deste software também se pode ensinar conceitos de controle e 
programação de uma forma mais acessível para leigos em automação. Através de pesquisas 
de usabilidade a interface do sistema original também está sendo modifi cada para que seu uso 
torne-se mais intuitivo. Numa etapa posterior, o sistema também será usado para adicionar a 
programação dos dispositivos remotos a um conteúdo multimídia como um vídeo interativo. O 
software faz com que os dispositivos sejam acionados remotamente através da rede e de dispo-
sitivos conectados a TV.
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Resumo:

A preocupação com os danos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado de re-
jeitos em corpos d’água é crescente nos últimos anos. É bastante comum a presença de agentes 
tensoativos em efl uentes aquosos em virtude das suas diversas aplicações em vários segmentos, 
como por exemplo, nas indústrias de alimentos, petroquímica, sanitizantes, cosméticos, 
entre outros. Um importante problema atribuído aos surfatantes é a formação de espuma na 
superfície dos corpos d?água, eutrofi zação de algas e toxicidade aos organismos aquáticos. 
Recentemente, a degradação destes compostos por Processos Oxidativos Avançados vem sendo 
estudada. Dentre eles, destaca-se o processo foto-Fenton. Este método consiste na geração de 
radicais hidroxila a partir da reação entre íons de ferro e peróxido de hidrogênio na presença 
de luz. O objetivo deste trabalho é estudar a degradação de um tensoativo derivado de álcool 
laurílico, EO 7, via processo foto-Fenton. Os experimentos de fotodegradação foram realizados 
utilizando um efl uente sintético preparado a partir da dissolução do EO 7 em água destilada. Os 
ensaios de fotodegradação foram realizados em reator lâmpada anular de fl uxo ascendente com 
lâmpada de vapor de mercúrio de 400 W. Todos os experimentos foram realizados com ajuste 
do pH inicial para 3. Um planejamento experimental 2² foi realizado para avaliar a remoção da 
carga orgânica onde foram estudadas como variáveis as concentrações do Fe (II) e peróxido de 
hidrogênio. O andamento da reação
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CÓDIGO: ET2892
TÍTULO: ESTUDO DA FORMAÇÃO DE ESTRELAS DO TIPO SOL A PARTIR DOS DIS-
COS PROTO PLANETÁRIOS
AUTOR: ZAYRA CHRISTINE SATYRO DOS SANTOS
ORIENTADOR: JOSE DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR

Resumo:

Analisamos a abundância química, rotação e velocidade radial de uma amostra de 761 
gigantes simples e sistemas binários selecionado a partir do Catálogo Hipparcos e observadas 
espectroscopicamente por Massarotti e al. (2008). Nosso objetivo foi examinar as propriedades 
de rotação estelar e abundância em estrelas gigantes de campo ao longo da evolução seqüência 
principal. Mais especifi camente, este estudo procurou avaliar as propriedades químicas dos 
sistemas sincronizados e circularizados à luz da evolução teórica das marés.
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CÓDIGO: ET2893
TÍTULO: EVOLUÇÃO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DAS ESTRELAS DO 
TIPO SOLAR ANÁLOGAS E GÊMEAS
AUTOR: HUGO RODRIGUES COELHO
ORIENTADOR: JOSE DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR

Resumo:

A primeira tentativa de modelar o processo de dínamo, que ocorrem no interior solar e  
que são responsáveis  pelo campo magnético solar, foi feita pelo seminal trabalho de Parker 
(1955) e teve considerável sucesso. No entanto, existem ainda muitos aspectos do magnetismo 
solar que os modelos mais recentes não podem reproduzir ou não são capazes de explorar. De 
acordo com modelos de dínamo, o campo magnético variável do Sol, e das estrelas gêmeas 
solares  e análogos solar é função da relação entre dois importantes processos. O primeiro 
deles é a rotação diferencial vertical e latitudinal que gera uma grande escala toroidal campo 
magnético de um campo inicial poloidal. A segunda diz respeito à convecção ciclônica na  zona 
de convecção  nas  regiões ativas (circulação meridional). Os dois  efeitos agem  em conjunto 
e constroem continuamente um campo magnético em grande escala  que oscila com o tempo, 
dando origem ao  conhecido  período 22 do ciclo solar.  O presente trabalho trata das novas 
observações feitas com o telescópio CFHT no Hawaii, onde colocaqueros condições de fron-
teira formais na teoria de evolução do dínamo das estrelas do tipo sol. Os primeiros resultados  
respondem a fundamental questão se o Sol é ou não uma estrela comum quando nos referimos 
a evolução do campo magnético.
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CÓDIGO: ET2894
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA CONTROLES REMOTOS 
UTILIZANDO ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR VIA REDE, TV DIGITAL INTERA-
TIVA E WII REMOTE, PARA DISPOSITIVOS AUTOMATIZADOS
AUTOR: EDUARDO AGOSTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES
CO-AUTOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI
CO-AUTOR: RENATO QUARENTEI GARDIMAN
CO-AUTOR: SAMUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO

Resumo:

O objetivo do trabalho é desenvolver aplicações para controles remotos de dispositivos 
automatizados, ligados a um servidor, que funcione através de clientes desenvolvidos para PCs 
e TV Digital Interativa. As aplicações serão utilizadas no projeto “Middleware para integração 
de dispositivos remotos e TVDI” do projeto “XPTA.Lab” do laboratório Natalnet-Natal/RN 
com o intuito de aumentar a imersividade da TV Digital Interativa brasileira. Os clientes desen-
volvidos consistem em uma aplicação para controlar remotamente dispositivos automatizados, 
indicando as funções que esses podem executar. O controle dos clientes pode ser realizado 
através do Wii Remote, teclado ou controle remoto de uma TV, que são equipamentos de inte-
ração utilizados pelo usuário. O 1º protótipo foi desenvolvido para controlar um dispositivo de 
Robótica Educacional NXT da Lego. Utiliza as tecnologias QT C++ e Java, para o servidor que 
aciona o dispositivo e para os clientes executados em PCs. Uma versão paralela do protótipo 
funciona para TV Digital Interativa, programada em NCL-Lua. O controle remoto desenvolvi-
do captura os movimentos do Wii Remote no cliente (PC ou TV) e envia ao servidor. O software 
faz com que os dispositivos sejam acionados remotamente através da rede e através de vários 
tipos de dispositivos conectados aos clientes especifi cados. Com isso temos o objetivo de mon-
tar uma ferramenta que integra tecnologias diversas e interativas para controle de dispositivos.
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CÓDIGO: ET2895
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS REMOTOS PARA SISTEMA DE CONTROLE E PROGRAMAÇÃO EM 
TVDI
AUTOR: ISAAC DIEGO TAVARES DE SOUZA
ORIENTADOR: LUIZ EDUARDO CUNHA LEITE
CO-AUTOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI
CO-AUTOR: EDUARDO AGOSTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS
CO-AUTOR: SAMUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO

Resumo:

O objetivo do trabalho é desenvolver uma aplicação que permita confi gurar dispositivos 
remotos que são conectados a um conversor de TVDI para um sistema de controle e programa-
ção destes dispositivos.  O sistema foi desenvolvido para utilizar qualquer dispositivo eletrôni-
co que possa ser controlado remotamente, como aparelhos de ar-condicionado, iluminação, e 
aparelhos de som. É utilizada no projeto “Middleware para integração de dispositivos remotos e 
TVDI” com o intuito de aumentar a fl exibilidade do middleware desenvolvido. A confi guração 
deve ser feita pelo usuário, que após baixar a API para uso do dispositivo em questão, insere 
os dados que indicam que funções desta API correspondem a que palavras da linguagem de 
programação utilizada para controlar os dispositivos a partir da TV digital (NCL e Lua). Os usu-
ários deste sistema serão os técnicos e engenheiros que participam da produção de aplicações 
para TVDI. Assim, podemos desenvolver aplicações para TVDI que interagem com dispositi-
vos remotos diversos usando uma mesma linguagem de programação. Esses dados inseridos 
são convertidos e salvos em um documento de texto. As tecnologias envolvidas no trabalho são 
XML, NCL e Lua. É utilizado um módulo na linguagem Lua que converte os textos inseridos 
nos campos exibidos na tela em valores das suas respectivas tags no documento XML fi nal. O 
compilador do middleware lê este arquivo XML para fazer a ligação das APIs ao código gerado 
da nova aplicação.

Palavras-chave: TV Digital, XPTA, Middleware, dispositivos remotos, xml



ET - Exatas e Tecnológicas

228

CÓDIGO: ET2897
TÍTULO: PROGRAMANDO DISPOSITIVOS REMOTOS NA TVDI (TV DIGITAL INTE-
RATIVA)
AUTOR: ANELISA DIÓGENES FREITAS
ORIENTADOR: LUIZ EDUARDO CUNHA LEITE
CO-AUTOR: EDUARDO AGOSTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS
CO-AUTOR: RENATA PITTA BARROS
CO-AUTOR: SAMUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO

Resumo:

O principal escopo do trabalho é adaptar as ferramentas de programação do sistema Ro-
boEduc, desenvolvido para PC, para a TV Digital Interativa. As aplicações são parte do projeto 
“Middleware para integração de dispositivos remotos e TVDI”. O módulo acima mencionado 
contém três ambientes de programação em três níveis diferentes de abstração. No primeiro 
nível o usuário tem a possibilidade, a partir das teclas que indicam a posição direita e esquerda 
de um controle remoto, selecionar os botões cima, para, trás, esquerda ou direita visando o 
controle de um robô. O segundo nível há o acréscimo de estruturas de fl uxo que vem a ser re-
presentadas pelos botões «Se, Para e Enquanto». A programação utilizada nesse nível também 
é realizada grafi camente através da linguagem orientada a eventos NCL, e sua lógica é imple-
mentada em LUA. Finalmente, o nível três possui funções semelhantes aos anteriores, mais 
especifi camente ao segundo, todavia a abstração dos controles é mais baixa, correspondendo a 
ativar ou desativar motores, e observar valor dos sensores. A linguagem de programação utili-
zada é «RoboEduc», projetada e desenvolvida em conjunto ao software de mesmo nome. Além 
de adaptar estes ambientes de programação gráfi ca de níveis diferentes para a TVDI, a contri-
buição do trabalho é a ampliação destas ferramentas para possibilitar a programação também 
de dispositivos móveis autônomos diversos, como sistemas de automação residencial, som, 
iluminação, e climatização.
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CÓDIGO: ET2899
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA PALHA DE CARNAÚBA COMO REVES-
TIMENTO DE DUTOS NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
AUTOR: ANNDSON ESTEVAM LUCAS DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA

Resumo:

Este projeto tem como objetivo principal a utilização da palha de carnaúba como subsi-
tuto do alumínio em dutos de gás. O projeto teve início em 2009 e prevê o desenvolvimento 
de uma cobertura impermeabilizante sobre as esteiras, aumentando assim seu tempo de vida. A 
primeira etapa do projeto envolveu a escolha da resina a ser utilizada e também a possibilidade 
de incorporação de material semelhante à vermiculita como reforço a esta cobertura. Na fase 
atual pretende-se adiconar a esta formulação um retardante de chama de modo a preencher o 
requistos de segurança solicitados pela empresa. Dois retardantes de chama foram utilizados 
a uma concentração de 10%. O trabalho envolveu também a escolha do teste de fl amabilidade 
mais adequado ao material, visto que não existe uma norma específi ca para palha de carnaúba. 
O trabalho mostra os resultados preliminares da adição dos retardantes na fl amabilidade das 
amostras.
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CÓDIGO: ET2900
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CON-
TROLE PARENTAL NO KERNEL DO ROTEADOR SEM FIO
AUTOR: DANIEL ENOS CAVALCANTI RODRIGUES DE MACEDO
ORIENTADOR: AGOSTINHO DE MEDEIROS BRITO JUNIOR

Resumo:

É desenvolvido um módulo de controle parental gratuito para uso em roteadores de uso 
doméstico. Tal módulo será introduzido em uma distribuição gratuita do sistema operacional 
Linux que funciona na maioria dos dispositivos de roteamento de baixo custo que podem ser 
encontrados no mercado. Entre as funcionalidades previstas para o módulo encontra-se um 
fi ltro de palavras indescentes para páginas web e o controle de outros serviços normalmente 
usados por crianças e adolescentes (como MSN, ferramentas de compartilhamento de arquivos 
e acesso a redes sociais).
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CÓDIGO: ET2905
TÍTULO: ANTENAS INTELIGENTES COM SUBSTRATO PBG E SUPERCONDUTOR: 
CAMPOS DISTANTES E EFICIÊNCIA
AUTOR: JOAO KLEBER LIMA DE ARAUJO
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES

Resumo:

Neste trabalho foram desenvolvidas as equações dos campos elétrico e magnético, uti-
lizando teoria das antenas, assim como obtidas soluções de equações aplicando o Método da 
Linha de Transmissão Transversa (Método LTT), simplifi cando as equações algébricas envol-
vidas neste processo, além da elaboração de programas numérico-computacionais utilizando 
diversas linguagens como FORTRAN POWERSTATION e MATLAB, para os cálculos de pa-
râmetros de grande importância no estudo das antenas, destacando as antenas de microfi ta, 
objeto de estudo deste trabalho. Resultados do diagrama de radiação, campos distantes, fator de 
qualidade, frequência de ressonância e efi ciência para antenas de microfi ta utilizando substrato 
fotônico (PBG - Photonic Band Gap) foram obtidos e comparados com outros resultados da 
literatura especializada.
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CÓDIGO: ET2911
TÍTULO: ESTABILIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA DOPADA COM CÉRIO E NEODÍMIO
AUTOR: SEVERINA DENISE SALES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR

Resumo:

Os Sistemas Zr0,9Ce0,06Nd0,04 e Zr0,9Ce0,07Nd0,03 foram sintetizados com o uso do 
método dos precursores poliméricos, Pechini. As resinas poliméricas foram analisadas por es-
pectroscopia na região do infravermelho (FTIR) para ambos os sistemas calcinados a 350°C/3h 
e 30 min, onde foram observadas bandas referentes a radicais orgânicos do tipo éster. Os pós 
calcinados nas temperaturas de 600°, 700o, 800oC/3h para ambos os sistemas, foram analisa-
dos por difração de raios X (DRX), sendo observado a formação da fase cristalina da zircônia 
com o aumento da temperatura. Os espectros de difração de raios X mostraram a presença da 
fase tetragonal e/ou cúbica, demonstrando assim, que a adição do cério e neodímio levam a 
estabilização das fases mais estáveis da zircônia.
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CÓDIGO: OU2582
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS E CANDIDATOS DO PPGECNM QUE 
ATUAM NO ENSINO DE QUÍMICA
AUTOR: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA

Resumo:

Este plano de trabalho faz parte de um Projeto em rede, chamado Observatório da Edu-
cação que está desenvolvendo estudos de descrição, análise e avaliação da produção acadêmica 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da UFRPE, do Programa de Pós-Gra-
duação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN e do Mestrado Profi ssional em 
Ensino de Ciências e Matemática da UEPB. No trabalho aqui exposto será relatada parte do 
trabalho que vem sendo realizado quanto ao mapeamento dos egressos e ao perfi l dos candi-
datos na área de Ensino de Química no Mestrado Profi ssional em Ensino de Ciências Naturais 
e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 
(PPGECNM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
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