
CÓDIGO: ET0003 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSITOS CERÂMICOS COM 
CARBETO DE TITÂNIO 
ALUNO: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (011.314.074-66) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20) 
CO-AUTOR: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (082.707.514-64) 
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE CAMILO DA COSTA (466.626.424-87) 
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA (073.001.724-90) 

 
CÓDIGO: ET0007 
TÍTULO: ADSORÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS EM DOLOMITA COMO 
ESTRATÉGIA PARA A DESCONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 
ALUNO: LORNNA LYLIAN DE ARAUJO GALVAO (054.287.864-00) 
ORIENTADOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (596.687.414-04) 
CO-AUTOR: CLAUDIO AIROLDI (045.179.898-87) 
CO-AUTOR: FABIA M. G. DE MENESES (124.829.928-00) 
CO-AUTOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 

 
CÓDIGO: ET0008 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DOS METAIS 
MANGANÊS, NÍQUEL E ZINCO ATRAVÉS DE REAÇÕES DE DERIVATIZAÇÃO. 
ALUNO: LARISSA SOBRAL HILARIO (061.504.664-93) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (211.193.763-00) 
CO-AUTOR: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (036.333.964-70) 

 
CÓDIGO: ET0018 
TÍTULO: ESTUDO TERMOANALÍTICO DA SERRAGEM DE MADEIRA 
UTILIZADA COMO ADSORVENTE DOS METAIS COBRE E ZINCO DE RESÍDUOS 
LABORATÓRIAIS. 
ALUNO: MARCIA LIMA DA SILVA (036.984.714-85) 
ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72) 

 
CÓDIGO: ET0020 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DA ATRIPLEX NUMMULARIA NA 
ADSORÇÃO DE NITRATO 
ALUNO: ELISAMA VIEIRA DOS SANTOS (063.813.104-99) 
ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72) 

 
CÓDIGO: ET0021 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA ACIDEZ DE CHUVAS CONFORME ATUAÇÃO DOS 
SISTEMAS SINÓTICOS NA CIDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (010.186.774-37) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 
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CÓDIGO: ET0030 
TÍTULO: AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS METAIS CHUMBO, COBRE E 
COBALTO EMPREGANDO REAÇÕES COLORIMÉTRICAS. 
ALUNO: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (036.333.964-70) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (211.193.763-00) 
CO-AUTOR: FRANCISCO REGIS DA SILVA PEREIRA (661.518.803-15) 
CO-AUTOR: LARISSA SOBRAL HILARIO (061.504.664-93) 

 
CÓDIGO: ET0032 
TÍTULO: MEDIÇÃO DE GRADEZAS DE INFLUÊNCIA NA DETERMINAÇÃO DO 
BSW 
ALUNO: LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (013.976.834-30) 
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (123.910.854-00) 
CO-AUTOR: FERNANDA ALVES RIBEIRO (008.803.084-94) 
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (009.383.074-28) 
CO-AUTOR: RUDSON DE SOUZA LIMA (067.010.764-67) 

 
CÓDIGO: ET0038 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA LOCAL E 
PARALELIZAÇÃO DA OTIMIZAÇÃO POR NUVEM DE PARTÍCULAS DISCRETA 
APLICADA AO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE 
ALUNO: PEDRO PETROVITCH CAETANO MAIA (069.509.914-01) 
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (057.630.884-68) 

 
CÓDIGO: ET0039 
TÍTULO: ALGORITMOS PARA PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIAS DE ROBÔS 
MÓVEIS CONSIDERANDO MÚLTIPLOS OBJETIVOS 
ALUNO: EVERTON RANIELLY DE SOUSA CAVALCANTE (083.194.874-47) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (816.520.117-49) 
CO-AUTOR: MARCO CESAR GOLDBARG (258.410.259-53) 

 
CÓDIGO: ET0050 
TÍTULO: MONITORAMENTO DO CORANTE PARAROSANILINA EM AMOSTRAS 
BIOLÓGICAS 
ALUNO: GUTTO RAFFYSON SILVA DE FREITAS (069.646.884-04) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (211.193.763-00) 
CO-AUTOR: DIOGO ROBERTO FERREIRA NERI (050.118.034-65) 
CO-AUTOR: HUMBERTO DA SILVA JUNIOR (049.004.424-70) 
CO-AUTOR: LEONARDO DE SA COSTA (071.999.014-96) 

 
CÓDIGO: ET0051 
TÍTULO: UMA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO METABISSULFITO 
EMPREGANDO CORANTE REATIVO 
ALUNO: HUMBERTO DA SILVA JUNIOR (049.004.424-70) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (211.193.763-00) 
CO-AUTOR: DIOGO ROBERTO FERREIRA NERI (050.118.034-65) 
CO-AUTOR: GUTTO RAFFYSON SILVA DE FREITAS (069.646.884-04) 
CO-AUTOR: LEONARDO DE SA COSTA (071.999.014-96) 
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CÓDIGO: ET0052 
TÍTULO: AVALIAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DAS FORMAS CROMO, 
CROMATO E DICROMATO. 
ALUNO: LEONARDO DE SA COSTA (071.999.014-96) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (211.193.763-00) 
CO-AUTOR: GUTTO RAFFYSON SILVA DE FREITAS (069.646.884-04) 
CO-AUTOR: HUMBERTO DA SILVA JUNIOR (049.004.424-70) 
CO-AUTOR: JANINE DE ARAUJO SILVA (053.973.234-62) 

 
CÓDIGO: ET0056 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE OS GRAVÍMETROS 
SCINTREX MODELO CG-5 E O LACOSTE & ROMBERG MODELO G-939. 
ALUNO: ALESSANDRO JOSÉ SOARES DANTAS (046.088.684-38) 
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS (199.807.014-04) 

 
CÓDIGO: ET0060 
TÍTULO: MONITORAMENTO DE DESTILADOR SOLAR DUAS ÁGUAS NO 
POLIMENTO DE ÁGUAS DE PRODUÇÃO TRATADAS 
ALUNO: EVERALDO DANTAS DE MORAIS (065.220.004-40) 
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (102.007.204-06) 
CO-AUTOR: ANDREA OLIVEIRA NUNES (060.990.584-86) 
CO-AUTOR: MAGNA ANGELICA DOS SANTOS BEZERRA (020.143.154-85) 
CO-AUTOR: MATHEUS DA COSTA BORGES (013.889.344-69) 

 
CÓDIGO: ET0066 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA DOPADA COM ÍONS 
TERRAS RARAS DE CE+4 E ND+3 
ALUNO: SEVERINA DENISE SALES DE OLIVEIRA (065.356.304-39) 
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (022.606.804-88) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 

 
CÓDIGO: ET0068 
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS ABSORVEDORAS DA FERRITA DE MAGNÉSIO E 
NÍQUEL OBTIDA VIA MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS 
ALUNO: CHARLES RAJIV CAVALCANTE DO LAGO (062.463.284-90) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: JOSE EVES MENDES DA SILVA (027.994.754-26) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 

 
CÓDIGO: ET0069 
TÍTULO: ANTENA MONOPOLO DE MICROFITA COM PATCH EM ESPIRA 
TRIANGULAR PARA SISTEMAS UWB 
ALUNO: VALDEMIR PRAXEDES DA SILVA NETO (088.678.324-09) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (044.015.654-87) 
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CÓDIGO: ET0070 
TÍTULO: FERRITAS DE NIZN APLICADAS COMO ABOSRVEDORES DE 
RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA NA FAIXA DE 8 A 12 GHZ 
ALUNO: EPITACIO MARTINS DE SA NETO (061.209.094-94) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (028.247.074-37) 

 
CÓDIGO: ET0071 
TÍTULO: ESTUDO DA FERRITA DE NÍQUEL E ZINCO APLICADA COMO 
ABSORVEDOR DE ONDAS NA FAIXA DE 8-12 GHZ. 
ALUNO: ARTHUR VINICIUS GALDINO SILVA (064.175.844-88) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (028.247.074-37) 

 
CÓDIGO: ET0076 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 
EXTRATOS DE FOLHAS DE GOIABA 
ALUNO: POLLYANA MAIA DE MOURA (050.422.074-81) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (271.115.418-12) 

 
CÓDIGO: ET0085 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA NA ESTIMATIVA DO FATOR DE 
QUALIDADE DEVIDO A VARIAÇÕES DE GEOMETRIA E PROPRIEDADE FÍSICA 
EM UM MODELO DE TERRA 1D 
ALUNO: YGOR BASTOS MESQUITA MINORA DE ALMEIDA (073.819.334-89) 
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS (199.807.014-04) 

 
CÓDIGO: ET0087 
TÍTULO: ANTENAS INTELIGENTES MULTICAMADAS COM METAMATERIAIS E 
CAMPOS DISTANTES 
ALUNO: MARINALDO PINHEIRO DE SOUSA NETO (064.969.724-35) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 

 
CÓDIGO: ET0088 
TÍTULO: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DE PRODUTOS 
ALUNO: LARIÇA EMILIANO DA SILVA (067.992.984-39) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (000.312.427-40) 
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37) 
CO-AUTOR: DANIELE TORRES RODRIGUES (049.212.764-63) 
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CÓDIGO: ET0092 
TÍTULO: MEDIDAS DE TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DE GOTAS NO APARELHO 
DE SEPARAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO MDIF 
ALUNO: EMILIANNY RAFAELY BATISTA MAGALHAES (083.290.274-81) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (168.385.724-00) 
CO-AUTOR: ANA KARLA COSTA DE OLIVEIRA (022.935.664-80) 
CO-AUTOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (291.711.564-53) 

 
CÓDIGO: ET0093 
TÍTULO: TECNICAS DE NANOSISMICIA DE CAMPO 
ALUNO: ANDRÉ GOMES DE ARAUJO (058.492.184-59) 
ORIENTADOR: ADERSON FARIAS DO NASCIMENTO (903.762.854-00) 

 
CÓDIGO: ET0099 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FITORREMEDIAÇÃO NA REMOÇÃO DE 
METAIS PESADOS EM EFLUENTE INDUSTRIAL 
ALUNO: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (010.425.074-73) 
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (102.007.204-06) 
CO-AUTOR: ANITA MARIA DE LIMA (597.639.814-68) 
CO-AUTOR: EVERALDO DANTAS DE MORAIS (065.220.004-40) 
CO-AUTOR: HANNIEL FERREIRA SARMENTO DE FREITAS (073.634.224-94) 

 
CÓDIGO: ET0105 
TÍTULO: OS EFEITOS DA POLUIÇÃO DO AR NA CCDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: KARINA MESSIAS DA SILVA (029.160.324-60) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

 
CÓDIGO: ET0110 
TÍTULO: PROCESSAMENTO DO REJEITO DO ABACAXI UTILIZANDO UM 
SECADOR ROTATÓRIO AUTOMATIZADO 
ALUNO: SAULO HENRIQUE GOMES DE AZEVEDO (083.069.944-93) 
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (078.678.244-72) 
CO-AUTOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (653.310.605-87) 
CO-AUTOR: LAERTE MOURA DE FREITAS (072.142.504-62) 
CO-AUTOR: RAUL VICTOR DE SOUZA (063.664.104-02) 

 
CÓDIGO: ET0114 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ESPESSURA COM O TEMPO DE SECAGEM EM 
SISTEMAS SOLAR DE RADIAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
ALUNO: LAERTE MOURA DE FREITAS (072.142.504-62) 
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (078.678.244-72) 
CO-AUTOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (653.310.605-87) 
CO-AUTOR: RAUL VICTOR DE SOUZA (063.664.104-02) 
CO-AUTOR: SAULO HENRIQUE GOMES DE AZEVEDO (083.069.944-93) 
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CÓDIGO: ET0123 
TÍTULO: SENSORES DE TENSÃO E CORRENTE EM UM PROTÓTIPO DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
ALUNO: ISAEL CALISTRATO JACOME (050.980.834-43) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 
CO-AUTOR: ALLAN DE MEDEIROS MARTINS (019.790.764-48) 
CO-AUTOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (318.046.834-34) 

 
CÓDIGO: ET0146 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS NA QUALIDADE DA 
ÁGUA CAPTADA EM NATAL-RN 
ALUNO: CAMILA DANTAS GADELHA SARAIVA (069.433.604-18) 
ORIENTADOR: ADRIANO DOS SANTOS (017.258.269-50) 

 
CÓDIGO: ET0152 
TÍTULO: PORTA LÓGICA AND NEUROMÓRFICA DE 2 ENTRADAS BASEADA 
NO NEURÔNIO INTEGRATE-AND-FIRE UTILIZANDO TECNOLOGIA CMOS 
ALUNO: LEONARDO ENZO BRITO DA SILVA (060.609.794-59) 
ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (884.649.114-91) 

 
CÓDIGO: ET0154 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILTROS CERÂMICOS A BASE 
DE MULITA 
ALUNO: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (082.707.514-64) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20) 
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (054.362.984-86) 
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (011.314.074-66) 
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA (073.001.724-90) 

 
CÓDIGO: ET0159 
TÍTULO: EXPANSÃO ACELERADA DO UNIVERSO 
ALUNO: HUMBERTO SCALCO GIMENES (047.337.494-30) 
ORIENTADOR: NILZA PIRES (381.103.264-04) 

 
CÓDIGO: ET0167 
TÍTULO: PLACA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DO ENCODER E ENSAIOS PARA A 
DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS ELÉTRICOS DE UM CONJUNTO MOTOR-
GERADOR 
ALUNO: VICTOR BERNARDES RIBAS GENTILE (056.547.894-06) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 
CO-AUTOR: ALLAN DE MEDEIROS MARTINS (019.790.764-48) 
CO-AUTOR: DANILO YURI ALVES DE LIMA (048.123.984-79) 
CO-AUTOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (318.046.834-34) 
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CÓDIGO: ET0174 
TÍTULO: EXCITATRIZ ESTÁTICA EM UM PROTÓTIPO DE GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
ALUNO: RENATA CUNHA DE LACERDA (066.351.424-01) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 
CO-AUTOR: ALLAN DE MEDEIROS MARTINS (019.790.764-48) 
CO-AUTOR: DIOGO DE FARIAS DIAS (054.991.414-52) 
CO-AUTOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (318.046.834-34) 

 
CÓDIGO: ET0179 
TÍTULO: ANTENAS DE MICROFITA EM MULTICAMADAS, PBG E CAMPOS 
DISTANTES 
ALUNO: JOAO KLEBER LIMA DE ARAUJO (053.885.324-70) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 

 
CÓDIGO: ET0183 
TÍTULO: PETROGRAFIA, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E MAGNETISMO 
DE BIFS DO ARQUEANO POTIGUAR 
ALUNO: KALLYANY SANTAYNE PINTO DA SILVA (083.485.234-99) 
ORIENTADOR: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO (241.507.204-44) 

 
CÓDIGO: ET0193 
TÍTULO: CONTROLE DE TOPOLOGIA EM REDES DE SENSORES SEM FIO 
ALUNO: SARAH GOMES SAKAMOTO (100.791.697-40) 
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (399.005.331-00) 
CO-AUTOR: ALESSANDRO LUIZ STAMATTO FERREIRA (049.973.454-82) 

 
CÓDIGO: ET0204 
TÍTULO: BASE TEÓRICA PARA O SURGIMENTO DA TEORIA DA 
RELATIVIDADE RESTRITA. 
ALUNO: ALISSON EMANOEL DE OLIVEIRA FAGUNDES (065.466.864-73) 
ORIENTADOR: JANILO SANTOS (019.990.444-87) 

 
CÓDIGO: ET0205 
TÍTULO: PLACA CONDICIONADORA DE SINAL EM UM PROTÓTIPO DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
ALUNO: IGOR GRIMALDI LYRA LIMA (064.708.714-61) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 
CO-AUTOR: ALLAN DE MEDEIROS MARTINS (019.790.764-48) 
CO-AUTOR: BEATRIZ LIMA PINTO (021.435.765-10) 
CO-AUTOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (318.046.834-34) 

 
CÓDIGO: ET0206 
TÍTULO: ESTUDO DA OBTENÇÃO DE CARBETOS E NITRETOS DE NB, W E MO 
EM REATOR TUBULAR A MICROONDAS 
ALUNO: BRUNA RÊGO DE VASCONCELOS (055.851.954-76) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 
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CÓDIGO: ET0227 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS PARA USINAS 
NUCLEARES 
ALUNO: ANA CLAUDIA MEDEIROS DE CARVALHO (053.822.134-88) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (871.102.968-49) 

 
CÓDIGO: ET0231 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
ANAERÓBIA PARA REMOÇÃO DE NITROGÊNIO. 
ALUNO: PRISCILLA DE LIMA NUNES (074.058.614-90) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 

 
CÓDIGO: ET0235 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ADEQUABILIDADE DE EFLUENTES TRATADOS 
PARA PRODUÇÃO DO CRAVO-DA-ÍNDIA (TAGETES MINUTA) 
ALUNO: PRICILA MEIRELLES MONTEIRO DOS SANTOS (061.554.354-56) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (057.129.394-87) 
CO-AUTOR: RENATA CAROLINA PIFER (017.394.529-50) 

 
CÓDIGO: ET0249 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE UM BANCO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE 
CARTA TEMÁTICA DE FISIOGRAFIA DA PLATAFORMA CONTINENTAL RASA 
DA FOLHA TOUROS, RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: VINICIUS CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.764-37) 
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (127.145.854-34) 

 
CÓDIGO: ET0254 
TÍTULO: O ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE QUITOSANASES, PRODUZIDAS 
PELOS PAENIBACILLUS CHITINOLYTICUS E EHIMENSIS, NAS REAÇÕES DE 
HIDRÓLISE DA QUITOSANA. 
ALUNO: STELA CARLA MACEDO ALVES (056.551.274-90) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (027.143.199-71) 
CO-AUTOR: NATHÁLIA KELLY DE ARAÚJO (011.694.104-99) 
CO-AUTOR: NAYANE MACEDO PORTELA DA SILVA (057.697.374-25) 

 
CÓDIGO: ET0255 
TÍTULO: SEMÁFORO DE TRÂNSITO OPERANDO SOB DEMANDA DE FLUXO 
ALUNO: DANILO LOPES GURGEL (084.299.374-63) 
ORIENTADOR: GLAUCIO BEZERRA BRANDAO (591.845.744-53) 

 
CÓDIGO: ET0258 
TÍTULO: POLARIZABILIDADES ELETRÔNICAS DOS MALETOS DE NEODÍMIO E 
ÉRBIO. 
ALUNO: ROSEANE MARIA DE MELO (048.829.024-43) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04) 
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CÓDIGO: ET0268 
TÍTULO: INTEGRAÇÃO DO PROCESSADOR PLASMA EM PROJETOS 
CIENTÍFICOS 
ALUNO: DENIS FELIPE (074.794.654-08) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25) 

 
CÓDIGO: ET0277 
TÍTULO: BUSCA REATIVA E OTIMIZAÇÃO INTELIGENTE 
ALUNO: PAOLO RICCARDO MIRANDA DE ARAUJO (072.321.344-52) 
ORIENTADOR: JORGE DANTAS DE MELO (094.630.974-49) 

 
CÓDIGO: ET0278 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE EXTRATOS DE ESPECIARIAS POR DIFERENTES 
MÉTODOS DE SEPARAÇÃO. 
ALUNO: SUZARA RAYANNE DE CASTRO SENA (060.958.254-23) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (271.115.418-12) 

 
CÓDIGO: ET0285 
TÍTULO: PLANEJAMENTO FATORIAL PARA A FLOTAÇÃO DE FELDSPATO 
POTÁSSICO E QUARTZO 
ALUNO: MATCHELLON JAIME BARBOSA PINHEIRO (014.182.024-10) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (240.434.272-04) 
CO-AUTOR: JOÃO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (043.351.874-08) 

 
CÓDIGO: ET0289 
TÍTULO: ESTUDO DA COMPOSIÇÃO E ANÁLISE DA ATIVIDADE 
ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DAS FOLHAS DE CAJU 
ALUNO: NAYANE CARLA MARCIA CAVALCANTI DE SA LEITAO (065.786.714-
47) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (271.115.418-12) 

 
CÓDIGO: ET0293 
TÍTULO: LOCALIZAÇÃO DIGITAL DE FALTAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO 
ALUNO: JULIANA OLIVEIRA DE MEDEIROS (008.477.084-89) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (106.119.754-91) 

 
CÓDIGO: ET0294 
TÍTULO: DEGRADAÇÃO FOTOQUÍMICA DE REATIVO PRETO EM EFLUENTES 
INDUSTRIAIS ATRAVÉS DO PROCESSO FOTO-FENTON 
ALUNO: RICARDO PAULO FONSECA MELO (054.088.624-61) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: FERNANDO FERREIRA DA SILVA DIAS (925.550.715-04) 
CO-AUTOR: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE PACHECO (326.810.894-68) 

 
CÓDIGO: ET0295 
TÍTULO: ESTUDO DO EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO EM SISTEMAS H2O-
QAV/ACIDO CARBOXÍLICO-M(NO3)2 , M=NI, CD À TEMPERATURA DE 27,5 °C 
ALUNO: HELTON SIQUEIRA MACIEL (073.762.344-62) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 
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CÓDIGO: ET0297 
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE DERIVADO DE QUITOSANA SOLÚVEL EM MEIO 
AQUOSO 
ALUNO: ISAMARA RAFAELLA DANTAS AMARAL (075.357.884-08) 
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: KEILA DOS SANTOS ALVES (021.848.597-29) 

 
CÓDIGO: ET0302 
TÍTULO: POBREZA E ESPAÇO: A SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL NAS 
CIDADES DE DAKAR E NATAL NUMA PERSPECTIVA COMPARADA. 
ALUNO: VIVIANE MEDEIROS DE AMORIM (051.083.344-60) 
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA (522.909.804-04) 

 
CÓDIGO: ET0306 
TÍTULO: MDT'S APLICADOS A MODELOS HIDRODINÂMICOS E DE 
PROPAGAÇÃO DE ONDAS 
ALUNO: TARCISIO SANTIAGO GOMES FILHO (065.066.034-02) 
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (522.658.549-72) 

 
CÓDIGO: ET0308 
TÍTULO: EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA DO ÓLEO DA SEMENTE DE LINHAÇA 
(LINUM USITATISSIMUM L.) 
ALUNO: THIAGO JACKSON TORRES CRUZ (052.705.344-95) 
ORIENTADOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (291.711.564-
53) 
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO (049.248.344-24) 
CO-AUTOR: ELISANGELA LOPES GALVAO (032.470.324-44) 

 
CÓDIGO: ET0309 
TÍTULO: COMITÊ DE MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE: UMA ABORDAGEM 
COM O ALGORITMO ADABOOST 
ALUNO: NAIYAN HARI CANDIDO LIMA (045.493.664-86) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (107.498.964-34) 

 
CÓDIGO: ET0318 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE PARA SISTEMAS ROBÓTICOS 
ALUNO: ELBER CASSILIO DOMINGOS (052.478.874-09) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (424.874.554-20) 

 
CÓDIGO: ET0320 
TÍTULO: PARTÍCULAS RESPONSIVAS À TEMPERATURA E AO PH: SÍNTESE E 
CARACTERIZAÇÃO POR INFRAVERMELHO, ANÁLISE ELEMENTAR E 
COMPORTAMENTO REOLÓGICO EM DIFERENTES MEIOS. 
ALUNO: NIVIA DO NASCIMENTO MARQUES (067.458.524-03) 
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA (007.503.174-42) 
CO-AUTOR: PRISCILA SCHROEDER CURTI (005.058.379-43) 
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CÓDIGO: ET0322 
TÍTULO: FILMES FINOS NANOESTRUTURADOS PARA MULTIDETECÇÃO 
CATALÍTICA A PARTIR DE MINERAIS DE TERRAS RARAS 
ALUNO: MARCELA GOMES DA SILVA (070.558.164-08) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (062.966.878-77) 
CO-AUTOR: LIVIA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE (071.350.804-32) 
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

 
CÓDIGO: ET0325 
TÍTULO: PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITO POLIMÉRICO HÍBRIDO 
EM PRESENÇA DE DESCONTINUIDADE NA SEÇÃO TRANSVERSAL. 
ALUNO: RAPHAEL SIQUEIRA FONTES (073.908.794-08) 
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (160.805.644-91) 
CO-AUTOR: JOEL EUCLIDES GIUSEPPIN (228.512.618-27) 

 
CÓDIGO: ET0329 
TÍTULO: MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA A GERAÇÃO DE SÉRIES 
CLIMATOLÓGICAS 
ALUNO: JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO (070.870.748-30) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO (772.312.957-20) 

 
CÓDIGO: ET0337 
TÍTULO: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E POTENCIAIS IMPLICAÇÕES EM 
DOENÇAS VETORIAIS E NÃO VETORIAIS 
ALUNO: ARLUCIO SOARES BEZERRA (064.749.794-88) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES (792.031.834-34) 

 
CÓDIGO: ET0342 
TÍTULO: MEDIDAS DAS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DO FEIJÃO VERDE 
(VIGNA UNGUICULATA L. WALP) 
ALUNO: LUANA GONDIM DE OLIVEIRA (053.680.784-12) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (140.860.344-68) 
CO-AUTOR: HELDEMIR CARLO DO NASCIMENTO BEZERRA (061.330.924-32) 
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS QUEIROGA (878.076.454-
15) 
CO-AUTOR: WILSON DA MATA (094.532.104-04) 

 
CÓDIGO: ET0343 
TÍTULO: COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS DE QUITOSANA E POLI(ÁCIDO 
ACRÍLICO) 
ALUNO: ANGELO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA (069.894.854-85) 
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

 
CÓDIGO: ET0346 
TÍTULO: CRESCIMENTO INFANTIL 
ALUNO: JOACINEIDE ALVES DO NASCIMENTO (011.533.734-24) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES (792.031.834-34) 
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CÓDIGO: ET0347 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO TERMOMECÂNICA DE MATERIAIS CERÂMICOS 
UTILIZADOS EM COMPONENTES DE CÉLULA A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO 
SÓLIDO. 
ALUNO: GRAZIELE LOPES DE SOUZA (068.676.704-74) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA (069.499.044-28) 
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (062.966.878-77) 
CO-AUTOR: DANIEL ARAÚJO DE MACEDO (011.520.944-16) 

 
CÓDIGO: ET0354 
TÍTULO: NOVA PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA NA RMN: MAPEAMENTO DOS 
EMPREENDIMENTOS NA FAIXA LITORÂNEA (2000 - 2008) 
ALUNO: ALANNE KYSSIA MONTEIRO COSTA (068.281.454-70) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: ET0361 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE POLISSACARÍDEOS 
MODIFICADOS 
ALUNO: ITALO GUIMARAES MEDEIROS DA SILVA (013.587.374-60) 
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: KEILA DOS SANTOS ALVES (021.848.597-29) 
CO-AUTOR: NÁDYA PESCE DA SILVEIRA (342.059.000-82) 
CO-AUTOR: YASMINE MIGUEL SERAFINI MICHELETTO (008.037.700-90) 

 
CÓDIGO: ET0362 
TÍTULO: POLUIÇÃO AMBIENTAL EM SEDIMENTOS DE FUNDO DE 
DRENAGENS À MONTANTE DA LAGOA DE EXTREMOZ, RN 
ALUNO: THAIS ELAINNE QUINTANILHA DE MORAIS (063.405.954-80) 
ORIENTADOR: JOSE BRAZ DINIZ FILHO (222.199.434-53) 

 
CÓDIGO: ET0364 
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DE PARÂMETROS NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO 
DO CORANTE DE JAMBO 
ALUNO: PETRUCIA KARINE SANTOS DE BRITO (010.793.734-46) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (117.214.563-68) 
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (140.860.344-68) 
CO-AUTOR: JULIANA CHRIS SILVA DE AZEVEDO (020.130.744-84) 

 
CÓDIGO: ET0374 
TÍTULO: MODELO NUMÉRICO PARA ESCOAMENTO MULTIFÁSICO NO 
PADRÃO ANULAR EM DUTOS 
ALUNO: VICTOR WAGNER FREIRE DE AZEVEDO (061.332.794-27) 
ORIENTADOR: EMILIO ERNESTO PALADINO (006.446.479-22) 
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CÓDIGO: ET0376 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE UM AÇO FERRÍTICO - 
MARTENSÍTICO 
ALUNO: BISMARCK LUIZ SILVA (071.587.864-63) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR (011.741.824-23) 
CO-AUTOR: MARCIANO FURUKAVA (871.102.968-49) 

 
CÓDIGO: ET0377 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS PEROVSKITA A 
BASE DE ÓXIDOS MISTOS DE CE-PR-O (CPO) E CE-ND-O (CNO) 
ALUNO: HELOISA PIMENTA DE MACEDO (063.550.524-02) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 
CO-AUTOR: FRANCISCO WENDELL BEZERRA LOPES (024.852.104-70) 
CO-AUTOR: GISELLE DO CARMO SILVA (010.770.674-10) 

 
CÓDIGO: ET0386 
TÍTULO: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM AMBIENTES URBANOS E PERIURBANOS 
ALUNO: SAMARA DANIELLE OLIVEIRA DE MORAIS (052.492.324-85) 
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (051.547.824-53) 

 
CÓDIGO: ET0388 
TÍTULO: EFICIÊNCIA DE FILTROS AERADOS RUDIMENTARES NO 
TRATAMENTO DE EFLUENTES DE FILTROS ANAERÓBIOS. 
ALUNO: IZALDO BRENO DE ARAUJO MEDEIROS (038.333.984-77) 
ORIENTADOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (057.129.394-87) 
CO-AUTOR: ANDREA SARAIVA DE OLIVEIRA (050.863.604-39) 
CO-AUTOR: PEDRO FERREIRA DE SOUZA FILHO (080.862.344-36) 
CO-AUTOR: RAULYSON FERREIRA DE ARAUJO (098.682.457-70) 

 
CÓDIGO: ET0397 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA E ESTUDO DA VARIABILIDADE DE 
ELEMENTOS TRAÇOS METÁLICOS DA COBERTURA SEDIMENTAR DE UMA 
ÁREA DA FAZENDA BELÉM – MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE) 
ALUNO: GERSON ROMANO DOS SANTOS JUNIOR (034.648.524-07) 
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (080.366.914-34) 
CO-AUTOR: LAECIO CUNHA DE SOUZA (107.686.614-04) 

 
CÓDIGO: ET0404 
TÍTULO: REAPROVEITAMENTO DE REJEITOS CONAMA CLASSE A NA 
PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO. 
ALUNO: KELLYANNY ALVES DE MOURA (057.868.814-07) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 
CO-AUTOR: MARIA LUIZA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS (876.589.684-04) 
CO-AUTOR: PRISCILA SIQUEIRA DE GOUVEIA (053.329.614-56) 
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CÓDIGO: ET0408 
TÍTULO: SÍNTESE DE GOMA XANTANA-G-POLIACRILAMIDA 
ALUNO: HUGO VICTOR MORENO DA SILVA (082.743.224-01) 
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA (007.503.174-42) 

 
CÓDIGO: ET0409 
TÍTULO: USO DE MODELOS ESTATÍSTICOS PARA ESTIMATIVAS DA 
MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANTONINO MELO DOS SANTOS (069.084.194-95) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA (049.196.144-89) 
CO-AUTOR: LIGIA MAGNOLIA CONFESSOR (060.620.424-54) 
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (071.232.134-91) 

 
CÓDIGO: ET0410 
TÍTULO: ELETRODEPOSIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE COBRE EM 
MEMBRANAS ANÔDICAS DE ALUMINA 
ALUNO: EUGENIA GABRIELA LOPES (073.899.724-24) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (864.761.148-91) 
CO-AUTOR: JOSE FLAVIO TIMOTEO JUNIOR (010.771.024-29) 

 
CÓDIGO: ET0411 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS A PARTIR DE 
MATÉRIA PRIMA DO RN 
ALUNO: INDIRA ARITANA FERNANDES DE MEDEIROS (082.544.524-82) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: ARIADNE SOUZA E SILVA (007.359.404-01) 
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 

 
CÓDIGO: ET0414 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS METAIS ZINCO, CHUMBO E CROMO EM 
AMOSTRAS DE SURURU (MYTELLA FALCATA). 
ALUNO: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 
CO-AUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (522.716.254-91) 

 
CÓDIGO: ET0417 
TÍTULO: PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE ARGILA MONTMORILONITICA DA 
REGIÃO OESTE POTIGUAR 
ALUNO: GUDSON NICOLAU DE MELO (014.030.614-59) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (864.761.148-91) 
CO-AUTOR: THARSIA CRISTIANY DE CARVALHO COSTA (026.827.324-37) 
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CÓDIGO: ET0419 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE FLUXO DE CARGA PARA 
REDES RADIAIS A PARTIR DE EQUIVALENTES NORTON RECURSIVOS 
ALUNO: AYLANNA RAQUEL DA COSTA OLIVEIRA (069.367.714-75) 
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (096.156.874-72) 

 
CÓDIGO: ET0430 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE DIFERENTES AMOSTRAS DE 
QUITOSANA 
ALUNO: CAMILA RENATA MACHADO DE LIMA (079.334.844-76) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA PORPINO FERNANDES CARONI (009.983.424-32) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

 
CÓDIGO: ET0431 
TÍTULO: EFEITO DA FORÇA IÔNICA E TEMPERATURA SOBRE AS 
PROPRIEDADES REOLÓGICAS DE POLIACRILAMIDAS CONTENDO AMPS 
ALUNO: ISABELLA LEANDRO SOARES (008.064.824-00) 
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: EUNICE DE SOUSA ROCHA (070.746.154-55) 
CO-AUTOR: JEANNE HEMETÉRIO CORDEIRO DOS REIS (813.611.574-53) 

 
CÓDIGO: ET0432 
TÍTULO: ESTUDO DA CONSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA UMIDADE, 
CINZAS E PROTEÍNAS NO CAMARÃO (LITOPENAEUS VANNAMEI) COLETADOS 
NO VIVEIRO DO MUNICÍPIO DE NÍZIA FLORESTA/RN) 
ALUNO: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64) 
CO-AUTOR: PABLO RENOIR FERNANDES DE SOUSA (057.847.394-17) 

 
CÓDIGO: ET0434 
TÍTULO: WEBSEC: UM MÓDULO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO, 
DETECÇÃO E AUDITORIA DE ATAQUES WEB 
ALUNO: JOHNNY CEZAR MARÇAL DOS SANTOS (058.496.794-21) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00) 

 
CÓDIGO: ET0442 
TÍTULO: APOIO A COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS 
SEDIMENTOLOGICOS NO MAR E ZONAS COSTEIRAS 
ALUNO: ARTUR ALEXANDRE MACENA DE OLIVEIRA (079.484.374-36) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (314.819.814-04) 
CO-AUTOR: CAMILA HYSLAVA CAMPOS SOARES (062.396.404-09) 
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CÓDIGO: ET0450 
TÍTULO: AVALIAÇÃO ESPECTROMÉTRICA DE SÍLICA-GEL 
ORGANOFUNCIONALIZADA CONTENDO O TETRABUTÓXIDO DE TITÂNIO E O 
3-AMINOPROPILTRIETOXISSILANO. 
ALUNO: PABLO RENOIR FERNANDES DE SOUSA (057.847.394-17) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS URBANO DE ARAUJO (013.284.604-79) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 

 
CÓDIGO: ET0451 
TÍTULO: DISCRIMINAÇÃO ESTATÍSTICA DA ÁGUA PRODUZIDA EM UM 
CAMPO MADURO DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
ALUNO: DANIELE TORRES RODRIGUES (049.212.764-63) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (000.312.427-40) 
CO-AUTOR: KYTERIA SABINA LOPES DE FIGUEREDO (049.657.054-40) 

 
CÓDIGO: ET0462 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DE SUBSTITUINTES HIDROFÓBICOS E HIDROFÍLICOS 
NA SOLUBILIDADE DA QUITOSANA 
ALUNO: JOSÉ ERNANE CARDOSO GOMES (068.915.654-56) 
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: ISAMARA RAFAELLA DANTAS AMARAL (075.357.884-08) 
CO-AUTOR: KEILA DOS SANTOS ALVES (021.848.597-29) 

 
CÓDIGO: ET0463 
TÍTULO: ESTERIFICAÇÃO DO ÁCIDO CÍTRICO COM OCTANOL CATALISADA 
PELA CALB (LIPASE B DE CÂNDIDA ANTARCTICA) 
ALUNO: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (074.424.194-45) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 

 
CÓDIGO: ET0466 
TÍTULO: DIQUES GRANÍTICOS NO LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: HERISCARTH MARCELL DANTAS PINHEIRO (010.625.384-04) 
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (156.031.804-04) 

 
CÓDIGO: ET0469 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO FLUXO LINEAR EM REGIME 
PERMANENTE DE TRÊS FLUIDOS INCOMPRESSÍVEIS EM UM LEITO POROSO 
LIMITADO 
ALUNO: RAYANE ARAUJO DA SILVA (083.274.154-09) 
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARVALHO DA SILVA (059.508.334-06) 
CO-AUTOR: MAURICIO RODRIGUES BORGES (569.288.077-68) 
CO-AUTOR: VIVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS (108.367.357-22) 
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CÓDIGO: ET0471 
TÍTULO: SIMULAÇÃO DE ESTRUTURAS POROSAS NATURAIS E SUA 
CARACTERIZAÇÃO 
ALUNO: WLADNEY DE SOUZA SOARES (068.849.964-39) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: ANGELUS GIUSEPPE PEREIRA DA SILVA (308.141.114-91) 
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: YURI TORRES DE OLIVEIRA (067.815.404-08) 

 
CÓDIGO: ET0474 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTEROLÓGICA DE ESTRUTURAS POROSAS 
ALUNO: YURI TORRES DE OLIVEIRA (067.815.404-08) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: ANGELUS GIUSEPPE PEREIRA DA SILVA (308.141.114-91) 
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: WLADNEY DE SOUZA SOARES (068.849.964-39) 

 
CÓDIGO: ET0487 
TÍTULO: AMORFIZAÇÃO DO COMPÓSITO NB-CU DURANTE A MOAGEM DE 
ALTA ENERGIA 
ALUNO: CAIO VINÍCIUS RODRIGUES BARBOSA (015.034.674-30) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA (453.272.204-78) 
CO-AUTOR: GILBERTO MELCHIORS (414.732.640-49) 

 
CÓDIGO: ET0490 
TÍTULO: INFLUENCIA DO CAMPO MAGNÉTICO EM CULTURA DE CANDIDA 
ALBICANS 
ALUNO: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (066.853.024-37) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60) 
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28) 
CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (079.237.014-74) 

 
CÓDIGO: ET0495 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE REALIDADE MISTA PARA 
MINI-ROBÔS 
ALUNO: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (074.831.494-69) 
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (444.186.204-00) 

 
CÓDIGO: ET0507 
TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO DA UMIDADE DO SOLO NA PRESENÇA DE 
GRUPOS DE ARTHROPODA E PLANTAS NUMA PARCELA EXPERIMENTAL NO 
SERIDÓ POTIGUAR 
ALUNO: JOSE HILARIO TAVARES DA SILVA (053.752.524-65) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (379.944.764-49) 
CO-AUTOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (035.060.524-62) 
CO-AUTOR: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (012.292.314-63) 
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CÓDIGO: ET0509 
TÍTULO: SÍTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS DE ZR, CO, NI E CA 
PARA USO NA PREPAÇÃO DE ELETRODOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 
ALUNO: ALINE FELIPE (052.553.424-59) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 

 
CÓDIGO: ET0510 
TÍTULO: A FERRAMENTA DR.ACME 
ALUNO: AMON LIBANIO DA SILVEIRA (056.756.454-11) 
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (567.656.144-00) 
CO-AUTOR: EBERTON DA SILVA MARINHO (012.533.844-95) 
CO-AUTOR: MATHEUS ABRANTES GADELHA (084.299.384-35) 

 
CÓDIGO: ET0515 
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE UM SISTEMA 
MICROEMULSIONADO CONTENDO UM EXTRATO VEGETAL 
ALUNO: GINEIDE CONCEICAO DOS ANJOS (050.879.334-32) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (048.265.804-52) 
CO-AUTOR: CATIA GUARACIARA F. T. ROSSI (770.445.684-91) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 

 
CÓDIGO: ET0518 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE DIATOMITA NAS PROPRIEDADES 
MECÂNICAS DE PASTAS CIMENTANTES COM ADIÇÃO DE ADITIVOS LEVES 
PARA CIMENTAÇÃO COM FLEXITUBO. 
ALUNO: IRANTECIO MENDONCA FERREIRA (048.856.384-45) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 
CO-AUTOR: DANIEL VICTOR AMARAL DA SILVA (075.420.804-40) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (045.149.983-20) 

 
CÓDIGO: ET0519 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DA BARBOTINA NAS 
PROPRIEDADES MECÂNICAS EM PEÇAS DE ALUMINA 
ALUNO: JOSY CARLA BARBOSA LOPES DE OLIVEIRA (089.265.864-99) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (062.966.878-77) 
CO-AUTOR: JOAO JOSE MELO DOS SANTOS (837.248.854-15) 

 
CÓDIGO: ET0527 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DE 
DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL ÓTICO (LANDSAT) E DE 
RADAR SRTM DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, NO SERIDÓ POTIGUAR 
ALUNO: JOSIVAN FERNANDES (026.579.354-86) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 
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CÓDIGO: ET0540 
TÍTULO: INFILTRAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA E DE CONTAMINANTE NO SOLO 
ALUNO: DAVID SENA BALREIRA (656.820.253-34) 
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (184.466.638-72) 
CO-AUTOR: MARIANA MAGNA SANTOS DA NÓBREGA (051.487.454-60) 

 
CÓDIGO: ET0546 
TÍTULO: APLICAÇÕES DE MODELOS E ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO NA 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE PETRÓLEO E GAS 
ALUNO: CAROLINE ALBUQUERQUE DANTAS SILVA (060.819.494-86) 
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG (258.410.259-53) 

 
CÓDIGO: ET0547 
TÍTULO: ESTUDO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA EM AÇOS FERRÍTICOS 
REFORÇADOS COM NBC 
ALUNO: ARTHUR PINHEIRO MESSIAS (060.216.184-32) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR (011.741.824-23) 

 
CÓDIGO: ET0558 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DOS ÍNDICES DE RUV EM NATAL - RN ENTRE 2001 
E 2008 
ALUNO: HUGO SERGIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (013.692.014-43) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (358.468.524-91) 
CO-AUTOR: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA (090.462.324-68) 

 
CÓDIGO: ET0559 
TÍTULO: EFEITO DA PRESSÃO DE COMPACTAÇÃO E DA MOAGEM DE ALTA 
ENERGIA NA DENSIFICAÇÃO DO COMPÓSITO NB-20%CU 
ALUNO: PRYSCILLA LETICE SEGUNDO LIBERATO RIBEIRO (069.752.144-33) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA (453.272.204-78) 
CO-AUTOR: GILBERTO MELCHIORS (414.732.640-49) 

 
CÓDIGO: ET0569 
TÍTULO: AVALIANDO O PROCESSO DE DIFUSÃO EPIDÊMICA E ESPACIAL DO 
HIV/AIDS NAS UNIDADES FEDERADAS DA REGIÃO NORTE 
ALUNO: FLAVIA FERREIRA BATISTA (058.436.984-08) 
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (704.076.904-25) 
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA (049.196.144-89) 

 
CÓDIGO: ET0570 
TÍTULO: ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DO BRILHO SUPERFICIAL DAS RÁDIO 
FONTES DO TIPO FRII AO LONGO DO LÓBULO. 
ALUNO: NATHÁLIA MATTOS NOVAES DA ROCHA (062.570.284-00) 
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (650.382.748-20) 
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CÓDIGO: ET0571 
TÍTULO: ESTIMATIVA DA MORTALIDADE DE MULHERES NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, SEGUNDO MICRORREGIÕES, NOS TRIÊNIOS 1996-98 E 
2004-2006 
ALUNO: LIGIA MAGNOLIA CONFESSOR (060.620.424-54) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (071.232.134-91) 
CO-AUTOR: ANTONINO MELO DOS SANTOS (069.084.194-95) 
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA (049.196.144-89) 
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

 
CÓDIGO: ET0573 
TÍTULO: ESTUDOS DAS PROPRIEDADES DA PALHA DE CARNAÚBA 
ALUNO: RUSCELI DIEGO DE ARAUJO (014.087.794-04) 
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 
CO-AUTOR: JESSICA EMANUELA DE ARAUJO FERNANDES (064.615.754-05) 
CO-AUTOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

 
CÓDIGO: ET0574 
TÍTULO: ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA NA PREPARAÇÃO 
DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 
ALUNO: ROSAMARIA ADRIANNE LIMA SALUSTIANO DA CUNHA (008.234.234-
25) 
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: JEFFERSON TEIXEIRA ARRUDA (013.692.334-85) 

 
CÓDIGO: ET0575 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E PEQUENAS BACIAS NA 
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO 
ALUNO: THIAGO AUGUSTO MEDEIROS DE MELO (013.758.164-54) 
ORIENTADOR: ARTHUR MATTOS (074.319.378-49) 
CO-AUTOR: WANDERSON MARQUES DE MACEDO MOURA (061.271.054-80) 

 
CÓDIGO: ET0581 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS PEROVSKITAS LA1-
XSRXNIO3 (0 < X < 0,8) SINTETITIZADAS PELO MÉTODO PECHINI MODIFICADO 
ALUNO: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA (072.745.064-63) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 
CO-AUTOR: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (068.946.554-80) 
CO-AUTOR: PATRÍCIA MENDONÇA PIMENTEL (778.582.394-49) 
CO-AUTOR: ROSANE MARIA PESSOA BETANIO OLIVEIRA (637.583.004-44) 

 
CÓDIGO: ET0582 
TÍTULO: SISTEMAS MAGNÉTICOS PARA APLICAÇÃO EM PERMEAÇÃO EM 
MEMBRANAS 
ALUNO: SILLAS SAMYR SILVEIRA DE MOURA (071.703.084-95) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 
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CÓDIGO: ET0583 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE CE0,9GD0,2O1,95 COMO ELETRÓLITO SÓLIDO PARA 
APLICAÇÃO EM SOFC DE TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA 
ALUNO: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (068.946.554-80) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 
CO-AUTOR: ANA KAROLINA BEZERRA DE SOUZA (056.905.414-19) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 
CO-AUTOR: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA (072.745.064-63) 

 
CÓDIGO: ET0584 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
DA FORMAÇÃO AÇU EM CAMPO DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
ALUNO: DAYVISON BRUNO CORDEIRO DE PAIVA (065.443.244-93) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (240.434.272-04) 
CO-AUTOR: KYTERIA SABINA LOPES DE FIGUEREDO (049.657.054-40) 

 
CÓDIGO: ET0585 
TÍTULO: MEIOS DE VEICULAÇÃO DO PROTÓTIPO DE FÁRMACO TRANS-
DESIDROCROTONINA PARA ANÁLISE BIOLÓGICA 
ALUNO: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA (067.796.004-23) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 
CO-AUTOR: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (034.317.634-30) 

 
CÓDIGO: ET0586 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA CINÉTICA DE CRESCIMENTO E PRODUÇÃO 
DE ENZIMAS PELO FUNGO METARHIZIUM ANISOPLIAE EM MEIOS DE 
CULTIVO COMPLEXOS 
ALUNO: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (065.290.004-61) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53) 

 
CÓDIGO: ET0593 
TÍTULO: O USO DE AMOSTRAGEM PROBABILÍSTICA EM UMA PESQUISA 
SOBRE SAÚDE SEXUAL 
ALUNO: WALTER PEDRO SILVA JUNIOR (069.809.314-31) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37) 
CO-AUTOR: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (012.104.024-08) 
CO-AUTOR: DANIELE TORRES RODRIGUES (049.212.764-63) 
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 

 
CÓDIGO: ET0598 
TÍTULO: TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA COMO ALTERNATIVA NA 
DEGRADAÇÃO/REMOÇÃO DE CORANTES EM ÁGUAS RESIDUAIS SINTÉTICAS. 
ALUNO: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (065.290.844-60) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE (011.390.599-80) 
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
CO-AUTOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72) 
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CÓDIGO: ET0601 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE FILMES DE DIAMANTE DOPADOS COM BORO COMO 
MATERIAL ELETROCATALÍTICO PARA A DEGRADAÇÃO DE CORANTES 
TÊXTEIS 
ALUNO: GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA (708.399.561-34) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE (011.390.599-80) 
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
CO-AUTOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72) 

 
CÓDIGO: ET0602 
TÍTULO: OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COCO SAPONIFICADO (OCS) 
EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: ALINE MARIA SALES SOLANO (050.394.574-99) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
CO-AUTOR: GINEIDE CONCEICAO DOS ANJOS (050.879.334-32) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 

 
CÓDIGO: ET0613 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTICORROSIVO DE SUBSTÂNCIAS 
NITROGENADAS SOLUBILIZADAS EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (048.265.804-52) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
CO-AUTOR: CATIA GUARACIARA F. T. ROSSI (770.445.684-91) 
CO-AUTOR: GINEIDE CONCEICAO DOS ANJOS (050.879.334-32) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 

 
CÓDIGO: ET0623 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS CONTENDO O 
TENSOATIVO OCS E QUANTIFICAÇÃO DE SUAS EFICÁCIAS NA 
SOLUBILIZAÇÃO DO HETEROCICLO ISATINA 
ALUNO: CIRO JOSE FERREIRA RODRIGUES (061.508.824-46) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: ADNA DORNELLES NICACIO DE SOUZA (055.776.074-77) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA F.T.ROSSI (770.445.684-91) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA M. MACIEL (373.201.654-49) 

 
CÓDIGO: ET0639 
TÍTULO: PROPRIEDADES FÍSICAS DE PLANETAS EXTRA-SOLARES 
ALUNO: RODOLFO MENDES DA SILVA (059.676.454-54) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (088.961.354-00) 

 
CÓDIGO: ET0648 
TÍTULO: ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DO DITERPENO TRANS-
DESIDROCROTONINA PARA APLICABILIDADE FARMACOLÓGICA 
ALUNO: GILVANI GOMES DE CARVALHO (054.500.374-14) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (048.265.804-52) 
CO-AUTOR: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA (067.796.004-23) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 
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CÓDIGO: ET0649 
TÍTULO: PASSAGEM SERIADA DO VIRUS RECOMBINANTE VAGEGT∆-LACZ 
EM CELULAS DE INSETO 
ALUNO: CINTHIA MEIRELLY DE ARAUJO ELPIDIO (065.980.904-40) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53) 
CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA (024.434.124-90) 
CO-AUTOR: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (065.290.004-61) 
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

 
CÓDIGO: ET0655 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE IP CORES EM FPGA 
COM ESTRATÉGIAS EMBARCADAS DE CONTROLE 
ALUNO: DIMAS FRANCELINO DE MOURA JUNIOR (010.300.664-85) 
ORIENTADOR: JOSE ALBERTO NICOLAU DE OLIVEIRA (096.128.904-04) 

 
CÓDIGO: ET0656 
TÍTULO: ATIVIDADE JANGADEIRA: ANÁLISE DOS RISCOS DE ACIDENTES, 
VARIABILIDADES E REGULAÇÕES 
ALUNO: MARIANNA CRUZ CAMPOS (054.997.544-62) 
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA (568.005.504-00) 

 
CÓDIGO: ET0665 
TÍTULO: COMPOSTOS DE MANNICH, ANTIOXIDANTE PARA BIODIESEL 
ALUNO: IGOR VASCONCELOS MELO DA CRUZ (071.981.034-56) 
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (284.678.099-49) 
CO-AUTOR: CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO (014.543.374-94) 
CO-AUTOR: PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS (077.542.414-55) 
CO-AUTOR: PHABLO ARAUJO DE MEDEIROS (073.747.584-64) 

 
CÓDIGO: ET0671 
TÍTULO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ESTUDO DA 
LUMINESCÊNCIA DE COMPOSTOS MACROMOLECULARES COM ÍONS TERRAS 
RARAS 
ALUNO: WILLIAM GOMES DE MORAIS (074.239.374-79) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN 
(641.455.574-68) 
CO-AUTOR: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (012.682.614-59) 
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (008.611.324-08) 

 
CÓDIGO: ET0680 
TÍTULO: MODELAMENTO DO COMPORTAMENTO A FADIGA DE COMPÓSITOS 
DE FIBRA DE CARBONO ATRAVÉS DE RNAS 
ALUNO: BREMMER BERNARDO VASCONCELOS DE SENA (072.107.734-01) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (023.064.444-98) 
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CÓDIGO: ET0681 
TÍTULO: TIJOLOS ALTERNATIVOS DE BAIXO CUSTO: UMA PROPOSTA PARA 
CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL, A 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E O CONFORTO TÉRMICO 
ALUNO: THYENO FERNANDES CAMARA (055.780.754-95) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

 
CÓDIGO: ET0687 
TÍTULO: ANÁLISE DOS DADOS SOLARIMÉTRICOS NA UFRN 
ALUNO: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MAGALHAES (061.139.564-90) 
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (003.759.638-12) 
CO-AUTOR: TIAGO PIRES GURGEL (061.194.724-28) 

 
CÓDIGO: ET0689 
TÍTULO: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA ENTRE OS SISTEMAS DE 
DISTRIBUIÇÃO EM 69 KV (CONTINUAÇÃO) 
ALUNO: CASSIO MEDEIROS CHACON (068.842.794-43) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (057.686.324-68) 

 
CÓDIGO: ET0699 
TÍTULO: AEROPETRO – DESENVOLVIMENTO DE ARQUITETURA DE 
SOFTWARE 
ALUNO: JOÃO PAULO FERREIRA GUIMARÃES (069.201.914-66) 
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (444.186.204-00) 

 
CÓDIGO: ET0703 
TÍTULO: ANÁLISE AERODINÂMICA DE UM AVIÃO RADIO-CONTROLADO 
ALUNO: RENATO CAMARA MARTINS DA COSTA (058.227.564-41) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (023.064.444-98) 
CO-AUTOR: BRUNO DA CUNHA DINIZ (055.088.874-82) 

 
CÓDIGO: ET0704 
TÍTULO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A MORTALIDADE, SEGUNDO 
RAÇA/COR NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E RIO GRANDE DO SUL 
ALUNO: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (056.665.774-09) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (071.232.134-91) 
CO-AUTOR: ANTONINO MELO DOS SANTOS (069.084.194-95) 
CO-AUTOR: LIGIA MAGNOLIA CONFESSOR (060.620.424-54) 
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

 
CÓDIGO: ET0711 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE MADEIRA TERMICAMENTE TRATADAS 
ALUNO: THIAGO ANGELS BATISTA OLIVEIRA (055.492.274-60) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (871.102.968-49) 

 
CÓDIGO: ET0715 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA PARA ANÁLISE DE 
EMPUXO ESTÁTICO DO CONJUNTO MOTO-PROPULSOR DO AERODESIGN 
ALUNO: RAMSES OTTO CUNHA LIMA (001.795.940-36) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
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CÓDIGO: ET0718 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA PARA 
APROVEITAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CATALÍTICA DA LACTOSE 
RESIDUAL PRESENTE NO SORO RESÍDUAL DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 
QUEIJO. 
ALUNO: TEODORO SILVA RODRIGUES (044.123.584-02) 
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (122.702.024-49) 
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 
CO-AUTOR: JANINE REGINALDA GUIMARAES VIEIRA (003.731.396-75) 

 
CÓDIGO: ET0722 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO HYDROMESS PARA DETERMINAÇÃO DE BOLHAS 
EM COLUNA DE FLOTAÇÃO 
ALUNO: FRANCISCO CANINDE DE MORAES FILHO (064.882.474-84) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (168.385.724-00) 
CO-AUTOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (168.385.724-00) 
CO-AUTOR: MOACIR MEDEIROS VERAS (010.228.314-10) 

 
CÓDIGO: ET0723 
TÍTULO: PROJETO, CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE UM REATOR DE CILINDRO 
ROTATIVO PARA SÍNTESE E APLICAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE 
CARBETOS REFRATÁRIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS. 
ALUNO: CAMILA PACELLY BRANDÃO DE ARAUJO (060.534.664-09) 
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (122.702.024-49) 
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 

 
CÓDIGO: ET0741 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE FILMES DE BLENDAS POLIMÉRICAS IMISCÍVEIS 
TRANSPARENTES PRODUZIDAS PELO COPOLÍMERO ESTIRENO-
ACRILONITRILA (SAN) COM POLI(TEREFTALATO DE BUTILENO) (PBT) 
ALUNO: JUCIKLECIA DA SILVA REINALDO (068.885.844-96) 
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91) 
CO-AUTOR: ELIAS HAGE JR (832.427.408-15) 
CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (060.621.514-07) 

 
CÓDIGO: ET0742 
TÍTULO: BUSCA COMPLETA - UM ÓTIMO ALGORITMO PARA UMA EFICIENTE 
COMPRESSÃO DE IMAGEM 
ALUNO: ALESSANDRO ASSI MARRO (089.261.854-00) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25) 
CO-AUTOR: RÔMULO DE OLIVEIRA NUNES (078.900.044-00) 
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CÓDIGO: ET0746 
TÍTULO: REMOÇÃO DE NUTRIENTES NITROGENADOS NO TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 
ALUNO: PEDRO FERREIRA DE SOUZA FILHO (080.862.344-36) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 
CO-AUTOR: CALINE NUNES DE CARVALHO (068.148.124-28) 
CO-AUTOR: IZALDO BRENO DE ARAUJO MEDEIROS (038.333.984-77) 
CO-AUTOR: RAULYSON FERREIRA DE ARAUJO (098.682.457-70) 

 
CÓDIGO: ET0747 
TÍTULO: QUÍMICA UMA CIÊNCIA EMPREENDEDORA 
ALUNO: RAONI BATISTA DOS ANJOS (069.853.074-85) 
ORIENTADOR: JOSE RIBAMAR SEGUNDO DOS ANJOS (094.605.354-53) 
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE LIMA (033.882.594-02) 
CO-AUTOR: FABIOLA BEZERRA DUTRA (073.858.244-12) 
CO-AUTOR: LARISSA SOBRAL HILARIO (061.504.664-93) 

 
CÓDIGO: ET0757 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE NOVAS FORMULAÇÕES DE FLUIDOS DE CORTE 
MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: RENATA IZAC PEREIRA DE SOUZA (061.361.714-22) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 
CO-AUTOR: ANA PAULA JUSTINO SOARES (060.534.484-19) 
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72) 

 
CÓDIGO: ET0766 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DOS FIOS DE URDUME E TRAMA NA 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DOS TECIDOS PLANOS 
ALUNO: ROGERSON RODRIGUES FREIRE RAMOS (052.063.114-56) 
ORIENTADOR: JOSE IVAN DE MEDEIROS (655.085.724-49) 
CO-AUTOR: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (061.522.164-51) 
CO-AUTOR: CAMILA CRISTHIANE DE SOUSA (055.843.134-83) 
CO-AUTOR: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (065.220.494-57) 

 
CÓDIGO: ET0769 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES COM 
ESTRUTURA PEROVSQUITAS DE COBALTATOS E MANGANATOS DE CÁLCIO E 
LANTÂNIO ATRAVÉS DO MÉTODO PECHINI. 
ALUNO: JOÃO PEDRO RIBEIRO (850.475.542-87) 
ORIENTADOR: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES (837.244.274-68) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 
CO-AUTOR: PATRÍCIA MENDONÇA PIMENTEL (778.582.394-49) 
CO-AUTOR: TATIANA DE CAMPOS BICUDO (259.350.968-62) 

 
CÓDIGO: ET0771 
TÍTULO: APOIO A COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS SÍSMICOS 
ALUNO: EVERTON NOBREGA BARBOSA (072.067.014-42) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (314.819.814-04) 
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CÓDIGO: ET0772 
TÍTULO: ESTUDO DO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS CERÂMICOS 
INDUSTRIAIS EM MASSAS ARGILOSAS 
ALUNO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA (073.001.724-90) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20) 
CO-AUTOR: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (082.707.514-64) 
CO-AUTOR: JAQUELÍGIA BRITO DA SILVA (025.856.224-28) 
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (011.314.074-66) 

 
CÓDIGO: ET0773 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE GLOBAL DE 
VIBRAÇÃO SOBRE A TAXA DE DESGASTE DO PEEK QUANDO ENSAIADO 
CONTRA AÇO AISI 4140 EM ENSAIO DE DESLIZAMENTO A SECO 
ALUNO: MAYARA SUELLY CANDIDO FERREIRA (050.813.134-08) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 
CO-AUTOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (009.731.174-00) 

 
CÓDIGO: ET0776 
TÍTULO: PERFIL DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE RECICLAGEM DOS 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFRN 
ALUNO: GABRIELA CECILIA REMIGIO PITOMBEIRA (060.856.764-76) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA NASCIMENTO DA SILVA (075.333.184-55) 
CO-AUTOR: RICARDO ALLAN DANTAS BARBOSA (050.047.864-37) 
CO-AUTOR: WALBER PIERRE DO NASCIMENTO (079.873.494-96) 

 
CÓDIGO: ET0781 
TÍTULO: LEITE DE CABRA EM PÓ PRODUZIDO EM LEITO DE JORRO: 
PROPRIEDADES DO PÓ 
ALUNO: ELISA ANTAS URBANO (076.456.534-69) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 
CO-AUTOR: MICHELE DANTAS (065.978.624-90) 
CO-AUTOR: THAYSE NAIANNE PIRES DANTAS (011.654.984-05) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (035.089.464-79) 

 
CÓDIGO: ET0782 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTRELAS ATRAVÉS DE 
ANÁLISE ESPECTRAL DE PARÂMETROS ATMOSFÉRICOS E ABUNDÂNCIAS 
QUÍMICAS 
ALUNO: SÉRGIO LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA (068.363.784-37) 
ORIENTADOR: BRUNO LEONARDO CANTO MARTINS (966.701.934-91) 
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CÓDIGO: ET0783 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DAS COLISÕES DE PARTÍCULAS NO PROCESSO DE 
FLOTAÇÃO 
ALUNO: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (035.017.894-16) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 
CO-AUTOR: ELANIA MARIA FERNANDES SILVA (013.595.014-79) 
CO-AUTOR: JOAO MARCONI DE ANDRADE (429.654.624-49) 
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (045.149.983-20) 

 
CÓDIGO: ET0784 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE DBO E DQO NO EFLUENTE DOMÉSTICO DA 
ESTAÇÃO DE TRATAMETO DE ESGOTO DA UFRN 
ALUNO: CALINE NUNES DE CARVALHO (068.148.124-28) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 
CO-AUTOR: PEDRO FERREIRA DE SOUZA FILHO (080.862.344-36) 
CO-AUTOR: PRISCYLA IZABEL BEZERRA ALBUQUERQUE (073.408.044-12) 
CO-AUTOR: RAULYSON FERREIRA DE ARAUJO (098.682.457-70) 

 
CÓDIGO: ET0790 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MISTURAS VARIADAS DE MATÉRIA-PRIMA 
PARA MELHORAR A PROPORÇÃO DE ÉSTERES GRAXOS DE INTERESSE NA 
SÍNTESE DE BIODIESEL 
ALUNO: TARCÍSIO AMARO DO NASCIMENTO (012.301.244-97) 
ORIENTADOR: TATIANA DE CAMPOS BICUDO (259.350.968-62) 
CO-AUTOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES (837.244.274-68) 
CO-AUTOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 

 
CÓDIGO: ET0810 
TÍTULO: A FORMAÇÃO DOS AGLOMERADOS E SUPERAGLOMERADOS DE 
GALÁXIAS: MODIFICAÇÕES DA ESTATÍSTICA DO CAMPO PRIMORDIAL DE 
DENSIDADES 
ALUNO: CÍCERO COSTA DA SILVA (053.447.914-61) 
ORIENTADOR: LUCIO MARASSI DE SOUZA ALMEIDA (072.305.437-11) 
CO-AUTOR: ANTONIO PAULO VIEIRA PINTO (086.549.014-70) 

 
CÓDIGO: ET0812 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EMULSÃO DE ÓLEO DE 
SESAMUN INDICUM (GERGELIM) 
ALUNO: JOAO INACIO LOPES BATISTA (061.020.964-79) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: IURI DE SA LEITAO PINHEIRO DE GOUVEIA (057.427.454-51) 
CO-AUTOR: VERONICA DA SILVA LOPES (106.555.904-63) 

 
CÓDIGO: ET0814 
TÍTULO: FUNÇÃO DE MASSA DAS GALÁXIAS EM UM MODELO 
COSMOLÓGICO DE ENERGIA ESCURA 
ALUNO: DIEGO FELIPE OLIVEIRA ALVES (061.292.094-10) 
ORIENTADOR: LUCIO MARASSI DE SOUZA ALMEIDA (072.305.437-11) 
CO-AUTOR: NICOLAU CHIAVENATO RODRIGUES (048.669.974-94) 
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CÓDIGO: ET0824 
TÍTULO: TRATAMENTO DE EXCEÇÕES ASSÍNCRONAS EM MODELOS 
EXECUTÁVEIS 
ALUNO: ROBERTO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR (064.290.484-70) 
ORIENTADOR: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO (030.388.414-20) 

 
CÓDIGO: ET0826 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS A PARTIR DO 
APROVEITAMENTO INTEGRAL DE FRUTAS TROPICAIS 
ALUNO: ANTONIO DE ANCHIETA CAMARA JUNIOR (013.605.624-51) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (230.155.603-44) 
CO-AUTOR: MARICI MORENO CANSIAN (597.005.649-91) 
CO-AUTOR: RENAN JAMARY GUIMARAES PIMENTEL (065.286.114-83) 

 
CÓDIGO: ET0828 
TÍTULO: LOGICAMENTE: UMA SUÍTE DE FERRAMENTAS ON-LINE DE APOIO 
AO ENSINO DE LÓGICA 
ALUNO: LUCIANO PEREIRA VIEIRA (069.992.154-64) 
ORIENTADOR: JOAO MARCOS DE ALMEIDA (878.976.956-20) 
CO-AUTOR: THALES VIEIRA GALDINO (067.550.404-01) 

 
CÓDIGO: ET0835 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS ENVOLVIDOS NA 
SINTERIZAÇÃO DO PROJETO PVG1867-2009 
ALUNO: ALESSANDRA AGNA ARAUJO DOS SANTOS (061.609.044-77) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (871.102.968-49) 

 
CÓDIGO: ET0839 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO ALGORITMO SIMPLEX MODIFICADO NA 
MODELAGEM DE ISOTERMAS DE ADSORÇÃO DE SISTEMAS SÓLIDO-SOLUÇÃO 
ALUNO: DIOGO RODRIGUES SILVA (076.269.014-36) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (061.473.514-94) 

 
CÓDIGO: ET0840 
TÍTULO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA MAGNETOHIDRODINÂMICA EM 
CANAIS VIA ANSYS/CFX. 
ALUNO: MIKHAIL GORBATCHEV KADMO SILVA (065.440.674-07) 
ORIENTADOR: JOAO ALVES DE LIMA (675.142.864-20) 

 
CÓDIGO: ET0841 
TÍTULO: ROBOEDUC: FERRAMENTA DE AUXÍLIO AO ENSINO DA ROBÓTICA 
EDUCACIONAL 
ALUNO: SARAH THOMAZ DE LIMA SA (052.266.714-74) 
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (325.414.571-20) 
CO-AUTOR: AKYNARA AGLAE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (052.287.084-80) 
CO-AUTOR: CARLA DA COSTA FERNANDES (073.332.594-71) 
CO-AUTOR: RENATA PITTA BARROS (047.468.934-46) 
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CÓDIGO: ET0844 
TÍTULO: PLANTA PILOTO PARA ESTUDOS DE ELEVAÇÃO ARTIFICIAL DE 
PETRÓLEO – IMPLEMENTAÇÃO DA PLANTA PILOTO E SIMULADOR DE 
PLUNGER LIFT 
ALUNO: DANILO OLIVEIRA DE CARVALHO (060.818.794-10) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (424.874.554-20) 

 
CÓDIGO: ET0845 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DE PROCESSAMENTO DE FIBRAS VEGETAIS 
INSERIDAS EM MATRIZ DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) RECICLADO 
(PETREC) EM EXTRUSORA 
ALUNO: LAURENICE MARTINS PEREIRA (012.576.374-36) 
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91) 
CO-AUTOR: JOSÉ MANOEL MARCONCINI (178.787.798-13) 
CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (060.621.514-07) 

 
CÓDIGO: ET0846 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS COMO FERRAMENTA 
PARA INCIAÇÃO A ATIVIDADE CIENTÍFICA 
ALUNO: MATHEUS ABRANTES GADELHA (084.299.384-35) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25) 
CO-AUTOR: HANIEL MOREIRA BARBOSA (071.259.434-54) 
CO-AUTOR: MAX ROSAN DOS SANTOS JUNIOR (076.811.404-76) 

 
CÓDIGO: ET0851 
TÍTULO: SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO POP-RN 
ALUNO: JOAO MARIA GUEDES DA CRUZ JUNIOR (069.242.894-10) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00) 

 
CÓDIGO: ET0857 
TÍTULO: MODELOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA COM APLICAÇÃO DE 
TÉCNICAS DE TERMOGRAFIA 
ALUNO: SAMIRA YUSEF ARAUJO DE FALANI (071.305.354-23) 
ORIENTADOR: RODRIGO JOSE PIRES FERREIRA (042.425.654-10) 

 
CÓDIGO: ET0859 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO 
DE SEGURANÇA EM REDES METRO ETHERNET 
ALUNO: ICARO CESAR RODRIGUES DE QUEIROZ (775.873.672-68) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00) 

 
CÓDIGO: ET0865 
TÍTULO: ESTIMAÇÃO DA CAPACIDADE ERRO-ZERO DE CANAIS QUÂNTICOS 
ALUNO: ALVARO VINICIUS DE SOUZA SILVA (073.978.944-96) 
ORIENTADOR: REX ANTONIO DA COSTA MEDEIROS (022.103.754-36) 
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CÓDIGO: ET0866 
TÍTULO: EFICIENTIZAÇÃO DO USO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INPE-CRN: 
PROJETO DE MONITORAMENTO DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DA SEDE 
ADMINISTRATIVADO INPE-CRN. 
ALUNO: JONATAS MICAEL VIEIRA DE LIMA (057.645.104-57) 
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (750.421.429-91) 

 
CÓDIGO: ET0867 
TÍTULO: ANÁLISE QUANTITATIVO DA COMPOSIÇÃO DE MISTURA 
POLI(METACRILATO DE METILA) (PMMA) E ARGILA MONTMORILONITA 
(MMT) POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER (FTIR) 
ALUNO: ERIK DOS SANTOS SILVA (013.932.884-05) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (062.966.878-77) 
CO-AUTOR: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (035.017.894-16) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 
CO-AUTOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91) 

 
CÓDIGO: ET0869 
TÍTULO: DENSENVOLVIMENTO DE DENSÍMETRO. 
ALUNO: KLETSON VIEIRA DA SILVA (064.226.824-09) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (161.198.434-34) 
CO-AUTOR: ANDRE LOPES CESAR (054.625.954-50) 
CO-AUTOR: JOAO BATISTA DE LA SALLES JUNIOR (067.903.294-04) 

 
CÓDIGO: ET0872 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE TITANATOS 
NANOESTRUTURADOS 
ALUNO: BRENO GUSTAVO PORFIRIO BEZERRA (011.890.634-84) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: EDJANE FABIULA BURITI DA SILVA (012.368.344-02) 
CO-AUTOR: MARCILIO PELICANO RIBEIRO (034.449.014-96) 

 
CÓDIGO: ET0873 
TÍTULO: AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE NÁILON NACIONAL E 
IMPORTADO UTILIZADO COMO MATERIAL DE CENTRALIZADORES DE 
HASTES DE BOMBEAMENTO DE PETRÓLEO 
ALUNO: EDSON SILVA DO NASCIMENTO (075.962.034-26) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 
CO-AUTOR: JULIANA RICARDO DE SOUZA (058.449.984-13) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (009.731.174-00) 

 
CÓDIGO: ET0874 
TÍTULO: ANÁLISE DE AMOSTRAS DE PETRÓLEO POR TERMOGRAVIMETRIA 
ALUNO: RENNE WILLER REIS (068.314.744-70) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: EDJANE FABIULA BURITI DA SILVA (012.368.344-02) 
CO-AUTOR: MARCILIO PELICANO RIBEIRO (034.449.014-96) 
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CÓDIGO: ET0876 
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO DA DEGRADAÇÃO DO PETRÓLEO PESADO SOBRE 
O ALMCM-41 
ALUNO: REGINEIDE DE OLIVEIRA LIMA (049.136.194-70) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: EDJANE FABIULA BURITI DA SILVA (012.368.344-02) 
CO-AUTOR: KESIA KELLY VIEIRA DE CASTRO (013.591.944-44) 
CO-AUTOR: MARCILIO PELICANO RIBEIRO (034.449.014-96) 

 
CÓDIGO: ET0878 
TÍTULO: ESTUDO DO ÓLEO DA NITZSCHIA PUSILLA VISANDO PRODUÇÃO 
BIODIESEL: RENDIMENTO E CARACTERIZAÇÃO. 
ALUNO: TATIANA DE ANDRADE BORGES (050.521.674-40) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 
CO-AUTOR: FABRICIO RODRIGUES CAMACHO (068.315.454-08) 
CO-AUTOR: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (058.261.754-51) 
CO-AUTOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (122.432.148-06) 

 
CÓDIGO: ET0879 
TÍTULO: ESTUDO DE PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR EM 
REAÇÕES DE ADIÇÃO DE HALOGENIDRETOS EM ALCENOS 
ALUNO: YURI LIMA DE BRITO (074.251.844-27) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04) 

 
CÓDIGO: ET0881 
TÍTULO: REALIZAÇÃO DE TESTES UTILIZANDO A FERRAMENTA DE 
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS OAM (OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E 
MANUTENÇÃO) PARA REDES METRO ETHERNET. 
ALUNO: JOAO PAULO MOREIRA DIAS FRANCA (057.849.014-51) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00) 

 
CÓDIGO: ET0882 
TÍTULO: GRAU DE SATISFAÇÃO DOS RESIDENTES DAS RESIDÊNCIAS 
UNIVERSITÁRIAS MASCULINAS CAMPUS I E II. 
ALUNO: JOSENILDO EUGENIO DA SILVA (066.266.184-23) 
ORIENTADOR: PAULO DE TARSO TEIXEIRA FERREIRA (148.775.034-04) 
CO-AUTOR: TIAGO CHACON FONTOURA (074.385.154-43) 
CO-AUTOR: WALTER PEDRO SILVA JUNIOR (069.809.314-31) 

 
CÓDIGO: ET0888 
TÍTULO: EULER E OS NÚMEROS AMIGÁVEIS. 
ALUNO: SARAH MARA SILVA LEONCIO (069.031.324-14) 
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (130.564.764-53) 

 
CÓDIGO: ET0889 
TÍTULO: SISTEMA DE TELEMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DO CONSUMO DE 
CONSUMIDORES DO GRUPO A 
ALUNO: BERNARDO XAVIER DA SILVA (052.600.824-51) 
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (096.156.874-72) 
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CÓDIGO: ET0890 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE MISTURAS DE DIESEL E BIODIESEL EM UM MOTOR 
CICLO DIESEL 
ALUNO: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (011.649.124-88) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA FERNANDES ACYOLY (014.182.564-20) 
CO-AUTOR: MANOEL REGINALDO FERNANDES (968.687.324-49) 

 
CÓDIGO: ET0892 
TÍTULO: ESTUDO DO DESEMPENHO MECÂNICO SOB TRAÇÃO UNIAXIAL DE 
DIVERSOS TIPOS DE POLI(METACRILATO DE METILA) (PMMA) 
ALUNO: SERGIO DOMINGOS DA SILVA (565.902.704-06) 
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91) 
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 
CO-AUTOR: ELIAS HAGE JR (832.427.408-15) 
CO-AUTOR: ELISANGELA BARROS DANTAS (812.599.994-91) 

 
CÓDIGO: ET0902 
TÍTULO: ESTUDO DO SISTEMA ETANOL-DIESEL-BIODIESEL-TENSOATIVO 
COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO 
ALUNO: ANGELICA MARA DE GOES MARTINS (081.224.304-81) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA FERNANDES ACYOLY (014.182.564-20) 
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: MANOEL REGINALDO FERNANDES (968.687.324-49) 

 
CÓDIGO: ET0908 
TÍTULO: MEMBRANAS DE QUITOSANA MODIFICADAS POR PLASMA DE CH4 
ALUNO: ROGERIO AUGUSTO SILVA DE MACEDO (935.968.391-49) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 
CO-AUTOR: HAROLDO REIS ALVES DE MACEDO (002.666.063-69) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 
CO-AUTOR: MARINA DE OLIVEIRA CARDOSO MACÊDO (891.193.713-49) 

 
CÓDIGO: ET0910 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA E UMIDADE DO FRUTO DO JUÁ 
ALUNO: ROBERTA DA SILVA CAMPOS (013.727.134-41) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: FRANCIDARLY KELLY DOS SANTOS ALVES (076.868.244-46) 
CO-AUTOR: KAREN MILENA DUARTE DE ARAÚJO (064.516.714-28) 
CO-AUTOR: YOHANA SOUZA PINTO (039.740.873-03) 
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CÓDIGO: ET0913 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BLENDAS 
POLIMÉRICAS A PARTIR DE COPOS DESCARTÁVEIS PÓS-CONSUMO 
COLETADOS NA UFRN (MTR731-RECICLAGEM DE POLÍMEROS). 
ALUNO: CLARISSA DANIELLE MENDONCA DE OLIVEIRA (054.171.014-19) 
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91) 
CO-AUTOR: JOSE KAIO MAX ALVES DO REGO (055.396.694-44) 
CO-AUTOR: LAURENIA MARTINS PEREIRA (012.576.404-96) 
CO-AUTOR: MAYARA SUELLY CANDIDO FERREIRA (050.813.134-08) 

 
CÓDIGO: ET0914 
TÍTULO: SISTEMA MICROCONTROLADO UTILIZANDO INTERNET 
EMBARCADA PARA MONITORAMENTO REMOTO EM TEMPO REAL DO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VIA UPS COM DISPONIBILIZAÇÃO 
DOS DADOS NA WEB. 
ALUNO: THIAGO SILVANO REGO LIMA (055.745.324-09) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00) 

 
CÓDIGO: ET0925 
TÍTULO: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE BARRA DE CEREAL A PARTIR 
DAS FRUTAS TROPICAIS DO RN. 
ALUNO: RENAN JAMARY GUIMARAES PIMENTEL (065.286.114-83) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (230.155.603-44) 
CO-AUTOR: ANTONIO DE ANCHIETA CAMARA JUNIOR (013.605.624-51) 
CO-AUTOR: MARICI MORENO CANSIAN (597.005.649-91) 

 
CÓDIGO: ET0926 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DO PROCESSAMENTO EM EXTRUSÃO DE 
COMPÓSITOS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) RECICLADO (PETREC) E 
FLOCOS DE VIDRO (GF) 
ALUNO: LUIZ AUGUSTO DANTAS RIBEIRO (084.359.754-28) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (062.966.878-77) 
CO-AUTOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91) 
CO-AUTOR: MARCIO CLETO SOARES DE MOURA (881.134.933-87) 

 
CÓDIGO: ET0949 
TÍTULO: LIXO ELETRONICO : UM ESTUDO VOLTADO PARA SUA ANALISE 
ECONÔMICO E AMBIENTAL 
ALUNO: JARBAS GUEDES DA COSTA (055.883.314-43) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA DA NOBREGA (032.262.644-78) 
CO-AUTOR: MAYARA DE OLIVEIRA LESSA (061.085.244-21) 

 
CÓDIGO: ET0953 
TÍTULO: ANTENAS DE MICROFITA COMPACTAS SOBRE SUBSTRATOS DE 
ALTA PERMISSIVIDADE 
ALUNO: EDWIN LUIZE FERREIRA BARRETO (055.887.374-07) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (044.015.654-87) 
CO-AUTOR: RANILSON CARNEIRO FILHO (155.850.004-97) 
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CÓDIGO: ET0960 
TÍTULO: BLOCOS DE GESSO COM RESÍDUO DE POLÍMERO. 
ALUNO: ROMULO DANTAS SALDANHA (014.264.044-17) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (871.102.968-49) 

 
CÓDIGO: ET0965 
TÍTULO: AVALIANDO A ROBUSTEZ DE UM SOTWATE ORIENTADO À 
ASPECTO 
ALUNO: ARTHUR EMANOEL CASSIO DA SILVA E SOUZA (012.557.504-13) 
ORIENTADOR: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO (030.388.414-20) 
CO-AUTOR: FREDERICO ARAUJO DA SILVA LOPES (035.553.754-07) 

 
CÓDIGO: ET0981 
TÍTULO: EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR, DENSIDADE E VISCOSIDADE PARA O 
SISTEMA DODECANO + METILCICLOHEXANO 
ALUNO: TAMYRIS THAISE COSTA DE SOUZA (055.745.244-90) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: JULIA CRISTINA DE LIMA TORRES (059.143.774-04) 

 
CÓDIGO: ET0987 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO BIODIESEL DE DENDÊ 
ALUNO: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37) 
CO-AUTOR: JILLIANO BENIGNO DA SILVA (044.099.524-80) 
CO-AUTOR: REGINA CELIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00) 

 
CÓDIGO: ET0989 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO DIESEL 
MINERAL COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE BIODIESEL DE DENDÊ 
ALUNO: JILLIANO BENIGNO DA SILVA (044.099.524-80) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37) 
CO-AUTOR: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43) 
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00) 

 
CÓDIGO: ET0990 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE ENZIMAS CELULOLÍTICAS POR TRICHODERMA 
REESEI UTILIZANDO BAGAÇO DA FIBRA DO COCO SECO COMO INDUTOR 
ALUNO: ROBERTA XAVIER DE SOUSA (068.620.614-29) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 
CO-AUTOR: HELOIZE DOS SANTOS PEREIRA (060.624.484-00) 
CO-AUTOR: NAYANE MACEDO PORTELA DA SILVA (057.697.374-25) 
CO-AUTOR: RODRIGO CAETANO GUEDES (011.715.674-48) 
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CÓDIGO: ET0992 
TÍTULO: INDUÇÃO À SÍNTESE DE ENZIMAS CELULOLÍTICAS POR 
TRICHODERMA REESEI UTILIZANDO BAGAÇO DO PEDÚNCULO DE CAJU 
COMO SUBSTRATO 
ALUNO: NAYANE MACEDO PORTELA DA SILVA (057.697.374-25) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 
CO-AUTOR: CAMILLA EMANUELLE MENDES ROCHA (053.484.504-56) 
CO-AUTOR: ROBERTA XAVIER DE SOUSA (068.620.614-29) 
CO-AUTOR: RODRIGO CAETANO GUEDES (011.715.674-48) 

 
CÓDIGO: ET0993 
TÍTULO: SUPORTE PARA REUTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS E INCLUSÃO 
DIGITAL UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE 
ALUNO: JOSÉ STÊNIO GOMES MEDEIROS (038.777.664-80) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE ARAUJO (456.496.004-06) 

 
CÓDIGO: ET1001 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO 
BIODIESEL DE SOJA COM E SEM ADIÇÃO DE BHT 
ALUNO: MARIANA HELENA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (058.215.024-89) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37) 
CO-AUTOR: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50) 
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00) 

 
CÓDIGO: ET1002 
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DAS TENSÕES INTERFACIAIS EM SISTEMAS 
ÁGUA/ÓLEO MINERAL/TENSOATIVO NÃO - IÔNICO 
ALUNO: ANTONIA BEATRIZ VIANA OLIVEIRA (060.151.394-04) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: ENIO RAFAEL DE MEDEIROS SANTOS (080.311.754-03) 
CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (046.447.654-22) 
CO-AUTOR: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (010.077.454-
79) 

 
CÓDIGO: ET1003 
TÍTULO: METODOLOGIA DE MEDIDA DE TENSÃO INTERFACIAL UTILIZANDO 
O MÉTODO DA GOTA PENDENTE 
ALUNO: ENIO RAFAEL DE MEDEIROS SANTOS (080.311.754-03) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: ANTONIA BEATRIZ VIANA OLIVEIRA (060.151.394-04) 
CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (046.447.654-22) 
CO-AUTOR: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (010.077.454-
79) 
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CÓDIGO: ET1007 
TÍTULO: ESTUDO DE PH E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM SISTEMAS 
H2O/MEG/SAL, EM UNIDADES DE RECUPERAÇÃO DE MONOETILENOGLICOL 
(MEG) 
ALUNO: GILIAN CHAVES MOREIRA TORRES (056.219.014-79) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: GRACIANA OLIVEIRA DA SILVA (035.145.834-47) 
CO-AUTOR: HERICK DE BULHOES CANDIDO (074.525.484-50) 
CO-AUTOR: LIANA ALBUQUERQUE FILGUEIRA (443.235.814-91) 

 
CÓDIGO: ET1008 
TÍTULO: INFLUÊNCIA TEMPORAL NA ABSORÇÃO DE NUTRIENTES E 
ELEMENTOS TÓXICOS POR MACRÓFITAS AQUÁTICAS DA ESPÉCIE 
EICHHORNIA CRASSIPES 
ALUNO: IKAELLE DA SILVA AQUINO (065.816.034-65) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: DANIEL FREITAS FREIRE MARTINS (053.055.504-24) 
CO-AUTOR: LUIZ DI SOUZA (019.251.008-80) 

 
CÓDIGO: ET1009 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DO COBRE NA SÍNTESE E 
CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS DE FERRITAS NI(0,5-X)CUXZN(0,5)FE2O4 
ALUNO: ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO (049.248.344-24) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO LUCENA DE OLIVEIRA (191.275.374-04) 
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO PORTELA DA CUNHA (299.413.854-91) 
CO-AUTOR: JONAS FERREIRA DE SOUZA FILHO (042.892.284-88) 

 
CÓDIGO: ET1015 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL INTELIGENTE EM FPGA. 
ALUNO: ALESSANDRO VINICIUS PEREIRA ROLIM DE ARAUJO (061.425.854-54) 
ORIENTADOR: JOSE ALBERTO NICOLAU DE OLIVEIRA (096.128.904-04) 

 
CÓDIGO: ET1020 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO GRADIENTE DE POLARIDADE DE SOLVENTES NA 
EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE SAFFLOWER USANDO ULTRASSOM 
ALUNO: CLAUDI DIEGO DE SOUSA PINHEIRO (082.762.374-79) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (284.678.099-49) 
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (055.769.424-85) 
CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (074.424.194-45) 

 
CÓDIGO: ET1022 
TÍTULO: REUSO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS FENÓLICOS A PARTIR DE 
PROCESSOS DE OXIDAÇÃO AVANÇADA 
ALUNO: MARIA LUIZA DE MEDEIROS TEIXEIRA (067.987.294-95) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS NOVAIS MOTA (031.440.004-42) 
CO-AUTOR: EVANDRO CESAR DE ANDRADE CABRAL (056.479.664-62) 
CO-AUTOR: GILMAR GRACIANO DE ARAUJO (058.801.504-02) 
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CÓDIGO: ET1024 
TÍTULO: EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SAFFLOWER 
ALUNO: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (058.261.754-51) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (284.678.099-49) 
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (055.769.424-85) 
CO-AUTOR: TATIANA DE ANDRADE BORGES (050.521.674-40) 

 
CÓDIGO: ET1025 
TÍTULO: MEDIÇÕES ATIVAS E PASSIVAS DE GÁS RADÔNIO EM ALGUNS 
MUNÍPIOS NORTE-RIOGRANDENSE 
ALUNO: NARAIANA RIBEIRO SANTOS (913.786.642-72) 
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (368.746.203-04) 
CO-AUTOR: ANDERSON GUEDES (024.506.814-77) 
CO-AUTOR: REINALDO ANTÔNIO PETTA (747.254.168-00) 

 
CÓDIGO: ET1030 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DE 
BIODIESEL OBTIDO A PARTIR DE ÓLEOS VEGETAIS 
ALUNO: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37) 
CO-AUTOR: MARIANA HELENA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (058.215.024-89) 
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00) 

 
CÓDIGO: ET1031 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE COMPOSTOS ANTIOXIDANTES DO TOMILHO 
(THYMUS VULGARIS L.) POR DIFERENTES PROCESSOS DE SEPARAÇÃO 
ALUNO: DIOGO ROSEMBERGH DA SILVA NOBREGA (082.424.174-66) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (271.115.418-12) 

 
CÓDIGO: ET1032 
TÍTULO: ESTUDO DE UM SISTEMA DE FOTO-DEGRADAÇÃO DE POLUENTES 
ORGÂNICOS TÓXICOS UTILIZANDO PROCESSO FOTO-FENTON 
ALUNO: EVANDRO CESAR DE ANDRADE CABRAL (056.479.664-62) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS NOVAIS MOTA (031.440.004-42) 
CO-AUTOR: GILMAR GRACIANO DE ARAUJO (058.801.504-02) 
CO-AUTOR: MARIA LUIZA DE MEDEIROS TEIXEIRA (067.987.294-95) 

 
CÓDIGO: ET1042 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UM FILTRO ANAERÓBIO DE LEITO FIXO, COMO 
UNIDADE DE PÓS-TRATAMENTO DE UM EFLUENTE DE LAGOA FACULTATIVA 
PRIMÁRIA. 
ALUNO: FABIOLA DA COSTA CATOMBE DANTAS (058.683.224-60) 
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (086.072.494-87) 
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CÓDIGO: ET1044 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA COBERTURA VEGETAL NO DESEMPENHO DE UMA 
UNIDADE WETLAND QUANTO À REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E 
NUTRIENTES 
ALUNO: KIONARA SARABELLA TURIBIO E SILVA (065.065.614-83) 
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (086.072.494-87) 
CO-AUTOR: JULIANA DELGADO TINÔCO (565.833.544-20) 
CO-AUTOR: JULIANA NEVES BEDA (008.361.054-51) 
CO-AUTOR: SANDRO ARAUJO DA SILVA (030.903.494-93) 

 
CÓDIGO: ET1047 
TÍTULO: TECNOLOGIA DE TRATAMENTO A PLASMA 
ALUNO: DERMEGIANE MAYARA MARTINS FEITOSA (073.999.514-62) 
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (406.468.404-44) 
CO-AUTOR: ADRIANA MARIA NUNES DA PAZ (068.961.164-12) 
CO-AUTOR: CAMILA BITTENCOURT XEREZ CUNHA (073.661.514-83) 
CO-AUTOR: DAYANE EMANUELLE RODRIGUES FAUSTINO (063.900.224-25) 

 
CÓDIGO: ET1048 
TÍTULO: ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE UM BOM 
PRODUTO TÊXTIL. 
ALUNO: KAYOMA MIRANDA FONSECA (083.959.594-86) 
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (406.468.404-44) 
CO-AUTOR: KAMILLA SILVA PEREIRA (068.741.874-73) 
CO-AUTOR: MARIA GORETE FELIPE (199.894.904-49) 
CO-AUTOR: MICHELE DANTAS DE MOURA (012.566.974-78) 

 
CÓDIGO: ET1054 
TÍTULO: SÍNTESE POR REAÇÃO DE COMBUSTÃO DO ALUMINATO DE ZINCO 
COM DOPAGEM DE CÉRIO 
ALUNO: JONAS FERREIRA DE SOUZA FILHO (042.892.284-88) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO LUCENA DE OLIVEIRA (191.275.374-04) 
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO (049.248.344-24) 
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO PORTELA DA CUNHA (299.413.854-91) 

 
CÓDIGO: ET1055 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO NO CANTEIRO DE 
OBRA NAS QUESTÕES RELACIONADAS À REDUÇÃO DE ACIDENTES, 
AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E MELHORIA DO PRODUTO FINAL. 
ALUNO: ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES (068.701.544-81) 
ORIENTADOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA (524.024.444-87) 
CO-AUTOR: ANNY KATARINY MEDEIROS DANTAS (072.977.164-48) 
CO-AUTOR: HUEDLY CHAVES DOS SANTOS (064.287.764-56) 
CO-AUTOR: JOSE ALMIR FERREIRA DA COSTA (130.942.464-00) 
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CÓDIGO: ET1061 
TÍTULO: ESTUDO DA FIBRA DE CAPOC PARA SORÇÃO EM ACIDENTES COM 
DERRAMES DE PETRÓLEO E ÓLEO 
ALUNO: PRISCILA MEDEIROS (075.694.784-79) 
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (406.468.404-44) 
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (358.468.524-91) 
CO-AUTOR: JOSE HENRIQUE BATISTA LIMA (025.666.714-43) 
CO-AUTOR: TATIANA RIBEIRO FERREIRA (030.008.944-97) 

 
CÓDIGO: ET1062 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MOTORES ELÉTRICOS BRUSHLESS E 
A COMBUSTÃO INTERNA PARA USO EM AERONAVES EXPERIMENTAIS DE 
PEQUENO PORTE 
ALUNO: RAPHAEL DANTAS DE ARAUJO (009.190.004-28) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
CO-AUTOR: JOÃO ALEXANDRE DA SILVA NETO (060.186.784-03) 
CO-AUTOR: RAFAEL FERRAZ RODRIGUES (010.898.604-71) 
CO-AUTOR: RAMSES OTTO CUNHA LIMA (001.795.940-36) 

 
CÓDIGO: ET1065 
TÍTULO: FITORREMEDIAÇÃO: ESTRATÉGIA NATURAL PARA MITIGAR A 
BIODISPONIBILIDADE DE POLUENTES. 
ALUNO: THÁRSIA DA SILVA PINTO (071.006.444-61) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (805.733.800-82) 
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 

 
CÓDIGO: ET1066 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE UMA METODOLOGIA EXPERIMENTAL PARA 
UTILIZAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL EM MEDIDAS DE MOLHABILIDADE 
ALUNO: ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS (009.481.394-98) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: ANDRE EZEQUIEL GOMES DO NASCIMENTO (010.181.884-01) 
CO-AUTOR: DECIANE MOURA DA SILVA (065.006.234-52) 

 
CÓDIGO: ET1067 
TÍTULO: O LASER SCANNER COMO FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO DE 
PROJETOS. 
ALUNO: MATHEUS MARLON MARCELINO DE MELO (056.011.914-33) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (271.854.004-49) 

 
CÓDIGO: ET1068 
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO SEBO BOVINO 
ALUNO: FABIOLA CORREIA DE CARVALHO (046.798.134-58) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37) 
CO-AUTOR: RAFAELA RIBEIRO DE OLIVEIRA (070.318.874-70) 
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00) 
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CÓDIGO: ET1071 
TÍTULO: ESTUDO REOLÓGICO DO BIODIESEL DE SEBO BOVINO 
ALUNO: RAFAELA RIBEIRO DE OLIVEIRA (070.318.874-70) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37) 
CO-AUTOR: FABIOLA CORREIA DE CARVALHO (046.798.134-58) 
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00) 

 
CÓDIGO: ET1072 
TÍTULO: VELOCIDADE DA REAÇÃO CACO3+HCL EM MEIO 
MICROEMULSIONADO E EM MEIO AQUOSO. 
ALUNO: TALLES NÓBREGA SOUSA (016.555.046-57) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 
CO-AUTOR: LISZT YELTSIN COUTINHO MADRUGA (075.662.344-80) 
CO-AUTOR: PEDRO TUPÃ PANDAVA AUM (051.314.744-69) 

 
CÓDIGO: ET1073 
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA: SOLUBILIZAÇÃO 
DE EXTRATO LIOFILIZADO DE SCHINUS TEREBENTIFOLIUS EM SISTEMA 
MACROEMULSIONADO COM LECITINA DE SOJA E ÓLEO DE RANA 
CATESBEIANA 
ALUNO: ROSIVÂNIA SILVA DE OLIVEIRA (072.971.194-31) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: DENNYS SALVINO SERGIO PEREIRA (074.669.204-89) 
CO-AUTOR: VERONICA DA SILVA LOPES (106.555.904-63) 

 
CÓDIGO: ET1074 
TÍTULO: EMPREENDEDORISMO: PROJETO MINIEMPRESA DE ALUNOS DE 
QUÍMICA/UFRN E PROTÓTIPO DE COSMÉTICOS 
ALUNO: ANATALIANA NASCIMENTO RODRIGUES MARQUES DA SILVA 
(011.037.804-09) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 
CO-AUTOR: ALINE MARIA SALES SOLANO (050.394.574-99) 
CO-AUTOR: VERÔNICA DA SILVA LOPES (106.555.904-63) 
CO-AUTOR: VERÔNICA DA SILVA OLIVEIRA (082.063.894-31) 

 
CÓDIGO: ET1078 
TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO PARA 
A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA ATIVIDADE JANGADEIRA DE PONTA 
NEGRA, NATAL-RN 
ALUNO: NATHALIA DE OLIVEIRA PACHECO (068.705.524-52) 
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA (568.005.504-00) 
CO-AUTOR: JOYCE ELANNE MATEUS CELESTINO (013.737.824-63) 
CO-AUTOR: KAREN MARIA DA COSTA MATTOS (178.792.028-38) 
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CÓDIGO: ET1081 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO COP DE UM REFRIGERADOR POR CICLO DE 
ABSORÇÃO 
ALUNO: JOAO CARLOS DOMOTOR (007.996.134-79) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
CO-AUTOR: FABIO MAGNO GOMES DA SILVA (061.759.394-92) 
CO-AUTOR: SAIMONTON DA SILVA DANTAS (054.213.714-33) 
CO-AUTOR: TIAGO FERNANDES TENORIO (057.220.884-71) 

 
CÓDIGO: ET1083 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DE IDENTIFICAÇÃO DO SPILANTHOL 
PRESENTE NO EXTRATO ALCOÓLICO DE ACMELLA SPILANTHES MURR. 
ALUNO: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE LIMA (033.882.594-02) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: KALINE ARRUDA DE OLIVEIRA SANTOS (915.554.774-53) 

 
CÓDIGO: ET1085 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA BENTONITA MODIFICADA COM 
LINHAÇA E PARAFINA NA ADSORÇÃO DE HPAS EM SOLUÇÕES OLEOSAS. 
ALUNO: CICERO ADAILTON BEZERRA (029.727.464-30) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 
CO-AUTOR: ALINE DA SILVA SANTOS (015.577.494-85) 
CO-AUTOR: DANIELLA BEZERRA (011.075.464-60) 
CO-AUTOR: PATRICIA MARIA FREIRE DA SILVA (011.258.804-22) 

 
CÓDIGO: ET1086 
TÍTULO: TITULAÇÃO COMPLEXOMÉTRICA DOS CLORETOS DE LANTÂNIO, 
ÉRBIO E NEODÍMIO 
ALUNO: TATIANE DE MEDEIROS (056.480.604-83) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04) 
CO-AUTOR: ROSEANE MARIA DE MELO (048.829.024-43) 

 
CÓDIGO: ET1087 
TÍTULO: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTADO NUTRICIONAL DOS 
PESCADORES ARTESANAIS: UM ESTUDO DE CASO DOS JANGADEIROS DA 
PRAIA DE PONTA NEGRA, NATAL/RN. 
ALUNO: TATIANE ANDREZA LIMA DA SILVA (069.295.554-28) 
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA (568.005.504-00) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA (075.661.414-73) 
CO-AUTOR: LARISSA PRACA DE OLIVEIRA (010.466.524-60) 
CO-AUTOR: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS (885.168.577-00) 

 
CÓDIGO: ET1088 
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE PROTEÍNAS DO SORO POR INTERAÇÃO 
HIDROFÓBICA E TROCA IÔNICA 
ALUNO: JARDELSON CESAR SOARES (047.758.744-54) 
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04) 
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CÓDIGO: ET1091 
TÍTULO: INTRODUÇÃO A UNIDADES DE PROCESSAMENTO GRÁFICO DE 
PROPÓSITO GERAL 
ALUNO: SUELTON MIGUEL DA SILVA (083.271.474-71) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25) 

 
CÓDIGO: ET1106 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA HÍBRIDO DE DESTILAÇÃO 
SOLAR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA DE PETRÓLEO 
ALUNO: DANIEL DA COSTA FIRMINO (068.294.154-97) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: RAFAEL EUGENIO MOURA RAMOS (059.944.074-02) 

 
CÓDIGO: ET1115 
TÍTULO: “OBTENÇÃO DE UM NOVO TENSOATIVO PARA POSSÍVEL 
APLICAÇÃO NA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO” 
ALUNO: STHEFANY MARCELINO BORGES (068.775.624-37) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72) 
CO-AUTOR: ITALLA MEDEIROS BEZERRA (061.604.204-37) 
CO-AUTOR: JULIA JUREMA NASCIMENTO SILVA (010.851.634-23) 

 
CÓDIGO: ET1117 
TÍTULO: VESTÍGIOS DO ENSINO DE MATEMÁTICA NO RN (1960 A 1980) 
ALUNO: WELLINSON COSTA DE FREITAS (073.822.964-40) 
ORIENTADOR: LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE (607.137.390-53) 

 
CÓDIGO: ET1126 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE CAD PARA AVALIAÇÃO DE 
CORROSÃO E MICROTRINCAS NA INTERFACE DOS MATERIAIS QUE 
COMPÕEM OS REATORES DE HIDROTRATAMENTO E TUBULAÇÕES 
INDUSTRIAIS. 
ALUNO: LUCAS HENRIQUE COSTA DE ARAUJO (073.580.014-60) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (358.082.254-34) 
CO-AUTOR: LUZINARIO GOMES DA SILVA (012.167.294-84) 

 
CÓDIGO: ET1130 
TÍTULO: MUDANÇAS NO DESIGN DE PROGRAMAS INTERATIVOS PARA TV 
DIGITAL 
ALUNO: PEDRO HENRIQUE COSTA MONTEIRO CABRITA (057.727.327-22) 
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59) 
CO-AUTOR: FELIPE SOARES DA COSTA (075.772.384-57) 
CO-AUTOR: HAROLDO WATSON TEODOSIO DA SILVA (073.835.964-55) 
CO-AUTOR: IGOR ROSBERG DE MEDEIROS SILVA (053.218.284-74) 
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CÓDIGO: ET1134 
TÍTULO: INDÚSTRIA TÊXTIL NO RN: UMA ANÁLISE DE SUA EVOLUÇÃO NO 
PERÍODO DE 1997-2009 
ALUNO: VANESSA PINHEIRO DA SILVA (065.873.664-73) 
ORIENTADOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (474.266.324-15) 
CO-AUTOR: ITAILZA GOMES DA ROCHA (074.830.784-21) 
CO-AUTOR: MARIA AUGUSTA CAVALCANTI SOARES (075.893.304-50) 
CO-AUTOR: RENATA PRISCILLA DE ARAÚJO SOUZA (057.232.814-10) 

 
CÓDIGO: ET1137 
TÍTULO: INTERAÇÕES SOCIAIS COMO REDES COMPLEXAS 
ALUNO: TIAGO DE MEDEIROS VIEIRA (051.241.414-92) 
ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA (074.164.074-00) 
CO-AUTOR: THIAGO CRISOSTOMO CARLOS NUNES (054.669.304-07) 

 
CÓDIGO: ET1147 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE BROCAS HELICOIDAIS DE AÇO-
RÁPIDO E AÇO-CARBONO NO PROCESSO DE FURAÇÃO COM CORPOS DE 
PROVA EM AÇO-CARBONO. 
ALUNO: RICARDO DE MEDEIROS MARTINS (061.286.904-08) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 
CO-AUTOR: SEVERINO STELLO GALVAO MOREIRA (058.281.964-48) 
CO-AUTOR: SUELSON DIOGENES DE FRANCA MEDEIROS (028.507.054-11) 
CO-AUTOR: TIAGO FERNANDES TENORIO (057.220.884-71) 

 
CÓDIGO: ET1149 
TÍTULO: DISCUSSÕES SOBRE O MIDDLEWARE GINGA-NCL 
ALUNO: IGOR ROSBERG DE MEDEIROS SILVA (053.218.284-74) 
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59) 
CO-AUTOR: FELIPE SOARES DA COSTA (075.772.384-57) 
CO-AUTOR: HAROLDO WATSON TEODOSIO DA SILVA (073.835.964-55) 
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE COSTA MONTEIRO CABRITA (057.727.327-22) 

 
CÓDIGO: ET1150 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA(TG) E 
ANÁLISE ELEMENTAR DE CHN (AE – CHN) MATRIZ DE SÍLICA GEL 
ORGANOFUNCIONALIZADA COM 3-AMINOPROPILTRIETOXISSILANO E 
TETRABUTÓXIDO DE TITÂNIO. 
ALUNO: MARIA STEPHANIE RODIGUES PEREIRA (090.061.364-50) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (596.687.414-04) 
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CÓDIGO: ET1151 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA(TG) E 
ANÁLISE ELEMENTAR DE CHN (AE – CHN) MATRIZ DE SÍLICA GEL 
ORGANOFUNCIONALIZADA COM N[3-
(TRIMETOXISILIL)PROPIL]ETILENODIAMINA E TETRAETILORTOSSILICATO 
ALUNO: RAFAEL FERNANDO SILVA E SOUZA (080.131.664-22) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64) 
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (596.687.414-04) 

 
CÓDIGO: ET1154 
TÍTULO: ADSORÇÃO DE ÍONS CÁDMIO EM MATRIZ DE SÍLICA GEL 
ORGANOFUNCIONALIZADA COM 3-AMINOPROPILTRIETOXISSILANO E 
TETRABUTÓXIDO DE TITÂNIO UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO 
ATÔMICA. 
ALUNO: JEANE MUNICK DE CASTRO NASCIMENTO (068.700.424-11) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (596.687.414-04) 

 
CÓDIGO: ET1162 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE EMULSÃO HIDRATANTE CORPORAL POR 
ALUNOS DE QUÍMICA/UFRN 
ALUNO: LUANA AVELINO RATKIEVICIUS (070.693.414-82) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 
CO-AUTOR: ALINE MARIA SALES SOLANO (050.394.574-99) 
CO-AUTOR: VERÔNICA DA SILVA LOPES (106.555.904-63) 
CO-AUTOR: VERÔNICA DA SILVA OLIVEIRA (082.063.894-31) 

 
CÓDIGO: ET1164 
TÍTULO: DIFERENCIAIS DE RAÇA/COR DA MORTALIDADE MATERNA NA 
REGIÃO NORDESTE DO BRASIL: APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ANÁLISE DE 
CORRESPONDÊNCIA 
ALUNO: KALLINE FABIANA SILVEIRA (049.196.144-89) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (071.232.134-91) 
CO-AUTOR: FLAVIA FERREIRA BATISTA (058.436.984-08) 
CO-AUTOR: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (056.665.774-09) 
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

 
CÓDIGO: ET1168 
TÍTULO: PORTABILIDADE DA BIBLIOTECA LWUIT NO GINGA-J 
ALUNO: DIOGO DA COSTA CACHO RIBEIRO (046.078.034-48) 
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (325.414.571-20) 

 
CÓDIGO: ET1169 
TÍTULO: EVOLUÇÃO DO FRAMEWORK H-N2N 
ALUNO: ATILA VARELA FERREIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA (076.246.284-14) 
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59) 
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CÓDIGO: ET1170 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HEURÍSTICA EM ALGORITMO PARA 
APLICAÇÃO EM MOF. 
ALUNO: FRANCISCO VANDERSON NASCIMENTO FONSECA (073.999.164-70) 
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ARANTES COSTA JUNIOR (423.649.733-68) 
CO-AUTOR: THALLYS DAVE DE PAIVA BELO (069.152.524-28) 

 
CÓDIGO: ET1174 
TÍTULO: O CAMPUS CENTRAL DA UFRN NA PAUTA DE MOBILIDADE EM 
NATAL: UMA CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
DOMICILIAR DE O/D DE 2007 
ALUNO: HAZEN WILLIAN BEZERRA PEREIRA (067.498.424-29) 
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (130.502.494-04) 

 
CÓDIGO: ET1176 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO, ANÁLISE E COMPARATIVO DA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS UTILIZADAS PARA CONSUMO HUMANO NA CIDADE DO NATAL/RN. 
ALUNO: VICENTE DE PAULO DE FREITAS SOBRINHO (064.187.624-60) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
CO-AUTOR: AMANDA SAYURE KASUYA DE OLIVEIRA (071.703.254-03) 
CO-AUTOR: BELIZA MARIA DE SOUZA PINHEIRO (086.341.564-43) 
CO-AUTOR: IZABEL MACHADO DA NÓBREGA (008.887.494-06) 

 
CÓDIGO: ET1178 
TÍTULO: ESTUDO DA CAPACIDADE MÁXIMA DO SECADOR DE LEITE DE 
JORRO NA PRODUÇÃO DO LEITE DE CABRA EM PÓ. 
ALUNO: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (077.516.324-45) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 
CO-AUTOR: ELISA ANTAS URBANO (076.456.534-69) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (061.135.714-32) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (035.089.464-79) 

 
CÓDIGO: ET1180 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA MOLHABILIDADE DE SOLUÇÕES DE TENSOATIVOS 
NÃO IÔNICOS EM AÇO INOXIDÁVEL 
ALUNO: DECIANE MOURA DA SILVA (065.006.234-52) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: ANDRE EZEQUIEL GOMES DO NASCIMENTO (010.181.884-01) 
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS (009.481.394-98) 

 
CÓDIGO: ET1185 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM FERRAMENTA PARA COMUNICAÇÃO 
VOIP: SOFTPHONE PARA WEB BASEADO NO PROTOCOLO SIP 
ALUNO: LINDEMBERG SILVA PEREIRA (012.080.214-78) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00) 
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CÓDIGO: ET1188 
TÍTULO: GERANDO SOMBREAMENTO REALISTA PARA OS MUSEUS VIRTUAIS 
ALUNO: HAROLDO WATSON TEODOSIO DA SILVA (073.835.964-55) 
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (325.414.571-20) 

 
CÓDIGO: ET1189 
TÍTULO: SIGNAL-NOISE DECOMPOSITION OF COROT LIGHT-CURVES USING 
THE WAVELET DISCRETE TRANSFORM 
ALUNO: ANA BEATRIZ DE FIGUEIREDO MELO VILLAS BOAS (051.000.494-64) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (088.961.354-00) 

 
CÓDIGO: ET1190 
TÍTULO: CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO 
GLOBAL 
ALUNO: DANILO CHAVES DE SOUSA ICHIHARA (071.678.724-58) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (107.498.964-34) 

 
CÓDIGO: ET1195 
TÍTULO: SÍNTESE DE UM ANTIOXIDANTE DERIVADO DO β-NAFTOL PARA 
APLICAÇÃO NO BIODIESEL 
ALUNO: RENATA PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA (055.360.694-89) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: BRUNA MACEDO DA CUNHA (083.240.904-95) 
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72) 
CO-AUTOR: ITALLA MEDEIROS BEZERRA (061.604.204-37) 

 
CÓDIGO: ET1196 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL DE SOJA 
NA PRESENÇA DE UM DERIVADO DO CARDANOL HIDROGENADO 
ALUNO: BRUNA MACEDO DA CUNHA (083.240.904-95) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72) 
CO-AUTOR: ITALLA MEDEIROS BEZERRA (061.604.204-37) 
CO-AUTOR: RENATA PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA (055.360.694-89) 

 
CÓDIGO: ET1202 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DA COR NA INDUSTRIA TÊXTIL 
ALUNO: ELIANE ELIAS GALDINO (052.779.534-85) 
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (406.468.404-44) 
CO-AUTOR: CIRO RODOLFO SANTOS SILVA (065.892.104-54) 
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (058.854.684-43) 
CO-AUTOR: LAYLA DE BRITO MENDES (066.146.174-27) 

 
CÓDIGO: ET1203 
TÍTULO: MÉTODO DOS COEFICIENTES DE INFLUÊNCIA PARA 
BALANCEAMENTO DE MÁQUINAS ROTATIVAS USANDO O MATLAB 
ALUNO: JARBAS SANTOS MEDEIROS (010.403.354-11) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (131.631.914-87) 
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CÓDIGO: ET1209 
TÍTULO: PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE MULTICAMADAS DE FILMES 
NANOESTRUTURADOS OBTIDAS POR MOKE 
ALUNO: MANILO SOARES MARQUES (052.159.574-60) 
ORIENTADOR: MARCIO ASSOLIN CORREA (939.282.540-49) 
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONCALVES (008.299.544-30) 
CO-AUTOR: FELIPE BOHN (997.936.280-49) 
CO-AUTOR: THATYARA FREIRE DE SOUZA (046.037.264-57) 

 
CÓDIGO: ET1214 
TÍTULO: ANÁLISE DA FIXAÇÃO DE CORANTES ATRAVÉS DE 
ESPECTROSCOPIA DE REFLETÂNCIA 
ALUNO: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (065.220.494-57) 
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (406.468.404-44) 
CO-AUTOR: AGELSON MANGABEIRA FILHO (011.403.304-89) 
CO-AUTOR: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (061.522.164-51) 
CO-AUTOR: RÓGERSON RODRIGUES FREIRE RAMOS (052.063.114-56) 

 
CÓDIGO: ET1221 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE DENDÊ E DO SEU 
BIODIESEL. 
ALUNO: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO (082.866.364-57) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: ANNE GABRIELLA DIAS SANTOS (050.042.064-57) 
CO-AUTOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 

 
CÓDIGO: ET1223 
TÍTULO: ANÁLISE DOS PADRÕES GEOMÉTRICOS PARA ASAS DE AERONAVES 
SUBSÔNICAS. 
ALUNO: ANTONIO CALMON DE ARAUJO MARINHO (071.614.564-28) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (023.064.444-98) 
CO-AUTOR: GABRIELA FERNANDES DE MOURA GOMES (058.818.064-50) 
CO-AUTOR: MAXDAVID OLIVEIRA CAMPOS (068.324.624-09) 
CO-AUTOR: PEDRO LUCAS SERAFIM FERNANDES (073.874.164-78) 

 
CÓDIGO: ET1225 
TÍTULO: ESTUDO DA DINÂMICA DE COLUNA CROMATOGRÁFICA 
ALUNO: BRUNO SAVULO ALVES DE OLIVEIRA (061.210.134-78) 
ORIENTADOR: DOMINGOS FABIANO DE SANTANA SOUZA (905.959.205-00) 
CO-AUTOR: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (055.023.954-56) 
CO-AUTOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (653.310.605-87) 
CO-AUTOR: RICARDO PAULO FONSECA MELO (054.088.624-61) 

 
CÓDIGO: ET1229 
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO DE CURVAS DE LUZ COROT 
ALUNO: LEONARDO FABRICIO GOMES BATISTA (008.082.824-84) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (088.961.354-00) 
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CÓDIGO: ET1235 
TÍTULO: PROTÓTIPO DE UMA BANCADA PARA ESTUDOS DA INFLUÊNCIA DA 
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA EM UM ESCOAMENTO FLUIDO. 
ALUNO: TIAGO FERNANDES TENORIO (057.220.884-71) 
ORIENTADOR: WASHINGTON BATISTA DE LIMA (055.477.644-85) 
CO-AUTOR: RICARDO DE MEDEIROS MARTINS (061.286.904-08) 
CO-AUTOR: RUDSON DE SOUZA LIMA (067.010.764-67) 
CO-AUTOR: SEVERINO STELLO GALVAO MOREIRA (058.281.964-48) 

 
CÓDIGO: ET1242 
TÍTULO: TRATAMENTO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO POR FLOTAÇÃO EM 
COLUNA 
ALUNO: ARIANO BRITO DE FARIAS (053.283.034-23) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: LUIZ ROGÉRIO DE CARVALHO NETO (084.351.964-96) 
CO-AUTOR: SYLLOS SANTOS DA SILVA (051.536.884-96) 

 
CÓDIGO: ET1245 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE MATRIZ DE SÍLICA GEL 
ORGANOFUNCIONALIZADA( 3-AMINOPROPILTRIETOXISSILANO E 
TETRABUTÓXIDO DE TITÂNIO) PARA ADSORÇÃO DE ÍONS PB2+, 
IDENTIFICADO POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA. 
ALUNO: KAREN MILENA DUARTE DE ARAÚJO (064.516.714-28) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (596.687.414-04) 

 
CÓDIGO: ET1248 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RIGIDEZ DE CONTATO UTILIZANDO EIXO DE AÇO 
AISI 4140, SUPORTADO POR MANCAIS FLEXÍVEIS, DESLIZANDO CONTRA 
PEEK E PTFE EM FUNÇÃO DA POSIÇÃO DE CARREGAMENTO 
ALUNO: ISAAC VINICIUS DO NASCIMENTO (066.866.074-01) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 
CO-AUTOR: JARBAS SANTOS MEDEIROS (010.403.354-11) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (009.731.174-00) 

 
CÓDIGO: ET1257 
TÍTULO: CONCEPÇÃO DE UM MICROCONTROLADOR EM ARQUITETURA 
REPROGRAMÁVEL E DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE DE 
PROGRAMAÇÃO DO MICROCONTROLADOR. 
ALUNO: JACKSON LUAN QUEIROZ (076.085.794-63) 
ORIENTADOR: JOSE ALBERTO NICOLAU DE OLIVEIRA (096.128.904-04) 
CO-AUTOR: RAFAEL NUNES DE ALMEIDA PRADO (046.655.844-94) 
CO-AUTOR: SAMMUEL RUBENS AMARO DE OLIVEIRA REIS (064.383.684-58) 
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CÓDIGO: ET1260 
TÍTULO: PROLOG E SEUS ASPECTOS DE PROGRAMAÇÃO 
ALUNO: ITALO TOBIAS DE SOUZA DANTAS (074.273.254-19) 
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59) 
CO-AUTOR: EDUARDO AGOSTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS (069.055.044-83) 
CO-AUTOR: GUSTAVO ARAUJO FONTES CAVALCANTI (073.648.924-00) 
CO-AUTOR: THIAGO MEDEIROS DE MENEZES (072.346.124-40) 

 
CÓDIGO: ET1263 
TÍTULO: ALGORITMO DIAMOND SEARCH 
ALUNO: VICTOR HUGO CALDAS MARINHO (087.324.594-67) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25) 
CO-AUTOR: GIULIANA SILVA BEZERRA (088.854.064-75) 

 
CÓDIGO: ET1266 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FONTES DE INCERTEZA NA CALIBRAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS DE MEDIR PRESSÃO ATMOSFÉRICA 
ALUNO: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (061.523.314-71) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (161.198.434-34) 
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (010.354.974-92) 

 
CÓDIGO: ET1269 
TÍTULO: VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM MARCAPASSO CARDÍACO 
ALUNO: ARTUR OLIVEIRA GOMES (065.161.024-90) 
ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (008.090.854-37) 
CO-AUTOR: MARCEL VINICIUS MEDEIROS OLIVEIRA (023.869.434-88) 

 
CÓDIGO: ET1273 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA 
PARA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DE VEÍCULOS 
ALUNO: KELYSON NUNES DOS SANTOS (014.993.824-13) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25) 
CO-AUTOR: ALEXSANDRO NORBERTO ALVES DA SILVA (049.390.824-23) 
CO-AUTOR: SOFIA DE ANDRADE E ANDRADE (067.468.874-05) 

 
CÓDIGO: ET1274 
TÍTULO: OBTENÇÃO DOS PÓS CAWO4, CA 0,9LA0,1WO4 E CA0,4LA0,6WO4 VIA 
MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS 
ALUNO: JUSSYARA DALIANNE MARTINS AIRES (059.863.424-02) 
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (091.555.463-15) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DA SILVA PERES (057.241.684-99) 
CO-AUTOR: LETICIA DE OLIVEIRA CAMPOS (074.038.864-96) 

 
CÓDIGO: ET1275 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE EXTRATO DE ANACARDIUM OCCIDENTALE: 
SOLUBILIZADO EM EMULSÃO DE ÓLEO DE RANA CATESBEIANA. 
ALUNO: DENNYS SALVINO SERGIO PEREIRA (074.669.204-89) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 
CO-AUTOR: VERONICA DA SILVA LOPES (106.555.904-63) 
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CÓDIGO: ET1277 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DA MATÉRIA ATIVA NA 
REMOÇÃO DE ÓLEO NO ARENITO BOTUCATU 
ALUNO: ALEX MATHEUS FERREIRA DE MACEDO (014.216.044-00) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: CARLOS HUMBERTO ALVES BEZERRA FILHO (060.894.914-03) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (770.445.684-
91) 
CO-AUTOR: FLAVIA FREITAS VIANA (024.749.631-62) 

 
CÓDIGO: ET1287 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA RAZÃO C/T EM UM SISTEMA 
MICROEMULSIONADO APLICADO NA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE 
PETRÓLEO 
ALUNO: EWERTON RICHARD FERNANDES TEIXEIRA (012.111.354-03) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA (770.445.684-91) 
CO-AUTOR: RANGEL REIS ROCHA TEIXEIRA (023.262.344-99) 
CO-AUTOR: TULIO YTERBIO FERNANDES VALE (850.508.224-91) 

 
CÓDIGO: ET1290 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA SALINIDADE NA ESTABILIDADE DE SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: ROSEMIRO MARINHO BARROS (073.069.684-75) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: CAIO VICTOR FERNANDES DE SOUZA (055.632.424-20) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (770.445.684-
91) 
CO-AUTOR: JESSICA DELANE SILVA CANUTO (048.847.924-08) 

 
CÓDIGO: ET1292 
TÍTULO: PROJETO RENDEIRAS DA VILA: OFICINA ESCOLA DE RENDA DE 
BILRO 
ALUNO: ROSEANE RODRIGUES DA SILVEIRA (078.812.384-02) 
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA (568.005.504-00) 
CO-AUTOR: ANGELA DIAS CORDEIRO (821.860.654-87) 
CO-AUTOR: JULIANA DONATO DE ALMEIDA (027.430.794-44) 

 
CÓDIGO: ET1293 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE TENSOATIVOS NA EFICIÊNCIA DA 
REMOÇÃO DE FRAÇÕES PESADAS DE PETRÓLEO 
ALUNO: FLAVIA FREITAS VIANA (024.749.631-62) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: ALEX MATHEUS FERREIRA DE MACEDO (014.216.044-00) 
CO-AUTOR: CARLOS HUMBERTO ALVES BEZERRA FILHO (060.894.914-03) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (770.445.684-
91) 
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CÓDIGO: ET1294 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DA MATÉRIA ATIVA NA 
REMOÇÃO DE ÓLEO DO ARENITO ASSU 
ALUNO: CARLOS HUMBERTO ALVES BEZERRA FILHO (060.894.914-03) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: ALEX MATHEUS FERREIRA DE MACEDO (014.216.044-00) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (770.445.684-
91) 
CO-AUTOR: FLAVIA FREITAS VIANA (024.749.631-62) 

 
CÓDIGO: ET1297 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS APLICADOS À INDÚSTRIA DE PETRÓLEO 
ALUNO: JESSICA DELANE SILVA CANUTO (048.847.924-08) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (770.445.684-
91) 
CO-AUTOR: ROSEMIRO MARINHO BARROS (073.069.684-75) 

 
CÓDIGO: ET1301 
TÍTULO: ASPECTOS CLIMÁTICOS DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN EM EVENTOS DE 
EL NINÕ E LA NINÃ. 
ALUNO: JOSELMA ARAUJO DE LUCENA (050.497.944-20) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 

 
CÓDIGO: ET1314 
TÍTULO: ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS DO RN NO 
PERÍODO DE 2004-2008 
ALUNO: RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES LOPES (075.599.034-01) 
ORIENTADOR: ILONEIDE CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (242.601.424-53) 
CO-AUTOR: ÍCARO COSTA LOPES (014.314.084-17) 
CO-AUTOR: MICHELE FLÁVIA CAVALCANTI RODRIGUES (075.408.604-64) 
CO-AUTOR: ROSIVÂNIA SILVA DE OLIVEIRA (072.971.194-31) 

 
CÓDIGO: ET1318 
TÍTULO: PROJETO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DE UM BAJA SAE: DEFINIÇÃO 
DE PARÂMETROS DINÂMICOS DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA O 
PROTÓTIPO 2010 DA EQUIPE CAR-KARÁ BAJA SAE UFRN 
ALUNO: SAMUELSON VINICIUS DO NASCIMENTO (083.253.954-60) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 
CO-AUTOR: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (069.209.044-46) 
CO-AUTOR: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (068.872.554-64) 
CO-AUTOR: WENDELL ALBANO (058.375.264-04) 

 
CÓDIGO: ET1319 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DE CADEIAS UNIDIMENSIONAIS DE SPINS COM 
ACOPLAMENTOS DISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM A SEQÜÊNCIA DE PELL 
ALUNO: PIERRE NIAU AKMANSOY (072.177.194-70) 
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (609.925.654-72) 
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CÓDIGO: ET1331 
TÍTULO: • ESTUDO DA CINÉTICA DO CULTIVO EM BIORREATOR DE UM 
CLONE RECOMBINANTE DA ESCHERICHIA COLI; VISANDO AMPLIAÇÃO DE 
ESCALA 
ALUNO: SIRTYS SANTOS LESSA DE ANDRADE (035.940.144-95) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

 
CÓDIGO: ET2428 
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES ABSORVEDORAS DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS DA FERRITA DE NIZN NA FAIXA DE 8 A 12 GHZ. 
ALUNO: ARTHUR VINICIUS GALDINO SILVA (064.175.844-88) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (028.247.074-37) 
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CÓDIGO: ET0003
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSITOS CERÂMICOS COM CARBETO DE
TITÂNIO
ALUNO: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (011.314.074-66)
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20)
CO-AUTOR: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (082.707.514-64)
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE CAMILO DA COSTA (466.626.424-87)
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA (073.001.724-90)

Resumo:

        A obtenção  de  compósitos  cerâmicos  reforçados  por  carbetos  refratários  através  de  precursores
poliméricos vem sendo intensamente investigada,  pois apresentam vantagens em relação aos processos
convencionais empregados, podendo-se destacar: menores temperaturas de processamento, obtenção de
corpos  de  geometria  complexa e  a  possibilidade  de  introdução  de  uma fase  desejável.  Seu  princípio
baseia-se na pirólise de polímeros 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 obter-se materiais a base de alumina e reforçados com carbeto de nióbio que
apresenta um bom potencial para ser empregado como material cerâmico com boa resistência ao desgaste e
baixo  custo.  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. Este trabalho consiste nas seguintes etapas:
seleção dos materiais, mistura e homogeneização, compactação e pirólise à 1200 e 1400 ºC. Após todas as
etapas de produção foram realizadas as análises de granulometria dos pós, densidade e porosidade. 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 refratários, pirólise.
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Resumo:

        Do  ponto  de vista  da  contaminação  ambiental,  os  efluentes  industriais  desempenham importante
papel.  Tendo-se  em  vista  a  necessidade  de  descontaminação  desses  efluentes,  metodologias  de  fácil
emprego e economicamente viáveis fazem-se necessárias. O presente trabalho insere-se nesse contexto, e
tem por  finalidade reportar  o  uso da dolomita como adsorvente para corantes utilizados em indústrias
têxteis.  Foram estudados os  corantes “azul indosol”,  “azul turquesa”,  “laranja indosol”.  Os estudos de
adsorção  foram  efetuados  utilizando-se  soluções  aquosas  desses  corantes,  sendo  suas  concentrações
monitoradas por espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis), em equipamento Biospectro,
modelo SP-220. Para os corantes “azul indosol”, “azul turquesa”, “laranja indosol”, os valores de lâmbida
máximo  obtidos  foram 580 nm,  620 nm e 410 nm,  respectivamente.  Foram estudadas  soluções  com
concentrações  variando  de 0,015 a 0,25 gL-1.  Pra todos  os  corantes,  a  adsorção  após  contato  com a
dolomita durante 24 h foi significativa. Para o amarelo indosol, por exemplo, para a concentração inicial de
0,25 (2.500 x 10-4) gL-1, tem-se uma concentração final de 9,7 x 10-4 gL-1.

Palavras chave: Corantes têxteis, adsorção em dolomita, descontaminação ambiental.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0008
TÍTULO: DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DOS METAIS MANGANÊS, NÍQUEL E
ZINCO ATRAVÉS DE REAÇÕES DE DERIVATIZAÇÃO.
ALUNO: LARISSA SOBRAL HILARIO (061.504.664-93)
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (211.193.763-00)
CO-AUTOR: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (036.333.964-70)

Resumo:

        Os metais Mn+2, Ni+2 e Zn+2 foram analisados em função de sua capacidade reacional com o ligante
4-(2-Pyridilazo) resorcinol (PAR) através da técnica de absorção molecular. Os metais formam cromóforos
com  PAR e  apresentam  uma  forte  banda  de  absorção  na  região  do  visível.  Utilizando  as  melhores
condições experimentais foi possível quantificar estas espécies em valores de 5,87 g L-1, 0,205 g L-1 e 1,38
g L-1 para  Mn+2,  Ni+2 e  Zn+2,  respectivamente,  em amostras  reais.  O  presente  trabalho  tem como
finalidade o monitoramento dos citados metais em amostras de descartes químicos. Foram utilizados: um
espectrofotômetro UV-VIS 1650 PC (SHIMADZU); soluções do (PAR); padrões de Ni+2, Zn+2 e Mn+2 e
demais reagentes. Amostras de Ni e Zn foram obtidas de empresas de Macaiba-RN e Mn dos resíduos dos
laboratórios da UFRN. Os espectros de absorção molecular, obtidos das reações dos metais investigados
com o PAR, apresentaram um novo evento ótico em comprimento de onda em torno de 490 nm. Este novo
pico  possibilitou  a  construção  das  curvas  de  trabalho  de  acordo  com  as  seguintes  relações:  Y=
0,18+5,8x104[Mn+2],  R=0,998,  n=7;  Y=9,62x10-2  +2,3x104[Ni+2],  R=0,998,  n=5  e  Y=
1,64x10-1+2,62x104[Zn+2], R=0,999, n=7, onde [Mn+2], [Ni+2] e [Zn+2] são as concentrações (mol L-1)
de cada metal; R= coeficiente de correlação e n= número de ensaios.  Os sistemas foram aplicados em
amostras reais e os resultados apontaram concordância com resultados preliminares.

Palavras chave: manganês, níquel, zinco e espectrofotometria.
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TÍTULO: ESTUDO TERMOANALÍTICO DA SERRAGEM DE MADEIRA UTILIZADA COMO
ADSORVENTE DOS METAIS COBRE E ZINCO DE RESÍDUOS LABORATÓRIAIS.
ALUNO: MARCIA LIMA DA SILVA (036.984.714-85)
ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72)

Resumo:

        O projeto visou utilizar a Termogravimetria e a Termogravimetria Derivada (TG/DTG) para avaliar a
estabilidade térmica dos pós de serragens Manilkara huberi (Massaranduba) e o Tatoebuia ochracea (Ipê)
utilizados  como  materiais  alternativos  na  remoção  de  íons  metálicos  provenientes  de  efluentes  do
laboratório de Química Analítica Qualitativa, como também realizar uma caracterização química de forma
semi-quantitativa utilizando a Fluorescência de raios X por  Energia Dispersiva.  Nesse estudo,  resíduos
líquidos oriundos das aulas práticas e contendo principalmente os íons cobre e zinco foram utilizados nos
ensaios de adsorção utilizando os pós de serragens. Para a adsorção dos metais, pode-se verificar pelos
resultados  obtidos  que  a  serragem apresenta  elevada  eficiência  de  remoção  dos  metais,  mostrando  a
potencialidade deste material.

Palavras chave: Tratamento de efluentes, metais pesados, serragem de madeira.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DA ATRIPLEX NUMMULARIA NA ADSORÇÃO DE
NITRATO
ALUNO: ELISAMA VIEIRA DOS SANTOS (063.813.104-99)
ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72)

Resumo:

        Este trabalho de pesquisa consiste em analisar o poder de adsorção da Atriplex nummularia quando
expostas  a  altas  concentrações  de  nitrato,  para  tentar  minimizar  os  impactos  ambientais  que  são
ocasionados devido ao analito em estudo quando em contato com água para consumo humano e em solo
devido ao uso de fertilizantes que possuem nitrogênio em forma de amônia. Para fazer a analise da Atriplex
foram coletadas amostras provenientes do Horto da UFRN que se submeteram a irrigação com água para
consumo humano, em seguida separadas em três partes folhas, caule fino e caule grosso. O Teor de nitrato
adsorvido  foi  analisado  através  da  espectroscopia  de  UV-Visivel,  onde  foi  preparada  uma  curva  de
calibração  com  soluções  padrões  do  analito  em  estudo  na  faixa  de  comprimento  de  205  nm  ,pH e
condutividade.Os resultados da presente investigação demonstram que a atriplex nummularia apresenta um
considerável poder osmótico, principalmente a folha que apresentou uma adsorção maior após o contato
com a solução de KNO3.

Palavras chave: Nitrato,adsorção,contaminação de águas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0021
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA ACIDEZ DE CHUVAS CONFORME ATUAÇÃO DOS SISTEMAS
SINÓTICOS NA CIDADE DE NATAL/RN
ALUNO: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (010.186.774-37)
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30)

Resumo:

        As chuvas ácidas são uma das principais agressões ao meio ambiente, conseqüência da queima de
combustíveis fósseis e de poluentes industriais a base de dióxido de enxofre lançados na atmosfera. O
objetivo da pesquisa foi monitorar e analisar a variação da qualidade da água de chuva na cidade de Natal,
procurando investigar a influência dessa qualidade nas escalas local, regional e global, além de procurar
possíveis efeitos dessa qualidade na paisagem local. A coleta de dados foi feita no período de dezembro de
2005 a dezembro de 2007. Apresenta como principais resultados uma variação de pH entre 5,021 e 6,836,
com uma média de 5,958 e desvio padrão de 0,402, demonstrando que a média pode representar a amostra.
Assim, pode-se inferir que, segundo a Resolução do CONAMA 357 (águas doces o índice de acidez deverá
ficar entre 6,0 e 9,0), a precipitação de Natal/RN é pouco ácida. Constata-se que a Zona de Convergência
Intertropical apresentou os valores mais ácidos entre os sistemas sinóticos analisados, tendo em sua média
o valor  de pH de 5,617,  o  que significa um valor  já ácido,  com um desvio  padrão de 0,235 e com o
coeficiente de variação de 4,183% o que demonstra que a média pode representar a amostra. Já na pesquisa
de campo, foram localizados vários locais que sofrem fortemente a ação da chuva ácida.  Contudo,  os
resultados são iniciais e necessitam de maiores investigações, inclusive com o uso de novas metodologias.

Palavras chave: Chuvas Ácidas, Nefanálise, Sistemas Sinóticos, Paisagem
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Resumo:

        Os metais Pb+2, Cu+2 e Co+2 foram analisados em função de sua capacidade reacional com o ligante
1–(2–Piridilazo)2-naftol  (PAN),  através  da  técnica  de  absorção  molecular.  Estas  espécies  formam
cromóforos com o PAN e apresentam uma forte banda de absorção na região do visível. Utilizando as
condições ótimas foi possível quantificar estas espécies em valores de 0,907 g L-1, 0,208 g L-1 e 0,654 g
L-1 para Pb+2, Cu+2 e Co+2, respectivamente. O presente trabalho tem como finalidade o monitoramento
dos citados metais em amostras de descartes químicos gerados nos laboratórios de química da UFRN.
Foram utilizados: um espectrofotômetro UV-VIS 1650 PC (SHIMADZU); soluções do PAN; padrões dos
metais Pb+2, Cu+2 e Co+2 e demais reagentes. As amostras de Pb, Cu e Co foram obtidas nos laboratórios
de química analítica da UFRN. Os espectros de absorção molecular dos complexos, gerados entre cada um
dos metais estudados com o PAN, apresentaram um novo evento ótico em comprimento de onda em torno
de 560 nm. Este novo pico possibilitou a construção das curvas de trabalho de acordo com as seguintes
relações: Y=1,6x10-3+1,08x104[Pb+2],  R=0,995,  n=5; Y=0,106+1,8x104[Cu+2],  R= 0,9997,  n= 4 e Y=
1,4x10-2+1,72x104[Co+2], R=0,9978, n=5, onde [Pb+2], [Cu+2] [Co+2] =concentração dos metais (mol
L-1), R= coeficiente de correlação e n= número de ensaios. Os sistemas foram aplicados em amostras reais
e os resultados apontaram concordância com resultados preliminares.

Palavras chave: Palavras-chave: chumbo, cobre, cobalto e espectrofotometria.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0032
TÍTULO: MEDIÇÃO DE GRADEZAS DE INFLUÊNCIA NA DETERMINAÇÃO DO BSW
ALUNO: LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (013.976.834-30)
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (123.910.854-00)
CO-AUTOR: FERNANDA ALVES RIBEIRO (008.803.084-94)
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (009.383.074-28)
CO-AUTOR: RUDSON DE SOUZA LIMA (067.010.764-67)

Resumo:

        A  fim  de  demonstrar  as  viabilidades  térmica  e  econômica  de  materiais,  frente  aos  destiladores
convencionais, apresenta-se um destilador solar de simples estágio, que tem como principais características
diferenciais a geometria de sua cobertura e o material utilizado para construção de seu revestimento. O
modelo  construído  possui área de 0,25m² e cobertura piramidal,  que permite o  recolhimento  de água
destilada através de quatro faces, ao contrário de apenas duas como nos destiladores convencionais, além
de favorecer a absorção da radiação, devido sua versatilidade quanto ao posicionamento ao sol, a fim de
melhorar  a absorção  da radiação  pelo  fluido,  duas das faces receberam uma camada de película.  Não
obstante, sua construção é favorecida pelo baixo custo associado e agilidade no processo por se trabalhar
com material compósito obtido através da mistura de gesso, EPS triturado e água, o que atribui também ao
destilador propriedades térmicas mais favoráveis ao processo de destilação.

Palavras chave: Destilador, Energia Solar, Compósito, Água
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Resumo:

        Este trabalho apresenta uma Metaheurística Híbrida Paralela para o Problema do Caixeiro Viajante
composta de Otimização por Enxame de Partículas (PSO) e de uma Busca em Vizinhança Variável (VNS)
aplicada em uma partícula pertencente a uma Lista Restrita de Candidatos  (LRC).  O VNS faz uso  da
heurística Lin-Kernighan-Helsgaun (LKH). A paralelização ocorre em nível de sub-enxames independentes
que se comunicam entre si. Os experimentos computacionais foram realizados para instâncias selecionadas
na biblioteca TSPLIB na faixa entre 1291 a 7397 nós e apresentaram resultados ótimos ou próximos do
ótimo para a maioria dos testes realizados.

Palavras chave: Metaheurística Híbrida. Otimização por Enxame de Partículas.
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Resumo:

        Grande parte das  reservas de petróleo  brasileiras está sob  o  leito  do  mar  de modo  que se torna
necessário  o  uso  de equipamentos  submarinos  automatizados  e  controlados  remotamente para  que as
atividades  envolvidas  na  prospecção,  perfuração  e  produção  possam  ser  realizadas.  Nesse  contexto,
considerando um robô móvel que deve se deslocar num espaço com obstáculos a fim de desempenhar
tarefas específicas, é necessário planejar a rota a ser executada pelo mesmo. Para esse planejamento, muitas
vezes, mais de um critério deve ser considerado (como, por exemplo, tempo, distância, risco, etc.), e tais
critérios,  em geral,  não  podem ser  expressos em medidas comparáveis,  de modo que uma abordagem
multiobjetivo seria a mais adequada, no intuito de fornecer uma representação mais realista. Dessa forma,
se o robô precisa percorrer um trajeto partindo de um ponto de origem para um ponto de destino, então é
possível modelar o planejamento a ser realizado por um problema de caminho mais curto multiobjetivo,
que  é  um  problema NP-árduo,  classe  de  problemas  para  os  quais  algoritmos  exatos  são  capazes  de
solucionar casos com um número pequeno de variáveis e propostas metaheurísticas são mais promissoras.
Para  esse  problema,  foram  implementadas  algumas  metaheurísticas,  que,  para  um  conjunto  de  sete
instâncias  que  variam no  número  de  vértices  e  na  forma em que  eles  estão  dispostos,  apresentaram
resultados  preliminares  razoáveis  com  relação  a  tempo  de  execução  e  à  produção  de  soluções
não-dominadas.

Palavras chave: Problema do caminho mais curto multiobjetivo, metaheurísticas
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Resumo:

        Pararosanilina (P) é um corante com destacada aplicação da análise de diversos compostos, além de
apresentar potencialidades na investigação clínica de bactérias do tipo Gram e outros microorganismos.
Além de amplamente utilizado pela indústria têxtil e de curtume, apresenta atividade como marcador de
colágeno,  tecido  muscular,  mitocondrial  e  identificador  do  bacilo  de  Koch.  Suas  propriedades
toxicológicas manifestam-se pela irritação  da derme,  olhos,  aparelho  respiratório,  trato  gastrointestinal,
provocando  náuseas,  diarréia  etc.  A  finalidade  deste  trabalho  é  investigar  o  comportamento
espectrofotométrico de P em meio aquoso, em amplo intervalo de pH. Estabelecer as melhores condições
experimentais para a sua determinação e extrair alguns de seus parâmetros químicos. Foram utilizados: um
espectrofotômetro  UV-VIS 1650 PC (SHIMADZU); soluções de P,  H3BO3, H3PO4,  HAC e NaOH. As
curvas espectrofotométricas de P mostraram que o comportamento do corante é nitidamente dependente
do pH. O sinal da região do visível decresce e extingue-se em pH=8,0. A correlação entre a concentração
de P e absorbância pode ser expressa através da relação: y= 0,025+1,48x104P, R=0,999, n=10, onde P=
concentração  do  corante  (mol  L-1),  R=coeficiente  de  correlação  e  n=número  de  medidas.  Assim,  o
coeficiente de absortividade molar (e) é =1,48x104 mol-1cm-1L. A aplicação do procedimento foi realizada
em amostras cedidas pelo CEFET-RN e os resultados mostram média de 9,38x10-3(±0,5) molL-1.

Palavras chave: pararosanilina, determinação espectrofotométrica
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Resumo:

        O composto metabissulfito (MBS) é largamente usado como agente anti-oxidante e preservativo de
comidas,  bebidas,  formulações  farmacêuticas  e  cosméticos.  Também  é  empregado  para  fixação  em
fotografias; nos processos de curtimento e na carcinicultura. É um composto de odor pungente e, suas
características toxicológicas,  manifestam-se por  alergias na derme,  irritação  nos olhos,  perturbações na
imunoglobulina; podendo  provocar  choque anafilático,  ataque asmático,  urticária,  angiodema,  náuseas
abdominais, diarréias, etc. O MBS é uma espécie química que não absorve energia na região espectral do
visível.  Contudo, é capaz de interagir com o corante fucsina (F), e suprimir o sinal de absorbância do
pigmento em função de incrementos da espécie aniônica.  Assim, o  objetivo deste trabalho é estudar o
comportamento espectrofotométrico do MBS na presença de F e estabelecer as condições ótimas para o seu
monitoramento  em  matrizes  aquosas.  Foram  utilizados:  um  espectrofotômetro  UV-VIS  1650  PC
(SHIMADZU); soluções de F, MBS, H3BO3, H3PO4, HAC e NaOH. Os sinais da mistura MBS e F foram
avaliados em amplo intervalo de pH em sistema tamponado. O MBS provoca rebaixamento da banda de
absorção de F no intervalo de pH entre 2,0 a 6,0 sendo, preponderante, em pH 4,0. Utilizando as melhores
condições foi possível estabelecer uma curva de trabalho, regida pela função: Y=1,06 - 5,9x104[MBS], R=
0,9988, n= 8; onde: [MBS]= concentração do MBS (mol L-1), R= coeficiente de correlação e n= número de
medidas.

Palavras chave: pararosanilina, metabissulfito e determinação espectrofotométrica
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Resumo:

        A toxicidade do cromo depende do estado de oxidação do metal e da natureza da ligação química. Em
geral,  os  compostos  de ocorrência  natural  apresentam o  metal  no  estado  trivalente,  enquanto  àqueles
produzidos industrialmente no estado hexavalente. O Cr+6 penetra facilmente nas células, enquanto o Cr+3
pode ser absorvido por difusão passiva ou fagocitose. Uma vez absorvido, o Cr é transportado pelo sangue
para vários órgão e tecidos e concentra-se,  principalmente,  no  fígado,  rins,  baço e pulmões.  Assim, o
presente trabalho descreve os resultados realizados com o cromo (Cr+3), cromato (CrO4-2) e dicromato
(Cr2O7-2), a fim de investigar seus comportamentos com as variações de pH e extrair seus coeficientes de
absortividade molar  (CAM).  Foram utilizados: um espectrofotômetro  UV-VIS 1650 PC (SHIMADZU);
soluções  de Cr+3,  CrO4-2,  Cr2O7-2,  H3BO3,  H3PO4,  HAC e NaOH.  Todos  os  sistemas  investigados
apresentam duas bandas de absorção nas regiões espectrais ultravioleta e visível, nitidamente dependentes
das variações de pH. Utilizando as melhores condições experimentais foi possível estabelecer os valores
das CAM para: Cr2O7-2 em pH 2,0 a 256 nm, CAM = 3,9x103 mol-1 cm-1 L, enquanto para a 350 nm,
CAM = 2,9x103 mol-1 cm-1 L. Para CrO4-2 em pH 9,0 a 273 nm, CAM = 7,5x103 mol-1 cm-1 L e a 371
nm, CAM = 9,9x103 mol-1 cm-1 L. Para Cr+3 em pH 2,0 a 610 nm, CAM = 16,5 mol-1 cm-1 L e a 430 nm,
CAM = 21,04 mol-1 cm-1 L.

Palavras chave: cromo, cromato, dicromato e coeficiente de absortividade molar.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0056
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE OS GRAVÍMETROS SCINTREX MODELO
CG-5 E O LACOSTE & ROMBERG MODELO G-939.
ALUNO: ALESSANDRO JOSÉ SOARES DANTAS (046.088.684-38)
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS (199.807.014-04)

Resumo:

        O grupo de geofísica da UFRN utiliza o gravímetro LaCoste & Romberg, modelo G-939 há 20 anos.
Este equipamento realiza medidas relativas da gravidade da terra para uso de problemas geofísicos. Ele é
capaz de medir a variação de uma parte em 109 partes da gravidade, e neste trabalho precisaremos deste
equipamento para comparar com o CG-5 da SCINTREX, e afirmar se ambos se comportam semelhantes
diante de situações adversas,  então foram feitas medidas nos seguintes pontos: (1)  Na cidade de Serra
Caiada-RN,  obteve-se  978012,82mGal  com os  dois  aparelhos.  (2)  Na cidade  de  Tangará-,  obtivemos
977988,18mGal  e  977988,14mGal  com  os  gravímetros  G-939  e  CG-5  respectivamente,  portanto  uma
diferença de 0,04mGal. (3) Na cidade de Santa Cruz-RN, obtivemos 977971,98mGal e 977971,94mGal com
o G-939 e o CG-5 respectivamente, uma diferença de 0,04mGal. (4) Em Campo Redondo-RN, os valores
obtidos  o  G-939 e  CG-5 foram  977919,53mGal  e  977919,44mGal  respectivamente,  uma diferença  de
0,09mGal,  sendo  esta  a  maior  diferença  encontrada  neste  teste.  (5)  Na  RN-1844V,  obtivemos
977901,92mGal  e  977901,89mGal,  para  o  G-939  e  o  CG-5  respectivamente,  com  uma  diferença  de
0,03mGal. (6) Na cidade de Cerro Corá-RN, no gravimetro antigo obtivemos 977865,86mGal e no novo
977865,87mGal, com apenas 0,01mGal de diferença. Concluímos que estas pequenas diferenças em relação
aos  dois  gravímetros,  são  consideradas  muito  pequenas,  isso  significa  que  não  interferem  em  um
levantamento gravimétrico de prospecção.

Palavras chave: gravimetria, gravímetro, CG-5, SCINTREX, LaCoste & Romberg, G-939

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0060
TÍTULO: MONITORAMENTO DE DESTILADOR SOLAR DUAS ÁGUAS NO POLIMENTO DE
ÁGUAS DE PRODUÇÃO TRATADAS
ALUNO: EVERALDO DANTAS DE MORAIS (065.220.004-40)
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (102.007.204-06)
CO-AUTOR: ANDREA OLIVEIRA NUNES (060.990.584-86)
CO-AUTOR: MAGNA ANGELICA DOS SANTOS BEZERRA (020.143.154-85)
CO-AUTOR: MATHEUS DA COSTA BORGES (013.889.344-69)

Resumo:

        O tratamento de efluentes engloba etapas, entre as quais, a principal é a remoção da carga orgânica
possibilitando, assim, o despejo adequado desse efluente em algum corpo de água ou emissário submarino.
Entretanto, na maioria das vezes, pode-se desejar refinar esse tratamento propiciando um polimento de
modo a viabilizar o reuso desse efluente. O presente projeto visa monitorar a operação de destilador solar,
duas águas,  no  polimento  de águas de produção  tratadas.  As águas de produção  são  efluentes de alta
salinidade e concentração orgânica, de difícil tratamento e disposição. A destilação solar configura-se com
uma alternativa  ecológica  e  tecnicamente  viável  para  dessalinização  de  águas  salinas.  A metodologia
consiste em caracterizar a água de produção, a ser utilizada, e monitorar a operação do destilador solar por
um período de 12 meses através dos parâmetros físico-químicos utilizados na caracterização e medições
horárias de temperatura. Foram realizadas análises de pH, condutividade, cloretos, sulfatos, turbidez e cor,
tanto  da água de produção tratada quanto  do  destilado.  O pH das amostras variou entre 6,87 a 9,25 ,
evidenciando uma água de caráter  alcalino.  Com base nos resultados obtidos essa água não oferece,  a
priori, riscos de contaminação dos solos apresentando possibilidade de uso na irrigação.

Palavras chave: destilação solar, água de produção, reuso de água, efluentes.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0066
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA DOPADA COM ÍONS TERRAS RARAS
DE CE+4 E ND+3
ALUNO: SEVERINA DENISE SALES DE OLIVEIRA (065.356.304-39)
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10)
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (022.606.804-88)
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85)
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90)

Resumo:

        Os compósitos com 10% CeO2 e 5% CeO2/5% Nd2O3 foram sintetizados com o uso do Método
Pechini. Os compósitos foram calcinados nas temperaturas de 350°C/3,5h a 900°C/3h que mostraram na
difração de raios X um aumento da cristalinidade com o aumento da temperatura, com incidência de 100%
de fase  tetragonal  da  zircônia.  Para  o  material  sinterizado  a  1500°C/3h  o  comportamento  mostrou-se
diferente do calcinado com 1,8% e 26,0% de fase tetragonal. De acordo com os resultados de densidade e
porosidade do material sinterizado, mostrou que para a composição com a adição de neodímio ocorreu
melhor densificação e com baixa porosidade. As medidas de resistência mecânica a flexão apresentaram
melhores resultados para a composição com a adição de neodímio, devido ao desbalanceamento de cargas.
As análises de microscopia eletrônica de varredura para a composição com a adição de cério mostrou um
material bastante poroso. Para a composição com a adição de cério e neodímio mostrou uma inibição do
crescimento dos grãos apresentando baixa porosidade. O óxido de neodímio forma fase líquida a 1297°C,
aproximadamente. Parte do Nd+3 se difunde pelo grão, o que justifica o efeito da estabilização da zircônia.
A fase líquida distribui massa pelos grãos e diminui a porosidade do material. Isto pode ser observado
pelos resultados de densidade relativa e os altos valores de resistência mecânica à flexão.

Palavras chave: Método Pechini, Zircônia, Cério

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0068
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS ABSORVEDORAS DA FERRITA DE MAGNÉSIO E NÍQUEL OBTIDA
VIA MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS
ALUNO: CHARLES RAJIV CAVALCANTE DO LAGO (062.463.284-90)
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90)
CO-AUTOR: JOSE EVES MENDES DA SILVA (027.994.754-26)
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10)
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85)

Resumo:

        As  ferritas  de  composição  Ni1-xMgxFe2O4 (para  valores  de  x  de  0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6)  foram
sintetizadas  pelo  método  dos  citratos  precursores.  Cada  amostra  foi  calcinada  a  temperaturas  de
350°C/3,5h, 800°C/3h e 900°C/3h em diferentes atmosferas. As amostras foram analisadas por microscopia
eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X (DRX) e medidas de refletividade. A análise de DRX
confirmou a presença de uma única fase cúbica tipo espinélio a 350°C/3,5h, mostrando a obtenção da fase
cristalina com elevada homogeneidade química. A calcinação em ar foi favorável ao processamento da fase
Ni0.8Mg0.2Fe2O4 a 800°C/3h e a 900°C/3h. Com os dados obtidos a partir das medidas de refletividade,
foi possível verificar  que a ferrita  de NiMg pode ser  aplicada como  material absorvedor  de radiação
eletromagnética  (MARE),  para  as  formulações  com  x=0,2  e  0,3  calcinadas  a  350ºC/3,5h  e  900ºC/3h,
respectivamente, foi obtido atenuação de radiação próximo a 50% em frequências de 8-9,5 GHz.

Palavras chave: Fase espinélio, método dos citratos precursores e ferrita de NiMg.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0069
TÍTULO: ANTENA MONOPOLO DE MICROFITA COM PATCH EM ESPIRA TRIANGULAR PARA
SISTEMAS UWB
ALUNO: VALDEMIR PRAXEDES DA SILVA NETO (088.678.324-09)
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (044.015.654-87)

Resumo:

        Os sistemas de comunicação vêm assumindo um papel fundamental no desenvolvimento global, e
com isso, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para oferecer acesso mais rápido, fácil e seguro.
Neste contexto, a antena é um dispositivo de extrema importância, cujo desenvolvimento tem viabilizado
grandes avanços nessas aplicações. Monopolos de microfita são antenas planares, de perfil fino, do tipo
patch  bastante utilizadas devido  algumas características desejáveis: pouco  peso  e volume,  baixo  custo,
dimensões reduzidas e facilidade de instalação.  Essas antenas têm sido  bastante investigadas,  devido  à
demanda de novos substratos, propriedades térmicas e elétricas apropriadas, baixas tangentes de perdas e o
desenvolvimento de modelos teóricos consistentes. Uma antena monopolo de microfita com um patch na
forma de uma espira triangular  é investigada.  Ela é constituída por  um patch  condutor,  um substrato
dielétrico e um plano de terra truncado, com dimensões reduzidas, sendo adequada para aplicações em
sistemas  de  comunicações  móveis.  O  projeto  dessa  antena foi  realizado  através  do  simulador  Ansoft
HFSSTM de modo a garantir para a perda de retorno valores inferiores a -10 dB (VSWR < 2) na faixa de
frequência de 3,1 a  10,6 GHz.  Também são  apresentados  resultados  simulados  para  a  impedância  de
entrada e o diagrama de radiação. Para fins de comparação de resultados, foram construídos e medidos
vários protótipos. Os resultados medidos e simulados apresentaram uma boa concordância.

Palavras chave: Monopolo de microfita, largura de banda, impedância de entrada, ganho.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0070
TÍTULO: FERRITAS DE NIZN APLICADAS COMO ABOSRVEDORES DE RADIAÇÃO
ELETROMAGNÉTICA NA FAIXA DE 8 A 12 GHZ
ALUNO: EPITACIO MARTINS DE SA NETO (061.209.094-94)
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90)
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10)
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85)
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (028.247.074-37)

Resumo:

        A ferrita de níquel-zinco foi sintetizada pelo método dos citratos precursores. Para esta síntese foi
necessária a preparação  de três  resinas: ferro,  níquel e zinco.  As amostra foram calcinadas em várias
temperaturas e caracterizadas por TGA, FTIR, DRX , MAV, MEV, massa específica e refletividade. Por
DRX foi observado que a 350ºC/3,5h e 500ºC/3h, o material apresentou a formação de fase única do tipo
espinélio. Nos pós calcinados acima de 500°C em ar ocorreu a formação de fase secundária, hematita. Em
atmosfera de argônio houve a formação de fase única sem formação de fases intermediárias. As curvas
magnéticas a 350ºC/3,5h e 1000ºC/3h, apresentaram tendência de histerese com baixa perda de energia. As
baixas perdas na inversão do campo magnético indicaram que se trata de um material magnético macio
sendo  desprendida pouca energia para reverter  os  momentos  magnéticos.  Por  MEV foi observado  na
amostra  calcinada  a  350ºC/3,5h  um  aglomerado  de  partículas  onde  o  tamanho  médio  é  de  alguns
nanômetros,  enquanto  que  o  material  sinterizado,  além  das  partículas  apresentarem  contornos  bem
definidos, o tamanho médio de partículas foi de alguns micrometros com alta concentração de poros. As
medidas de massa especifica diminuíram com o aumento da concentração de zinco. A absorção de radiação
eletromagnética de maior intensidade ocorreu na faixa de 8 Ghz com um valor de -16 dB.

Palavras chave: Ferrita NiZn, Método dos citratos precursores, cerâmicas absorvedoras.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0071
TÍTULO: ESTUDO DA FERRITA DE NÍQUEL E ZINCO APLICADA COMO ABSORVEDOR DE
ONDAS NA FAIXA DE 8-12 GHZ.
ALUNO: ARTHUR VINICIUS GALDINO SILVA (064.175.844-88)
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90)
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10)
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85)
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (028.247.074-37)

Resumo:

        A  ferrita  de  NiZn  com  composição  Ni0,5Zn0,5Fe2O4  foi  preparada  pelo  método  dos  citratos
precursores.  A amostra  foi  calcinada  na  temperatura  de  350°C/3h.  As  amostras  foram analisadas  por
difração  de raios-X (DRX),  microscopia eletrônica de varredura (MEV) e medidas de refletividade.  A
análise de DRX confirmou a presença de uma única fase cúbica tipo espinélio a 350°C/3h, mostrando, a
essa temperatura,  a  obtenção  da  fase  cristalina  com elevada homogeneidade química.  As  medidas  de
refletividade para o material a 500ºC apresentaram uma absorção mínima de aproximadamente, -0,6 dB na
mais alta freqüência, 12 GHz. O maior valor de absorção encontrado foi na faixa de freqüência de 10 GHz,
correspondente a -0,8 dB, referente ao material calcinado a 600ºC/2h.

Palavras chave: Fase espinélio, método dos citratos precursores e ferrita de NiZn.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0076
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE
FOLHAS DE GOIABA
ALUNO: POLLYANA MAIA DE MOURA (050.422.074-81)
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (271.115.418-12)

Resumo:

        Com o aumento das pesquisas, muitas técnicas de extração e identificação estão cada vez mais sendo
aperfeiçoadas.  Para  a  obtenção  de  determinado  composto,  como  por  exemplo,  óleos  essenciais,  a
hidrodestilação é a técnica mais utilizada, porém alguns constituintes termosensíveis podem ser degradados
por  ela.  No  caso  das  técnicas  de  extração  com o  uso  de solvente  orgânico,  o  óleo  obtido  é  impuro
fazendo-se necessário o aquecimento para que ocorra a separação. Dentre as diversas técnicas de extração
foram avaliadas a extração com solvente a baixa pressão (LPSE) a frio, a por Soxhlet com a utilização de
dois  solventes  distintos,  álcool  etílico  e  álcool  isopropilíco,  e  ainda,  a  extração  por  ultrassom  e
hidrodestilação,  visando comparar seus rendimentos e utilizando como matéria-prima vegetal folhas de
Psidium guajava, popularmente conhecida como goiaba. Foi realizada a atividade antioxidante e a análise
cromatográfica em camada delgada dos extratos obtidos. Foi também realizada a caracterização física da
matéria-prima, como umidade, tamanho médio das partículas, densidade real e aparente e a porosidade do
leito de partículas.

Palavras chave: Hidrodestilação, Atividade Antioxidante, Análise Cromatográfica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0085
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA NA ESTIMATIVA DO FATOR DE QUALIDADE DEVIDO A
VARIAÇÕES DE GEOMETRIA E PROPRIEDADE FÍSICA EM UM MODELO DE TERRA 1D
ALUNO: YGOR BASTOS MESQUITA MINORA DE ALMEIDA (073.819.334-89)
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS (199.807.014-04)

Resumo:

        Neste trabalho foi realizada a modelagem numérica com o intuído de se analisar o comportamento do
fator  Q  de  qualidade  para  um modelo  de  Terra  plana,  com três  camadas  paralelas  e  horizontais  em
zero-offset.  O  modelo  de  estimativa  do  fator  Q  utilizado  foi  o  baseado  na variação  do  centróide de
freqüência. A modelagem foi utilizada para se observar o comportamento do fator Q de qualidade para a
variação da profundidade de uma das camadas, com e sem ruído, para analisar como as estimativas feitas
para a terceira camada são afetadas pelas estimativas feitas para a segunda camada, com e sem ruído, e
também foi observado como o fator Q de qualidade era afetado por variações no nível de ruído. Com isso,
concluiu-se,  que  as  variações  da  profundidade  da  segunda  camada  geram  estimativas  de  fator  Q  de
qualidade satisfatórias  até 2000m e para a terceira camada essas  estimativas  são  aceitáveis  até 1500m,
observou-se que existe também uma relação de dependência entre a qualidade das estimativas do fator Q
de qualidade feitas para a segunda camada e a qualidade de estimativas do fator Q de qualidade feitas para
a terceira camada, por fim, observou-se que um aumento no nível de ruído prejudica as estimativas do
fator Q de qualidade tanto para a segunda como pra a terceira camadas.

Palavras chave: Modelagem, variação do centróide de freqüência, estimativas do fator Q

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0087
TÍTULO: ANTENAS INTELIGENTES MULTICAMADAS COM METAMATERIAIS E CAMPOS
DISTANTES
ALUNO: MARINALDO PINHEIRO DE SOUSA NETO (064.969.724-35)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87)

Resumo:

        Este trabalho apresenta a análise teórica e numérica dos parâmetros de uma antena de microfitta do
tipo  patch  retangular  sobre  substrato  metamaterial.  Para  isso,  é  aplicada  a  teoria  deste  substrato,  em
conjunto com o método da Linha de Transmissão Transversa - LTT, para a caracterização das grandezas do
substrato e obtenção das equações gerais dos campos eletromagnéticos. É realizado um estudo acerca da
teoria metamaterial com o intuito de obter seus parâmetros construtivos. Os mesmos são caracterizados
através  de  tensores  permissividade  e  permeabilidade,  essa  teoria  é  aplicada  ao  método  da  Linha  de
Transmissão Transversa chegando-se às equações gerais para os campos eletromagnéticos da antena. São
utilizados princípios da teoria eletromagnética para obter-se característica como: freqüência de ressonância
complexa.  A análise teórica computacional desse trabalho se mostra precisa,  em comparação  a outros,
podendo ser empregado em dispositivos que utilizem substratos metamaterial. Por fim são apresentadas
conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

Palavras chave: Antena de microfita, metamaterial, método LTT.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0088
TÍTULO: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS PARA O
DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DE PRODUTOS
ALUNO: LARIÇA EMILIANO DA SILVA (067.992.984-39)
ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (000.312.427-40)
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37)
CO-AUTOR: DANIELE TORRES RODRIGUES (049.212.764-63)

Resumo:

        Nos dias atuais é de fundamental importância para se alcançar resultados mais rápidos e precisos a
utilização da informática. Por isso, o uso de um software específico, facilitando a entrada dos dados e a
obtenção de resultados, é primordial, principalmente se for um software livre, o que implica nenhum gasto
para a sua utilização, reduzindo os custos da pesquisa ou estudo. A metodologia do projeto está baseada na
utilização de um software estatístico, de uso livre e código aberto. O objetivo do estudo é elaborar um
matérial com comandos utilizados na análise de alguns planos existentes em planejamento de experimentos
estatísticos. No corpo do trabalho são apresentadas algumas funções já disponíveis no software de pacotes
existentes no  “R” específicos nessa área de pesquisa.  Os resultados apresentam aplicações de algumas
funções existentes nos pacotes BHH2 e granova.

Palavras chave: Planejamento de experimentos, R, função

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0092
TÍTULO: MEDIDAS DE TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DE GOTAS NO APARELHO DE
SEPARAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO MDIF
ALUNO: EMILIANNY RAFAELY BATISTA MAGALHAES (083.290.274-81)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (168.385.724-00)
CO-AUTOR: ANA KARLA COSTA DE OLIVEIRA (022.935.664-80)
CO-AUTOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (291.711.564-53)

Resumo:

        O  trabalho  apresenta  uma técnica  inovadora  de  medida  de  tamanho  e  distribuição  de  gotas  em
sistemas líquidos. Esta técnica tem sido usada na avaliação do tamanho e distribuição de gotas em um novo
design de extrator líquido-líquido aplicado ao tratamento de águas oleosas que não podem ser descartadas
diretamente no  meio  ambiente.  O  aparelho,  denominado  MDIF (Misturador-Decantador  à Inversão  de
Fases)  vem sendo  estudado  através  de parceria entre a UFRN e a Petrobras  UN-RNCE.  A técnica de
medida tem se mostrado reprodutiva e precisa na avaliação de gotas milimétricas com diâmetros entre 2 e 4
mm. O método pode ser também adaptado para medida de bolhas em sistemas gás/líquido. Estes sistemas
são bastante freqüentes na indústria petrolífera, mineral e química em geral.

Palavras chave: MDIF, sistemas líquidos multifásicos , controle de qualidade da água

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0093
TÍTULO: TECNICAS DE NANOSISMICIA DE CAMPO
ALUNO: ANDRÉ GOMES DE ARAUJO (058.492.184-59)
ORIENTADOR: ADERSON FARIAS DO NASCIMENTO (903.762.854-00)

Resumo:

        A determinação hipocentral e a inversão de parâmetros de fontes (stress drop, directividade etc) e de
propagação do Meio (tal como a atenuação) é de fundamental importância para o entendimento da física de
processos  de  ruptura  de  rochas  na  natureza.  Desta  forma,  o  presente  projeto  tem  como  ojetivos  a
determinação hipocentral e inversão de parâmetros de fonte e de propagação do meio através de técnica de
nanosísmica.  Técnicas  de  nanosísmica  são  utilizadas  para  detecção  de  sismicidade  de  magnitude
extremamente baixas (ML<-4). Com isso, o projeto contribuiu para a formação científica de pessoal nesta
área do  conhecimento,  bem como melhor  entender  a física de nucleação  e ruptura de sismicidade em
regiões intra-cratônicas, como é o caso do Nordeste do Brasil.

Palavras chave: nanosísmica; sismologia; inversão

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0099
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FITORREMEDIAÇÃO NA REMOÇÃO DE METAIS
PESADOS EM EFLUENTE INDUSTRIAL
ALUNO: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (010.425.074-73)
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (102.007.204-06)
CO-AUTOR: ANITA MARIA DE LIMA (597.639.814-68)
CO-AUTOR: EVERALDO DANTAS DE MORAIS (065.220.004-40)
CO-AUTOR: HANNIEL FERREIRA SARMENTO DE FREITAS (073.634.224-94)

Resumo:

        Uma técnica de remediação natural é a fitorremediação que, segundo Pletsh et al (1999), aplica-se à
utilização de sistemas vegetais e de sua microbiota com o fim de remover, degradar ou isolar substâncias
tóxicas ao ambiente. O presente trabalho que tem como título, Utilização da técnica de Fitorremediação na
remoção  de  metais  pesados  em  efluente  industrial,  tem  como  objetivo  desenvolver  a  técnica  da
fitorremediação utilizando culturas naturais da região agreste do Rio Grande do Norte, na atenuação dos
impactos ambientais provocados pela presença de metais pesados. As cultura utilizada no experimento foi a
de mamona, cujas sementes foram doadas pela EMPARN.O metal selecionado para a avaliação na base
experimental  foi  o  chumbo,  que  a  partir  de  estudos  anteriores  apresentaram  valores  permitidos  pela
legislação,  que  é  0,01  mg/L chumbo  para  águas  doces  e  0,033  mg/L para  águas  salobras.  A vazão
selecionada de 125 ml/min, cujo controle é realizado com o sistema de utilizado em aplicação de soro, está
em  fase  de  avaliação,  porém  em  testes  utilizando  água  não  foi  observada  nenhuma  alteração  no
desenvolvimento das plantas. Foram realizadas análises fisico-químicas no efluente de saída, determinando
seu pH e Condutividade. Face aos dados obtidos, vemos que vemos que redução do contaminante chumbo
no efluente mostrou-se viável face à aplicação do processo de fitorremediação usando a mamona.

Palavras chave: Chumbo, Mamona, Fitorremediação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0105
TÍTULO: OS EFEITOS DA POLUIÇÃO DO AR NA CCDADE DE NATAL/RN
ALUNO: KARINA MESSIAS DA SILVA (029.160.324-60)
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30)

Resumo:

        O fenômeno da poluição do ar tem se tornado uma constante em quase todas as cidades brasileiras.
Na cidade de Natal/RN o  fenômeno  da poluição  do  ar  já pode ser  observado.  Diante dos indícios da
poluição do ar em algumas áreas da cidade, que o estudo se propôs e investigar os efeitos dessa poluição
através da visão da população. O recorte espacial da pesquisa contemplou os principais centros comerciais
localizados nos bairros da Cidade Alta, Ribeira e do Alecrim. Os critérios para a seleção da população
amostral foram considerados somente as pessoas que trabalhavam em ambientes abertos, os não fumantes
e  os  trabalhadores  que permanecessem no  local  de  trabalho  por  um período  diário  considerável.  Os
procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa bibliográfica e entrevista com 108 pessoas, além
da utilização dos recursos da estatística gráfica para o tratamento dos dados. Os resultados obtidos revelam
que a poluição nesses centros comerciais apresenta índices consideráveis manifestados nas pessoas através
da aparição de sintomas ligados a problemas respiratórios.

Palavras chave: Poluição do ar, Doenças respiratórias, Fluxo de veículos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0110
TÍTULO: PROCESSAMENTO DO REJEITO DO ABACAXI UTILIZANDO UM SECADOR
ROTATÓRIO AUTOMATIZADO
ALUNO: SAULO HENRIQUE GOMES DE AZEVEDO (083.069.944-93)
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (078.678.244-72)
CO-AUTOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (653.310.605-87)
CO-AUTOR: LAERTE MOURA DE FREITAS (072.142.504-62)
CO-AUTOR: RAUL VICTOR DE SOUZA (063.664.104-02)

Resumo:

        Umas das alternativas mais viáveis para o aproveitamento de bagaços de frutas, resíduos da indústria
de polpas, é a secagem através da troca de calor com fluidos aquecidos. Os bagaços desidratados são ricos
em fibras e podem ser utilizados para o enriquecimento de novos produtos. E o sistema utilizado na citada
pesquisa é um secador rotatório automatizado nas condições preestabelecidas. O secador rotatório é um
equipamento importante e mais utilizado na industria de processamento de matérias sólidos. Na automação,
um  dos  primeiros  passos  a  serem  avaliados  é  a  sintonia  do  controlador,  necessário  para  entender  a
dinâmica da secagem. Para isso, foram realizadas perturbações do tipo degrau em malha aberta, para o
conhecimento da dinâmica do processo. Os métodos utilizados na sintonia do controlador foram os de
Cohen - Coon, Ziegler - Nichols e ITAE. Constatou-se que a melhor sintonia de controle foi obtida através
do método de Cohen - Coon.

Palavras chave: Resíduo de abacaxi, secador rotatório, Sintonia do controlador.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0114
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ESPESSURA COM O TEMPO DE SECAGEM EM SISTEMAS SOLAR DE
RADIAÇÃO DIRETA E INDIRETA
ALUNO: LAERTE MOURA DE FREITAS (072.142.504-62)
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (078.678.244-72)
CO-AUTOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (653.310.605-87)
CO-AUTOR: RAUL VICTOR DE SOUZA (063.664.104-02)
CO-AUTOR: SAULO HENRIQUE GOMES DE AZEVEDO (083.069.944-93)

Resumo:

        O caju apresenta-se com grande potencial para obtenção de produtos desidratados frente ao seu alto
desperdício, que pode atingir cerca de 90%, parte dessa produção que é desperdiçada, geralmente contém
grande quantidade de nutrientes que podem ser aproveitados para o enriquecimento de outros produtos
alimentícios formulados. Os altos índices de poluição pelo uso de energias fósseis são preocupantes para o
futuro, com isso a busca pela utilização de fontes de energia alternativas limpas e renováveis é de grande
interesse.  A secagem solar  do pedúnculo de caju em secadores solares tanto  de radiação direta quanto
indireta mostra-se como uma alternativa viável para atender aos pequenos produtores, que com a utilização
desta tecnologia podem agregar valor aos seus produtos e minimizar as perdas. Portanto, este projeto teve
como objetivo geral realizar o estudo da cinética de secagem do pedúnculo do caju em dois secadores
solares, um de radiação direta e outro indireta, avaliando a influência de diversos parâmetros em função do
tempo de secagem, além de um estudo comparativo entre os dois sistemas. A secagem solar de caju em
fatias demonstrou obter produtos de qualidade com ótimas propriedades sensoriais de sabor, aroma, cor e
textura crocante.

Palavras chave: Secagem solar, caju, radiação direta e indireta.
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TÍTULO: SENSORES DE TENSÃO E CORRENTE EM UM PROTÓTIPO DE GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
ALUNO: ISAEL CALISTRATO JACOME (050.980.834-43)
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53)
CO-AUTOR: ALLAN DE MEDEIROS MARTINS (019.790.764-48)
CO-AUTOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (318.046.834-34)

Resumo:

        Os sensores de tensão e corrente em um protótipo de geração de energia elétrica usam o transdutor de
corrente LEM LA-25P que fornece um sinal analógico  de corrente contínua proporcional à função  de
entrada que está sendo medida. Estes sensores diferem apenas no circuito que compõe o primário do LEM.
Para a leitura de tensão, utiliza-se um resistor de potência para limitar a corrente no primário do LEM,
evitando que a fonte seja curto-circuitada, enquanto que no sensor que se destina a leitura de corrente não
é preciso tal resistor, já que os níveis de corrente são da ordem de 5A. Para o LEM LA 25-P, com uma
corrente de 25 A aplicada em seu primário, é obtido um sinal de corrente no secundário de 25 mA no caso
deste ser bobinado com uma espira. Como neste projeto a corrente que será fornecida ao primário está em
torno de 5 A, foi necessário rebobiná-lo com 5 espiras para manter os mesmos 25 mA no secundário do
LEM no  caso  do  sensor  de corrente.  No  sensor  de tensão  foram utilizadas 100 espiras com a mesma
finalidade de manter 25 mA no secundário do LEM. O LEM apresenta dois terminais para alimentação e
um para saída do sinal. Um circuito de condicionamento de sinal é projetado com a finalidade de adequar o
nível do sinal de saída do transdutor à entrada do próximo estágio, que é a conversão analógico-digital
(conversor A/D). Os sensores têm que garantir um sinal de 10 V para a placa A/D.

Palavras chave: Sensor de Tensão, Sensor de Corrente, Geração de Energia Elétrica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0146
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS NA QUALIDADE DA ÁGUA CAPTADA
EM NATAL-RN
ALUNO: CAMILA DANTAS GADELHA SARAIVA (069.433.604-18)
ORIENTADOR: ADRIANO DOS SANTOS (017.258.269-50)

Resumo:

        A contaminação por nitrato do aqüífero subterrâneo da cidade do Natal vem se tornado cada vez mais
preocupante, os meios acadêmicos e científicos locais vêm dando ampla dimensão ao assunto e fazendo
incontáveis alertas às autoridades sobre a gravidade do problema. Não obstante, até agora, o poder público
não foi capaz de realizar as obras necessárias (esgotamento sanitário - drenagem), para debelar o avanço da
contaminação, nem tampouco foram implementadas de forma sistemática, as ações de monitoramento e de
avaliação  dos  potenciais  riscos  de  contaminação  e  inviabilização  do  aqüífero  subterrâneo.  Os
desenvolvimentos  industriais  e  urbanos  têm  como  conseqüência  o  aumento  da  quantidade  de  lixo
descartado.  O lixo,  muitas vezes tóxico,  pode ser  transportado  para o  subsolo  contaminando o  solo  e
aqüíferos. Considerando a vulnerabilidade dos recursos hídricos (em particular, na região Sul de Natal/RN)
e a importância da solução dos problemas de escassez e má qualidade da água para o consumo, torna-se
evidente a necessidade de avaliar os riscos de contaminação envolvidos no descarte de rejeitos; bem como
adequar o uso e a conservação de aqüíferos e do subsolo em geral. Sendo assim, torna-se indispensável
um profundo conhecimento dos mecanismos de transporte de suspensões em meios porosos.

Palavras chave: Poços, Água, Nitrato, Meios porosos, Aquifero subterrâneo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0152
TÍTULO: PORTA LÓGICA AND NEUROMÓRFICA DE 2 ENTRADAS BASEADA NO NEURÔNIO
INTEGRATE-AND-FIRE UTILIZANDO TECNOLOGIA CMOS
ALUNO: LEONARDO ENZO BRITO DA SILVA (060.609.794-59)
ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (884.649.114-91)

Resumo:

        Esse trabalho expõe uma implementação de uma rede neural simples, que realiza a operação boleana
AND com duas entradas.  O circuito  neuromórfico correspondente é baseado em um clássico neurônio
gerador  de  spikes:  o  neurônio  integrate-and-fire,  que  numa  tradução  livre  e  literal  significa  integra-
e-dispara. A tecnologia utilizada foi a CMOS 0,5um. Após a definição dos blocos construtivos da célula
neuromórfica,  houve o  seu  projeto  a nível de transistor,  simulação,  elaboração do  layout (DRC, LVS,
PEX) e simulação utilizando modelos de canto (FF,FS,SF,SS). A fim de facilitar a compreensão do circuito
como um todo,  além de apresentar  o  funcionamento  dos seus blocos construtivos e os  resultados de
simulações, foi feito um rastreamento dos sinais de tensão em diferentes nós, isto é, em função do caminho
que percorre, mostrando então as conversões nível versus spike (o que ocorre também com as correntes),
sendo  esta a característica mais  marcante do  circuito.  A topologia de circuito  desenvolvida ainda não
possui a propriedade de tolerância à falha, pois para isso é necessário uma rede neural mais complexa de
multicamadas. Dessa forma, buscar-se-á otimizar a topologia da porta lógica AND proposta, e considerar
ainda outras topologias, visando assim desenvolver uma biblioteca de portas lógicas neuromórficas mais
robustas e mais tolerantes à falha.

Palavras chave: Circuito neuromórfico, porta lógica AND, neurônio integrate-and-fire.
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CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (054.362.984-86)
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (011.314.074-66)
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Resumo:

        Atualmente o interesse por filtros cerâmicos e granulares, tem aumentado significativamente devido à
conscientização ambiental no controle na emissão de particulados em vários processos e atividades. O uso
de filtros rígidos cerâmicos já provou ser uma das melhores tecnologias na filtração de partículas na faixa
micrométrica. A mulita é um material promissor para aplicações tanto em cerâmicas tradicionais como em
cerâmicas  avançadas  devido  ao  seu  baixo  coeficiente  de  expansão  térmica,  baixa  densidade,  baixa
condutividade  térmica  e  excelentes  propriedades  mecânicas  em  elevadas  temperaturas.  Obtidas  pelo
método  da  réplica,  as  amostras  são  esponjas  poliméricas  comerciais  de  células  abertas  que  foram
impregnadas com uma suspensão cerâmica a base de mulita e sinterizadas a uma temperatura de 1400ºC
por 2 horas e em seguida realizados choques térmicos em três temperaturas, 300ºC, 600ºC e 900ºC a fim de
se estudar sua influência na resistência mecânica. As caracterizações das amostras, partiram do ensaio de
densidade e porosidade pelo método geométrico, resistência mecânica e por fim a identificação da fase
mulita nas amostras através da difração de raio-x e seus aspectos microestruturais foram observados por
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados mostraram que a resistência mecânica decresce
com o aumento da temperatura e com o aumento da severidade do choque térmico.

Palavras chave: filtros cerâmicos, método da réplica, propriedades mecânicas, mulita.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0159
TÍTULO: EXPANSÃO ACELERADA DO UNIVERSO
ALUNO: HUMBERTO SCALCO GIMENES (047.337.494-30)
ORIENTADOR: NILZA PIRES (381.103.264-04)

Resumo:

        Com o  avanço  tecnológico  dos telescópios  em terra e no  espaço,  em particular  o  Space Hubble
Telescope,  tem-se  conseguido  observar  uma quantidade  crescente  de  Supernovas  tipo  Ia,  objetos  de
imenso brilho,  em galáxias cada vez mais distantes.  Esses objetos são padrões para a determinação da
distancia  das  galáxias  hospedeiras.  Utilizamos  os  dados  observacionais  de  SN Ia,  mais  recentemente
publicados na literatura especializada, para impor limites na equação de estado do universo. Mostramos
que a  equação  de estado  que melhor  se  adequa aos  dados  observacionais  são  compatíveis  com uma
quintessência ou constante cosmológica, indicativo de uma expansão acelerada.

Palavras chave: Supernovas do tipo Ia, expansão do universo, distância luminosidade.
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TÍTULO: PLACA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DO ENCODER E ENSAIOS PARA A
DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS ELÉTRICOS DE UM CONJUNTO MOTOR-GERADOR
ALUNO: VICTOR BERNARDES RIBAS GENTILE (056.547.894-06)
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Resumo:

        Neste trabalho é descrito o desenvolvimento de placas de circuito impresso (PCI´s), com auxílio do
ambiente  Orcad  (Orcad  Capture  -  Layout  Plus),  para  a  aquisição  de  dados  coletados  pelo  encoder
(FVS58N - 011K2R3BN – 0013), referentes à velocidade do eixo do conjunto motor de indução - gerador
síncrono.  Também são  descritas  técnicas para a realização  de ensaios para a obtenção  dos parâmetros
elétricos de um grupo motor de indução - gerador síncrono. Basicamente foram obtidas as reatâncias em
regime permanente, transitórias e subtransitórias de eixo direto e de eixo em quadratura, bem como as
constantes  de  tempo  transitórias  e  subtransitórias  de  eixo  direto  e  de  eixo  em quadratura.  O  estudo
baseou-se no protocolo IEEE: Std 1158-1995, e foram desenvolvidos algoritmos no software MatLab.

Palavras chave: Encoder - Parâmetros Elétricos - Geração de Energia Elétrica
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Resumo:

        Este trabalho tem por objetivo explicar o projeto da placa de acionamento do campo da excitatriz
estática de uma máquina síncrona. A placa gera um sinal PWM (Modulado por Largura de Pulso) que
aciona o módulo regulador, denominado de excitatriz, e que é um conversor de frequência responsável
pela alimentação dos enrolamentos de campo da máquina síncrona.  Um algoritmo em um processador
digital é responsável por um sinal para o controle da largura dos pulsos. A placa recebe este sinal e produz
dois  PWM’s  complementares  para  o  controle  dos  IGBT’s  (transistores  de  potência)  do  conversor  de
freqüência. Esta placa de acionamento compõe uma parte de um protótipo de geração de energia elétrica
que está sendo desenvolvido no Laboratório de Acionamento, Controle e Instrumentação (LACI) e que usa
técnicas de desacoplamento e controle adaptativo.

Palavras chave: Excitatriz Estática, PWM, Geração de Energia Elétrica.
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Resumo:

        Este trabalho apresenta a análise teórica de uma antena de microfita do tipo patch retangular, sobre
substrato fotônico ou Photonic Band Gap (PBG)/Eletromagnetic Band Gap(EBG), onde a partir de então,
serão estudados importantes parâmetros da antena como fator de qualidade, frequência de ressonância,
diagrama de radiação. Para tal, será aplicado o Método da Linha de Transmissão de Transversa (Método
LTT),  simplificando  cálculos  em  comparação  com  outros  métodos,  apresentando  coerência  entre  os
diferentes resultados, para obtenção das equações gerais dos campos eletromagnéticos. Em seguida serão
apresentadas as características do substrato utilizado e as definições dos parâmetros da antena, utilizando-se
dos  princípios  de teoria  eletromagnética e antenas.  Os  resultados  foram obtidos  com a utilização  dos
programas computacionais MATLAB e FORTRAN POWERSTATION, onde serão feitas as conclusões e
as devidas sugestões para atividades futuras.

Palavras chave: Método LTT; PBG; Antenas; Ressoador de microfita.
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Resumo:

        No Estado do Rio Grande do Norte, na microrregião do agreste Potiguar estão presentes rochas de
caráter magnético, são rochas denominadas BIFs que são rochas sedimentadas em camadas magnéticas e
não  magnéticas,  que são  constituídas de hematita,  magnetita e sílica cristalina,  podendo variar  em sua
composição. Essas rochas foram formadas no período arqueano na Era Pré- cambriana, onde segundo
estudos,  o  oxigênio  teria surgido  na atmosfera.  No  período  arqueano  houve o  resfriamento  da crosta
terrestre e a estabilização das condições ambientais da superfície da Terra.  Este resfriamento provocou
chuvas intensas que formaram oceanos rasos primitivos. Estas rochas originadas de lavas vulcânicas que se
resfriaram e foram se depositando no fundo dos mares oceânicos primitivos há bilhões de anos atrás,
foram  se  sedimentando  até  acontecer  o  evento  da  grande  oxidação,  quando  os  níveis  de  oxigênio
atmosférico  depois de surgirem aumentaram consideravelmente.  No período Neo- arqueano houve um
enriquecimento de O2 na atmosfera terrestre,  que oxidou o ferro  existente nos mares que estavam em
solução naquela época. Então houve uma redução do Ferro que passou de Fe+2 para Fe+3. Estas rochas
potiguares contêm informações sobre o passado geológico da Terra. Elas foram estudadas por microscopia
ótica usando-se o método da lâmina delgada e seção polida, foram caracterizadas por meio de difração de
raios-x,EDX e foram feitas medidas de magnetização das amostras dessas rochas.

Palavras chave: Arqueano, BIFs, magnetismo de rochas
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TÍTULO: CONTROLE DE TOPOLOGIA EM REDES DE SENSORES SEM FIO
ALUNO: SARAH GOMES SAKAMOTO (100.791.697-40)
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (399.005.331-00)
CO-AUTOR: ALESSANDRO LUIZ STAMATTO FERREIRA (049.973.454-82)

Resumo:

        Redes de Sensores Sem Fio representam uma nova tecnologia em redes ad hoc, viabilizando diversos
tipos  de  aplicações  em diferentes  ambientes.  Devido  às  características  intrínsecas  dessas  redes,  faz-se
necessário um mecanismo de configuração da topologia lógica da rede, que se conhece por controle de
topologia. O trabalho tem como objetivo inicialmente introduzir o conceito de Redes de Sensores Sem Fio,
apresentando uma visão geral de suas principais áreas de aplicações e descrevendo seus recursos, bem
como ilustrar a importância de um controle de topologia eficiente. Em seguida, o assunto é levado um
pouco mais a fundo, descrevendo-se com algumas estratégias para se realizar tal controle e que recebem
diferentes nomenclaturas de acordo  com a literatura específica da área.  Por  fim,  ainda são  abordados
alguns  exemplos  de  protocolos  de  controle  de  topologia  existentes  com  breve  descrição  de  seu
funcionamento.
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TÍTULO: BASE TEÓRICA PARA O SURGIMENTO DA TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA.
ALUNO: ALISSON EMANOEL DE OLIVEIRA FAGUNDES (065.466.864-73)
ORIENTADOR: JANILO SANTOS (019.990.444-87)

Resumo:

        Foram estudados  dois  experimentos  históricos  que têm conexão  com o  surgimento  da  teoria  da
relatividade restrita de Einstein, além da observação astronômica do fenômeno que ficou conhecido como
“aberração  estelar” descoberto  por  James Bradley em 1727.  Bradley evidenciou  que a posição  de uma
estrela observada de uma direção em ângulo reto com o movimento orbital da terra, é deslocada de sua
verdadeira posição por um ângulo de 20,44 segundos de arco. Que resulta do fato de que enquanto a luz
esta caminhando para o tubo do telescópio, este é deslocado pelo movimento da terra, de uma distância
não totalmente desprezível e esse efeito pode ser facilmente explicado pela teoria do éter. A experiência de
Michelson-Morley  consistia  em  dividir  um  feixe  de  luz  que  viajariam  por  caminhos  diferentes  de
aproximadamente mesmo comprimento e por fim fazer com que esses feixes se encontrassem novamente e
interferissem, se houvesse um deslocamento nas franjas indicaria uma variação na velocidade de um feixe
em relação ao outro, variação essa que seria ocasionado pelo fato de haver um movimento relativo da terra
em relação ao éter  .  A experiência de Fizeau teve por objetivo detectar  que a velocidade da luz sofria
variações ao ser “arrastada pelo vento de eter” e muito embora a velocidade da luz seja alterada de acordo
com a velocidade relativa do meio em que se desloca, nenhuma mudança relativa a existencia do eter foi
encontrada.

Palavras chave: Fizeau, Michelson, Morley, Éter, relatividade, aberração estelar.
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Resumo:

        Este trabalho está relacionado com o projeto e a implementação de uma placa condicionadora de sinal
em um protótipo de geração de energia elétrica. Este 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  elemento
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  funcionamento.  A  placa
condicionadora é a responsável por essa tarefa, modificando de forma adequada e amplificando o sinal
PWM para que proporcione o funcionamento correto dos IGBT’s (transistores de potência) do inversor de
tensão.

Palavras chave: Condicionamento de Sinais, PWM’s, Geração de Energia Elétrica.
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TÍTULO: ESTUDO DA OBTENÇÃO DE CARBETOS E NITRETOS DE NB, W E MO EM REATOR
TUBULAR A MICROONDAS
ALUNO: BRUNA RÊGO DE VASCONCELOS (055.851.954-76)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20)

Resumo:

        Neste trabalho, enfatizamos os carbetos de nióbio (NbC) e tântalo (TaC), chamados de carbetos de
metais refratários ou cerâmicas avançadas, objetivando sua produção em baixos temperaturas (1000°C) e
tempo de reação (2 horas) quando comparadas com o método clássico, diminuindo o custo de produção. A
metodologia de obtenção desses carbetos é bastante semelhante. Inicialmente, óxido de tântalo ou nióbio é
submetido  à fusão  em cadinho  de platina com bissulfato  de potássio  até a completa solubilização  do
material. No caso do nióbio, após moagem, o pó é dissolvido e lavado com água deionizada quente e em
seguida complexado com uma solução equimolar de ácido oxálico e oxalato de amônio pré-aquecida a
70-80ºC. Para obtenção do precursor de tântalo, após a moagem é adicionado a ácido sulfúrico quente e
concentrado. Posteriormente adiciona-se hidróxido de amônio, lava-se com ácido acético a 1% e o material
é  complexado  com  uma  solução  equimolar  de  ácido  oxálico  e  oxalato  de  amônio.  Os  precursores
produzidos foram então submetidos a uma reação gás-sólido forno tubular. Os carbetos de nióbio e tântalo
obtidos foram caracterizados por  DRX e granulometria a Laser,  cujos  resultados permitem observar  a
formação da fase NbC pura com estrutura cúbica de face centrada (CFC) e tamanho de cristalito variando
de 23 a 30 nm.  Para o  TaC,  observou-se a formação  de fase cristalina também com estrutura CFC e
revelação da morfologia do material com superfícies uniformes.

Palavras chave: Nanomateriais, precursores oxálicos, reação gás-sólido
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Resumo:

        O  Projeto  de  pesquisa,  “PVG2629-2008 -  Novos  materiais  para  usinas  nucleares”  do  Grupo  de
Materiais e Metalurgia do Pó, desenvolvido em parceria com o instituto Europeu e Húngaro, visa analisar o
comportamento do aço ferrítico EUROFER 97 (utilizado em usinas termonucleares na Europa) dopado
com carbetos nanométricos. Este projeto tem como objetivo inovar na tecnologia da produção de novos
materiais. Para analisar os metais, como os aços ferríticos estudados no LMCME – Laboratório de Materiais
Cerâmicos e Metais  Especiais,  é necessário  o  conhecimento  das  diversas  técnicas  de caracterização  de
materiais como, por exemplo, a microscopia ótica. Para realizar a visualização da microestrutura de um aço
através  do  microscópio  ótico  deve-se  antes  preparar  a  amostra  através  de  técnicas  metalográficas.  É
importante também, conhecer os diferentes microconstituintes que podem fazer parte da estrutura de um
aço.  O  objetivo  deste trabalho  é o  aprofundamento  das  técnicas  de metalografia  e  microscopia ótica,
destacando  sua  importância  e  eficiência  frente  a  microscopia  eletrônica  de  varredura,  assim  como  a
familiarização  com a microestrutura dos  aços.  Para isto,  foram analisadas  amostras  de aços,  as  quais
passaram  por  preparação  metalográfica  e  microscopia  ótica,  e  foi  possível  observar,  através  das
micrografias, a microestrutura e os diferentes microconstituintes presentes.
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Resumo:

        Constata-se, principalmente em países em desenvolvimento, o uso crescente de reatores anaeróbios
como  primeira  unidade  de  tratamento  biológico  de  esgotos  sanitários.  O  desenvolvimento  de  filtros
anaeróbios tem permitido a implantação de sistemas totalmente anaeróbios com efluentes aceitáveis (DBO
< 60 mg/L e SS < 30 mg/L) por órgãos ambientais, constituindo-se uma tecnologia promissora. Embora
eficientes  na  remoção  de  fração  considerável  de  matéria  orgânica,  os  reatores  anaeróbios  produzem
efluentes  que  requerem  pós-tratamento,  principalmente  para  a  remoção  de  compostos  nitrogenados
reduzidos. Assim, várias configurações de reatores não apenas para promover a remoção de nitrogênio,
como também fósforo, foram e ainda são projetadas. Dentro desse contexto, para atender ao padrão de
lançamento  estabelecido  na  Resolução  CONAMA  N°357/2005  com  relação  ao  nitrogênio,  o
desenvolvimento de uma nova tecnologia que remova esse componente torna viável e necessário. Diante
dessa realidade este trabalho avalia um novo sistema de tratamento de esgotos que envolve um tratamento
anaeróbio, seguido de um tratamento aeróbio,  como também estuda as populações de microoganismos
envolvidas no processo biológico de tratamento de esgoto e a partir de exames microbiológicos de fácil
execução e baixo custo avalia qualitativa e quantitativamente as populações de microrganismos nitrificantes
presentes no mesmo, de forma a fornecer resultados quanto à capacidade de nitrificação.
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Resumo:

        Ao analisar mundialmente a disponibilidade de recursos hídricos observa-se que há uma diminuição
tanto no aspecto quantitativo como qualitativo, decorrentes do modo de vida das sociedades modernas,
que cada vez mais demandam de recursos para satisfazer suas necessidades. Estudos que visem aprimorar
tecnologias que facilitem o reúso de água são indiscutivelmente de grande importância ambiental. Neste
âmbito, foram realizadas pesquisas no período de agosto de 2008 à julho de 2009 no campo experimental
do Programa de Pesquisa em Saneamento Básico (PROSAB), a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) onde cultivou-se o Cravo-da-Índia (Tagetes
minuta).  Foi  aplicada  a  técnica  de  Hidroponia  NFT,  em  sistema  fechado  com  diferentes  tempos  de
recirculação com o objetivo de pesquisar quais os micronutrientes (ou grupos de) que constituem fator
limitante no desenvolvimento e produtividade das culturas de ornamentais (flores) e, realizar um estudo
mais aprofundado do balanço nutricional e suas conseqüências sobre a depuração dos esgotos (limitações
e potencialidades). Ao final, pôde-se concluir ser possível utilizar esgotos tratados na hidroponia para a
cultura estudada (Tagetes minuta), inclusive em substituição da solução nutritiva convencional. O cultivo
também representou  um pós-tratamento  do  esgoto  devido  à  assimilação  de nutrientes  pelas  plantas  e
retenção de sólidos suspensos pelo seu sistema radicular.
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Resumo:

        Este trabalho faz parte do esforço para avaliação dos granulados marinhos da plataforma continental
rasa da Folha Touros. Ele consiste no mapeamento da Folha Touros a partir da amostragem e análise de
sedimentos  e  de  interpretação  de  imagem do  satélite  Landsat.  As  amostras  coletas  em  campo  foram
analisadas com obtenção da textura, estudo de rodolitos e teores de carbonato de cálcio (CaCO3) e matéria
orgânica. A imagem de satélite foi georreferenciada e, posteriormente, processada digitalmente, a partir de
composições coloridas, ampliações de contraste, análise de principais componentes e aplicação de filtro
direcional, a fim de realçar e facilitar a identificação das feições de fundo. Como resultado, obteve-se um
banco  de dados com as  informações  provenientes  da análise de cada amostra e um mapa de feições
morfoestruturais. Esse estudo gerou um artigo apresentado no XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento
Remoto.
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Resumo:

        A partir da desacetilação da quitina obtêm-se a quitosana. A hidrólise da quitosana promove a quebra
da  cadeia  do  polissacarídeo,  com  conseqüente  liberação  de  oligossacarídeos  e  monossacarídeos.  Os
oligossacarídeos provenientes desta hidrólise, derivados de glicosamina, têm despertado muito interesse na
área  farmacêutica,  alimentar  e  médica,  devido  às  suas  propriedades  biológicas.  Bactérias  da  espécie
Paenibacillus  chitinolyticus  e  Paenibacillus  ehimensis  são  produtoras  de  enzimas  quitosanolíticas  e
apresentam  potencial  para  a  produção  de  quito-oligossacarídeos.  O  estudo  do  comportamento  das
quitosanases,  produzidas  por  essas  02 bactérias,  nas  reações  de hidrólise da quitosana foi o  principal
objetivo  deste trabalho.  Foi verificado  que,  na faixa de pH estudada,  o  pH não  apresentou  influência
significativa na atividade das enzimas, sendo apenas a temperatura o fator responsável pelo aumento da
atividade.  As  máximas  atividades  obtidas  pelo  complexo  enzimático  produzido  pelo  Paenibacillus
chitinolyticus e Paenibacillus ehimensis foram encontradas na faixa de temperatura entre 40°C e 70ºC. Com
esse estudo foi possível concluir que essas enzimas apresentam-se estáveis a relativa mudança de pH e que,
em  temperatura  adequada,  mostram  alto  potencial  para  hidrólise  da  quitosana  gerando  quito-
oligossacarídeos com grau de polimerização adequado para as atividades biológicas relatadas na literatura.
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Resumo:

        Um levantamento estatístico foi feito sobre os principais problemas das vias urbanas da cidade de
Natal e ficou constatada a necessidade de mudanças no sistema viário. Este relatório apresenta algumas
situações chave em que há perdas no fluxo de veículos. Soluções eficazes e, algumas delas, inovadoras,
são apresentadas para reparar essas perdas de produtividade. Propostas de soluções foram implementadas
e se mostraram bastante eficientes. Este sistema, denominado provisoriamente de Semáforo de Trânsito
Operando sob Demanda de Fluxo – STODF, deverá ser modelado, implementado e validado em maquete,
para ser proposto à Prefeitura da Cidade do Natal.
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Resumo:

        Os maleatos de neodímio e érbio foram preparados a partir de uma suspensão aquosa por adição lenta
de uma solução de ácido maleico.  Os espectros de absorção na região do infravermelho dos maleatos
foram dispersos em KBr, e os espectros eletrônicos de absorção na região do visível foram registrados em
solução etanólica à temperatura de 25 °C. A força do oscilador e a freqüência do baricentro da transição
foram obtidos a partir dos espectros eletrônicos dos sais estudados, e as polarizabilidades eletrônicas foram
calculadas através do programa POLAZ-F2, usando os dados obtidos a partir do programa SIMP2FOS. O
estudo da polarizabilidade eletrônica pode ser aplicado no acompanhamento dos estados eletrônicos dos
intermediários de transição, e reflete uma medida da facilidade com que a nuvem eletrônica de um átomo
pode ser distorcida, em função do efeito de dipolo de um campo elétrico externo, tendo dessa forma uma
maior dispersão de elétrons no estado do complexo ativado das espécies opticamente ativas dos sais. De
acordo com os cálculos, foi possível observar que há um ligeiro aumento na deformação da nuvem do íon
Nd3+ na segunda transição em relação ao maleato de érbio. Isto nos leva a acreditar que, nestes sistemas,
apenas o aumento da covalência não implica necessariamente em aumento de polarizabilidade nos íons.
Percebe-se, principalmente, que é fundamental que a região espectral do elétron óptico proporcione um
efeito de probabilidade de transição interessante.
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Resumo:

        Com o surgimento dos hardwares configuráveis e a grande expansão do mercado das FPGAs (Field
Programmable  Gate  Array),  tornou-se  de  vital  importância  a  criação  de  soft-processors  flexíveis  e
eficientes  para utilização  nas áreas  da educação  e em pesquisas.  Um desses processadores com maior
destaque na atualidade é o NIOS II (baseado no MIPS I) da Altera, muito confiável,  mas que peca na
velocidade do acesso à memória devido ao lento barramento Avalon. O objetivo deste trabalho é mostrar o
microprocessador Plasma, também MIPS-like, comparando-o ao NIOS II com relação a performance e
flexibilidade. Também serão abordados tópicos referentes à sua utilização em uma NoC, comparando-o ao
Cabaré (UFRN) e a sua respectiva implementação em uma NoC, chamada de Zona.
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Resumo:

        A bolsa de iniciação científica tem, como objetivo,  a resolução  de problemas de Otimização,  tais
como o Problema do Caixeiro Viajante (PCV), fazendo-se uso de metaheurísticas, no caso, a Nuvem de
Partículas (PSO), estudada até o momento. Em adição, o algoritmo PSO foi utilizado também na procura
de um mínimo/máximo global de funções de duas variáveis.
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TÍTULO: OBTENÇÃO DE EXTRATOS DE ESPECIARIAS POR DIFERENTES MÉTODOS DE
SEPARAÇÃO.
ALUNO: SUZARA RAYANNE DE CASTRO SENA (060.958.254-23)
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (271.115.418-12)

Resumo:

        O projeto tem como finalidade obter extratos vegetais de especiarias e condimentos, tendo como alvo
a obtenção de compostos ou frações com atividade antioxidante. Usou-se o Origanum vulgare (orégano)
como condimento, o material foi caracterizado quanto à distribuição do tamanho de partículas (método de
Sauter), densidade aparente e real (método de picnometria com esferas de vidro), e quanto à porosidade do
leito  de  partículas.  As  técnicas  de extração  foram: extração  por  soxhlet,  por  ultrassom,  extração  com
solvente a baixa pressão (LPSE) a frio e hidrodestilação. Além disso, as amostras foram analisadas por
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) usando três tipos de eluentes e reveladores. De acordo com o
objetivo  do  projeto,  conseguiu-se  resultados  satisfatórios.  Através  do  estudo  realizado,  obteve-se
resultados quanto aos rendimentos dos extratos em cada metodologia utilizada o que permitiu comparar os
valores com as técnicas usadas; os resultados indicaram que a extração  por  Soxhlet apresentou  maior
rendimento (8,4%). A análise dos extratos por CCD mostrou algumas cores nas placas.  Observou-se a
presença de compostos voláteis e fenólicos nos extratos do orégano.

Palavras chave: especiarias, Origanum vulgare, extração, atividade antioxidante.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0285
TÍTULO: PLANEJAMENTO FATORIAL PARA A FLOTAÇÃO DE FELDSPATO POTÁSSICO E
QUARTZO
ALUNO: MATCHELLON JAIME BARBOSA PINHEIRO (014.182.024-10)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (240.434.272-04)
CO-AUTOR: JOÃO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (043.351.874-08)

Resumo:

        A flotação é uma técnica adequada para a separação de partículas finas. Nas rochas pegmatíticas do
Rio Grande do Norte os minerais quartzo e feldspato ocorrem usualmente intercrescidos. Este trabalho
mostra  resultados  de  estudos  de  flotação  em  células  de  bancada  para  feldspato  potássico  e  quartzo
utilizando como reagente de flotação oleato de sódio. Os experimentos foram esquematizados de forma
que os  dados  apropriados  fossem coletados  em tempo  e custo  mínimos.  Para os  estudos  de flotação
realizou-se um planejamento fatorial 2K, com dois níveis e três fatores (K=3), onde se variou à vazão de
ar, o tempo de flotação e o pH. Desse modo foram realizados oito experimentos. A matriz planejamento
experimental é formada por dois níveis (-1) para o nível mínimo, (1) para o nível máximo e três fatores
(X1= vazão de ar, X2=tempo de flotação e X3=pH). Verifica-se que para a flotação em bancada do mineral
quartzo, todos os efeitos principais e os efeitos resultantes da interação entre dois fatores são significativos;
porém, o efeito resultante da interação entre os três fatores não é, pois ele está ocasionando uma redução
no rendimento da flotação. No caso do feldspato somente o efeito principal referente ao pH é significativo
e todos os outros efeitos resultantes da interação entre dois e três fatores não são, o que vem a indicar que
esses  fatores  não  são  úteis  para  essa  flotação  ou  não  estão  sendo  averiguados  nos  seus  níveis  mais
importantes.

Palavras chave: Flotação, planejamento experimental, feldspato potássico e quartzo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0289
TÍTULO: ESTUDO DA COMPOSIÇÃO E ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE
EXTRATOS DAS FOLHAS DE CAJU
ALUNO: NAYANE CARLA MARCIA CAVALCANTI DE SA LEITAO (065.786.714-47)
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (271.115.418-12)

Resumo:

        Anacardium occidentale L.,pode ser  utilizado como fins medicinais ou cosméticos.As folhas desta
espécie estão sendo utilizadas no tratamento de lesões gástricas,e no tratamento de úlceras cutâneas,por
possuírem  atividades  antiinflamatórias.Além  de  apresentarem  atividades
antiespasmódicas,antihipertensivas,antivirais,antialérgicas,antitumoral.O  objetivo  do  trabalho  é  avaliar  o
uso de diversos processos de separação em termos de rendimento e composição;além da avaliação da ação
antioxidante dos diferentes extratos.Para tanto,foram empregadas as seguintes tecnicas para a preparação
dos  extratos:LPSE  variando  o  solvente,e  em  diferentes  temperaturas  de  extração(20,40,60°
C);ultrassom,variando  o  tempo  de  extração(30,60,90  min.);Soxhlet  e  hidrodestilação.Comparando  a
influencia  da  temperatura  no  processo  de  extração  LPSE,a  extração  a  60°  C  forneceu  maior
rendimento.Comparando  a  influência  do  tempo  na  extração  por  ultrassom,pode-se  afirmar  que  o
rendimento é diretamente proporcional ao tempo de extração.Da hidrodestilação,a água conseguiu extrair o
óleo essencial.A análise dos resultados propõe que com relação ao rendimento dos extratos,o processo de
extração com Soxhlet é o mais rentável. O processo LPSE foi o que apresentou maior poder de inibição da
oxidação,com  valor  máximo  de  86,2%,frente  ao  processo  Soxhlet  cujo  valor  foi  51,9%.  Nos  testes
cromatográficos foram verificadas presença de compostos fenólicos e voláteis nas placas

Palavras chave: plantas regionais,processos de separação, atividade antioxidante.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0293
TÍTULO: LOCALIZAÇÃO DIGITAL DE FALTAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO
ALUNO: JULIANA OLIVEIRA DE MEDEIROS (008.477.084-89)
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (106.119.754-91)

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  consumidores.  Neste
trabalho,  estudaram-se  algoritmos  de  localização  de  faltas,  a  fim  de  desenvolver  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 melhorar  o  índice continuidade do  serviço  de fornecimento  de energia elétrica.  O  algoritmo  é
alimentado  pelos 3 fasores de corrente medidos em ambos os terminais durante o  defeito.  Os valores
individuais destes fasores são influenciados 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.

Palavras chave: Localização de faltas, linhas de transmissão, algoritmo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0294
TÍTULO: DEGRADAÇÃO FOTOQUÍMICA DE REATIVO PRETO EM EFLUENTES INDUSTRIAIS
ATRAVÉS DO PROCESSO FOTO-FENTON
ALUNO: RICARDO PAULO FONSECA MELO (054.088.624-61)
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00)
CO-AUTOR: FERNANDO FERREIRA DA SILVA DIAS (925.550.715-04)
CO-AUTOR: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE PACHECO (326.810.894-68)

Resumo:

        Muitos procedimentos tem sido utilizados para atender às necessidades dos mais variados tipos de
efluentes industriais,  entre eles está o da indústria têxtil,  caracterizado por alta vazão, toxicidade e cor.
Diante disto, este estudo visa contribuir na degradação de efluente contendo Remazol Preto B através do
processo foto-Fenton. O produto resultante deste processo é o radical hidroxila, radical altamente reativo e
não-seletivo. O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência do processo foto-Fenton na degradação do
Remazol Preto B. Parâmetros como concentração de peróxido de hidrogênio e íon ferroso, mostraram-se
fundamentais para eficácia do processo. Os resultados da eficiência de remoção de TOC e cor são 87,69%
e 100%, respectivamente.

Palavras chave: Remazol Preto B, cor, TOC, foto-Fenton

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0295
TÍTULO: ESTUDO DO EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO EM SISTEMAS H2O-QAV/ACIDO
CARBOXÍLICO-M(NO3)2 , M=NI, CD À TEMPERATURA DE 27,5 °C
ALUNO: HELTON SIQUEIRA MACIEL (073.762.344-62)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20)

Resumo:

        A água de produção posiciona-se não como um efluente 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 produzida traz consigo diversos
contaminantes,  entre eles metais pesados como Ni,  Pb, Cd, Cu, Fe, Sr  e outros.  A presença de metais
pesados dificulta 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 ácido 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 foi determinada a influência da mistura QAV( querosene de aviação) e
ácido  láurico,  com concentração  de 8% de ácido,  na solubilidade do  Pb(NO3)2 em água a 300,5 K e
pressão atmosférica,com o auxilio  da TTQI (técnica termométrica quase-isotermica).  Será construído o
diagrama  de  fases  para  o  sistema  ternário  Pb(NO3)2  -  H2O  -  Ni(NO3)3  a  300,5  K  e  pressão
atmosférica,também utilizando  a  TTQI  (técnica termométrica quase-isotermica),  visando  determinar  as
diferentes regiões de solubilidade, com isso estamos aos poucos determinando os parâmetros necessários
para a otimização do processo de extração.

Palavras chave: extração, equilibrio liquido-liquido, oleos vegetais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0297
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE DERIVADO DE QUITOSANA SOLÚVEL EM MEIO AQUOSO
ALUNO: ISAMARA RAFAELLA DANTAS AMARAL (075.357.884-08)
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34)
CO-AUTOR: KEILA DOS SANTOS ALVES (021.848.597-29)

Resumo:

        A quitosana é um biopolímero  derivado  da quitina,  o  segundo  polissacarídeo  mais abundante na
natureza.  É encontrado  em carapaças  de crustáceos,  insetos,  moluscos e na parede celular  de fungos.
Quitosana tem se destacado no desenvolvimento de novos materiais para uso em cosméticos, alimentos,
tratamento de efluentes, indústria farmacêutica e na produção de biomateriais. Entretanto, a quitosana tem
aplicabilidade limitada, pois é insolúvel em água (pH neutro e alcalino) devido às fortes interações intra e
intermoleculares.  Diferentes  modificações  químicas  na  quitosana  são  empregadas  para  superar  a
dificuldade  de  solubilização  do  polímero.  O  objetivo  deste  trabalho  constituiu-se  em  modificar
quimicamente a quitosana através da inserção de cadeias de poli(etileno glicol) – PEG, visando melhorar a
solubilidade  em meio  aquoso.  A reação  alquilação  redutiva  é  seletiva  ao  grupo  amino  da  cadeia  da
quitosana e manipulada à temperatura ambiente. O derivado foi preparado através da oxidação branda da
hidroxila do PEG, utilizando anidrido acético e DMSO, para a inserção do aldeído-PEG no grupo amino da
quitosana na presença de borohidreto  de sódio.  A quitosana modificada foi solúvel em meio  ácido  e
permaneceu estável em pH neutro e alcalino, diferente do seu precursor, que precipita acima de pH 6. A
modificação  química  impediu  as  interações  entre  as  cadeias  do  polímero  em  solução,  evitando  a
precipitação e possibilitando o uso desse derivado em sistemas aquosos em ampla escala de pH.

Palavras chave: Quitosana. PEG. Solubilidade. Alquilação redutiva.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0302
TÍTULO: POBREZA E ESPAÇO: A SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL NAS CIDADES DE DAKAR E
NATAL NUMA PERSPECTIVA COMPARADA.
ALUNO: VIVIANE MEDEIROS DE AMORIM (051.083.344-60)
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA (522.909.804-04)

Resumo:

        Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Dos dois lados do Atlântico: subsídios para o estudo
das cidades do  Natal e Dakar  numa perspectiva comparada”,  cujo  objetivo  é coletar  dados  para uma
posterior análise da forma e da função urbana das duas cidades numa perspectiva histórica (do século XVI
ao XX). Este trabalho, inserido na referida pesquisa, se constitui num estudo comparativo entre as duas
cidades em dois períodos-chave do século XX, décadas de 1920 e 1940, correspondentes, respectivamente,
aos  primórdios  da  aviação  e  à  Segunda  Guerra  –  quando  elas  desempenharam  papéis  estratégicos
relevantes em função de suas localizações geográficas, tendo mantido, também, relações entre si. Tenta-se
responder perguntas como: que elementos comuns explicariam o processo de urbanização em Natal e em
Dakar? Como as especificidades étnico-culturais de cada país teriam ou não contribuído para fortalecer a
segregação sócio-espacial intra-urbana? Enfim, procura-se compreender o processo de segregação urbano-
social  das  cidades  numa  perspectiva  comparada.  Metodologicamente,  o  trabalho  baseou-se  em
levantamento  e  análise  de  material  bibliográfico,  cartográfico  e  iconográfico  sobre  as  duas  cidades,
levando-se em consideração  aspectos  sócio-econômicos  e culturais.  Assim,  verificou-se que ambas  as
cidades  guardam  elementos  comuns  e  especificidades  na  formação  de  espaços  urbanos  social  e
economicamente segregados, processo que se intensifica particularmente após a Segunda Guerra Mundial.

Palavras chave: Segregação Sócio-Espacial, História Urbana, Natal, Dakar, Século XX.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0306
TÍTULO: MDT'S APLICADOS A MODELOS HIDRODINÂMICOS E DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS
ALUNO: TARCISIO SANTIAGO GOMES FILHO (065.066.034-02)
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (522.658.549-72)

Resumo:

        Este trabalho tem por objetivo estudar a aplicabilidade dos algoritmos interpoladores na construção de
Modelos Digitais de Terreno (MDT’s) na representação das feições de fundo de corpos d'água naturais.
Para tanto  foram utilizados  dados  obtidos  através  de duas origens distintas,  da digitalização  de cartas
náuticas da região compreendida entre os municípios de Galinhos e Guamaré, cartas obtidas através do site
da marinha do  Brasil,  e também de dados provenientes  de levantamentos  batimétricos  realizados pela
UFRN,  através  do  departamento  de geologia.  A área em questão,  localiza-se na zona costeira  do  Rio
Grande do Norte e foi escolhida pelo fato de ainda serem bastante limitados os dados no que diz respeito
ao ecossistema existente no local, bem como o seu relevo submarino e também por ser uma área de grande
importância econômica para a região. Com os dados obtidos, foram gerados MDT’s da região em questão,
e  utilizando  diferentes  algoritmos  interpoladores  para que fosse feita  a  comparação  entre  os  modelos
gerados com os dados digitalizados da carta náutica e os modelos gerados a partir dos dados de batimetria.
Através  da  análise  dos  MDT's,  pode-se  constatar  que  cada  modelo  apresentava  uma  configuração
semelhante,  porém com contornos próprios em determinados pontos,  assim verificamos que o  tipo de
algoritmo interpolador utilizado interfere sim nas características do modelo gerado, tornando necessária
uma escolha mais criteriosa do interpolador a ser utilizado em cada caso.

Palavras chave: MDT, algoritmos interpoladores, batimetria de fundo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0308
TÍTULO: EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA DO ÓLEO DA SEMENTE DE LINHAÇA (LINUM
USITATISSIMUM L.)
ALUNO: THIAGO JACKSON TORRES CRUZ (052.705.344-95)
ORIENTADOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (291.711.564-53)
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO (049.248.344-24)
CO-AUTOR: ELISANGELA LOPES GALVAO (032.470.324-44)

Resumo:

        Diferentes técnicas (extração supercrítica- EFS, extração em Soxhlet com solventes orgânicos-ESO)
foram utilizadas para obtenção do óleo de linhaça com o objetivo de investigar  sua influência sobre o
rendimento do processo e sobre a composição química do óleo obtido. Os ensaios EFS foram realizados a
250 bar e 50 °C, com e sem a presença do co-solvente etanol (a 5% v/v), para uma vazão de CO2 constante
de 1,0 ±0,1 g/min. Foram utilizadas 140g de sementes com composição granulométrica na faixa de 24 a 48
mesh para formar o leito de partículas. Para a técnica ESO foi utilizado o éter de petróleo como solvente
orgânico. Os ensaios foram realizados em triplicata com amostras de 5g de linhaça juntamente com 100mL
de solvente para cada tubo do extrator Soxhlet. O rendimento médio obtido com a extração ESO foi de
35,20%,  já  para  a  extração  EFS  os  rendimentos  variaram  de  8,6% (sem co-solvente)  a  28,8% (com
co-solvente etanol). Tais resultados indicam que a extração com solventes orgânicos recupera melhor o
óleo contido nas sementes,  sendo mais indicada quando não se pretende o óleo para fins alimentícios.
Quanto  à  composição  química,  o  óleo  de  linhaça  apresentou  em  média  65%  de  ácidos  graxos
poliinsaturados,  23%  monoinsaturados  e  12%  saturados,  sendo  os  principais  componentes  o  ácido
α-linolênico (52%) e o ácido oléico (23%). A técnica utilizada influenciou significativamente nos teores dos
ácidos graxos (AGs) obtidos.

Palavras chave: extração supercrítica(SFE), semente de linhaça, óleo de linhaça

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0309
TÍTULO: COMITÊ DE MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE: UMA ABORDAGEM COM O
ALGORITMO ADABOOST
ALUNO: NAIYAN HARI CANDIDO LIMA (045.493.664-86)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (107.498.964-34)

Resumo:

        Nas primeiras fases do trabalho, sinalizamos para a possibilidade real de criar uma máquina de comitê
composta  de  SVM  através  de  reforço  adaptativo.  Enquanto  realizamos  novos  testes  para  validar
sigmaBoost, encontramos evidências na literatura que o ponto motriz de qualquer máquina de comitê está
na  capacidade  de  suas  componentes  de  discordarem  entre  si  na  fase  de  generalização.  Além  disso,
investigamos a possível mescla de núcleos em um mesmo comitê, sempre com o objetivo de um ganho em
diversidade. Dessa forma, apresentamos sigmaBoost como um método promissor de criação de comitês de
SVM, reconhecido internacionalmente e testado com diversos conjuntos de dados difundidos na área de
classificação de padrões.

Palavras chave: Aprendizado de máquina, classificação de padrões, SVM, Adaboost

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0318
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE PARA SISTEMAS ROBÓTICOS
ALUNO: ELBER CASSILIO DOMINGOS (052.478.874-09)
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (424.874.554-20)

Resumo:

        De acordo com seu  plano de trabalho,  a equipe de robótica e sistemas dedicados da UFRN vem
desenvolvendo atividades visando desenvolver novas técnicas de percepção, planejamento e controle de
robôs em tempo real e investigar arquiteturas de hardware e software que permitam embarcar as mesmas
em protótipos  de  sistemas  robóticos  autônomos,  que  tem  como  objetivo  testar  experimentalmente  as
técnicas  propostas  pela  equipe,através  da captura  e  processamento  de  sinais  gerados  por  sensores  de
diversas naturezas,devido a interação do protótipo com o meio.Tais como: -Estudo e construção de uma
balança de empuxo para o  projeto  hélicoptero  quadrirotor,com a finalida de verificar  a capacidade de
elevação de carga gerada por cada motor. -Estudo solftware de projetos solidworks com o objetivo de
projetar e analisar a estrutura do protótipo hélicoptero quadrirotor. -Confecção das juntas de articulação e
acoplamento dos motores para o  projeto  Hortoleg.  -Criação e analise estrutural do  projeto  Hélicoptero
Quadrirotor.

Palavras chave: arquiterura de solfware e hardware,projeto,protótipo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0320
TÍTULO: PARTÍCULAS RESPONSIVAS À TEMPERATURA E AO PH: SÍNTESE E
CARACTERIZAÇÃO POR INFRAVERMELHO, ANÁLISE ELEMENTAR E COMPORTAMENTO
REOLÓGICO EM DIFERENTES MEIOS.
ALUNO: NIVIA DO NASCIMENTO MARQUES (067.458.524-03)
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34)
CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA (007.503.174-42)
CO-AUTOR: PRISCILA SCHROEDER CURTI (005.058.379-43)

Resumo:

        Nas  últimas  décadas,  atenção  considerável  tem  sido  dada  à  pesquisa  dos  chamados  hidrogéis
inteligentes (ou responsivos), que têm a capacidade de mudar suas propriedades em resposta a estímulos
externos, como variações no pH, temperatura, força iônica, luz, campo elétrico, entre outras. Os hidrogéis
inteligentes têm sido de muito interesse nas áreas biomédica e farmacêutica, sobretudo os sensíveis ao pH e
à  temperatura,  já  que  esses  fatores  são  cruciais  ao  corpo  humano.  Dessa  forma,  seria  possível,  por
exemplo,  a  liberação  controlada  de  fármacos  a  partir  de  hidrogéis  que  intumescem ou  contraem em
resposta  à  combinação  desses  dois  fatores.  Neste  trabalho,  a  combinação  da  quitosana  com  poli(N-
isopropilacrilamida)  (PNIPAAm)  e  da  quitosana  com  PNIPAAm  e  poli(ácido  acrílico)  (PAA)  foi
investigada com a intenção  de sintetizar  novos materiais,  possuindo uma combinação  de propriedades
desses polímeros: a termossensibilidade da PNIPAAm, a sensibilidade ao pH do poli(ácido acrílico) e da
quitosana,  bem  como  a  biodegradabilidade  deste  último,  para  obtenção  de  partículas  com  possível
aplicação na liberação controlada de fármacos. As partículas produzidas foram caracterizadas por análise
elementar  (AE)  e  por  infravermelho  (IV),  bem como  avaliadas  quanto  à  estabilidade  e  propriedades
reológicas  em diferentes  meios.  Os  resultados  obtidos  indicaram a incorporação  de PNIPAAm ou  de
PNIPAAm/PAA nas partículas  da quitosana,  bem como a sensibilidade à temperatura e ao  pH dessas
partículas.

Palavras chave: partículas pH e termo responsivas; estabilidade; reologia; AE; IV.
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Resumo:

        Na ocasião de nossos recentes estudos sobre nanomateriais e filmes finos nanoestruturados a base de
dióxido de cério [1-5], observou-se o surgimento de determinados elementos interferindo como aditivos
ou substituindo-se pelo cério permitindo de diversificar as respostas ópticas, elétricas e catalíticas de tais
materiais. A procura pelas propriedades catalíticas “moduláveis” tem como objetivo geral assegurar uma
melhor seletividade das espécies moleculares, no caso da detecção de misturas de gases, na perspectiva de
multidetecção  catalítica  (tecnologias  que  visam  à  realização  de  novos  dispositivos  eletrônicos
miniaturizados) Dentre os elementos catalíticos interessantes figuram determinados minerais de terras raras,
os quais podem ser utilizados como matéria-prima para a obtenção de novos materiais como filmes finos
com  propriedades  catalíticas.  O  presente  projeto  tem  como  objetivo  o  aproveitamento  de  minerais
brasileiros pré-tratados com altos teores de terras raras (La, Ce) visando a elaboração de filmes finos que
apresentem  propriedades  físicas  (ópticas,  elétricas  e  catalíticas)  moduláveis.  A propriedade  de  maior
interesse é a interação catalítica seletiva em termos de gases metano, monóxido de carbono e amônia.

Palavras chave: monazita/alanita, lixiviação alcalina, filmes finos
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Resumo:

        O  desenvolvimento  de  compósitos  poliméricos  reforçados  com  fibras  sintéticas  vem  sendo
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 fibras
naturais e sintéticas. A crescente demanda na utilização destes materiais 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
descontinuidade na seção transversal dos elementos estruturais. Neste sentido, a proposta desse trabalho é
estudar a resposta mecânica, em termos de resistência, rigidez e características da fratura de um laminado
compósito híbrido (CH) de matriz polimérica reforçada com tecidos de fibras de juta e de vidro-E, com e
sem presença de descontinuidade em sua seção transversal. Os laminados compósitos propostos utilizaram
resina  poliéster  ortoftálica  como  material  de  impregnação  e  um  número  05  (cinco)  de  camadas.  As
propriedades  mecânicas  serão  investigadas  para  os  ensaios  de  tração  uniaxial  através  de  um  estudo
comparativo entre o  laminado compósito  CH com descontinuidade (CHD) e o mesmo laminado sem a
presença de descontinuidade (CHN). O tipo de descontinuidade estudada neste trabalho é o furo central.

Palavras chave: Compósitos Híbridos; Propriedades Mecânicas; Furo Central; Fratura.
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Resumo:

        Com base em dados históricos foi feita uma re-análise de dados climatologicos de temperatura e
precipitação observando-se as freqüências e intensidades das ocorrências em toda a região, tendo como
máxime, os casos assintomáticos de Dengue,  na região metropolitana de Natal.  A metodologa aplicada
foram os modelos de Holt-Winters que descrevem dados em que se verifica a ocorrência de tendência
linear,  que  tem  componente  de  sazonalidade  e  aplicação  pra  séries  não-estacionárias; e  os  modelos
Box-Jenkins univariados, denominados de ARIMA. A importância da estimação desses modelos reside na
sua natureza extrapolativa ou de caráter preditivo. A ampliação dos fatores epidemiológicos que envolvem
as condições climáticas,  representam uma contribuição importante para tomada de decisão em políticas
publicas.  Houve  a  utilização  do  programa  R,  para  análise  das  séries  e  dos  modelos  Holt-Winters  e
Box-Jenkins (ARIMA), possibilitando atributos meteorológicos para a utilização da Normal Climatológica,
comparando com a média anual de toda a série, aplicando-se análise de regressão, análise de resíduos,
gráficos Box Plot, média e desvio-padrão, analisando os critérios estatísticos dos passos, identificando e
estimando os parâmetros da série e verificando o modelo estocásticos adequado para as previsões futuras
dos casos.

Palavras chave: climatológica; epidemiológicas; Leishmaniose Visceral; Dengue.
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Resumo:

        O processo de mudança do clima, que vem se agravando nas ultimas décadas, lança à sociedade e aos
setores de governo um desafio sobre às causas e o papel das alterações ambientais sobre as condições de
saúde  da  população.  Neste  estudo,  espera-se  gerar  modelos  estatísticos  que  permitam  predizer  o
comportamento de determinadas doenças no Brasil, em função das variações climáticas e ambientais, com
o intuito  de propor  soluções adequadas que permitam uma melhor  interpretação  do  processo.  Com a
obtenção destes resultados será possível subsidiar políticas de planejamento de ações em saúde publica nas
diversas  regiões  do  Brasil  que  proporcionem  à  população  melhor  qualidade  de  vida  e  redução  das
desigualdades  existentes  nas  diversas  microrregiões.  De  acordo  com  os  resultados  obtidos  no
desenvolvimento  do  presente  estudo,  concluímos  que  ao  realizarmos  as  comparações  múltiplas,
identificamos  que  as  maiores  notificações  de  casos  de  dengue,  aconteceram  nos  meses  em  que  as
temperaturas são baixas e as precipitações elevadas no período de 2001 a 2008 no município de Natal.

Palavras chave: Variáveis metereologicas, Dengue e Teste Não-Paramétrico.
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Resumo:

        A secagem  por  microondas  é  um  método  alternativo  de  secagem que,  quando  comparado  com
secagem por ar quente ou natural, apresenta vantagens como: menor espaço utilizado, higiene, economia
de  energia  e  rápidas  condições  de  ligar  e  desligar  o  equipamento.  As  microondas  previnem  a
decomposição  enzimática  do  alimento  e  na  maioria  dos  casos  resulta  em uma redução  do  tempo  de
processamento,  levando  a um aumento  da capacidade de produção,  assim como aumenta o  tempo de
prateleira do  produto  final.  Este trabalho  teve por  objetivo  medir  as propriedades dielétricas do  feijão
verde, as quais determinam a interação entre o material e a energia eletromagnética e são fatores chaves na
determinação da eficiência do aquecimento por microondas. Para melhorar a qualidade do produto a ser
secado  em  microondas,  a  desidratação  osmótica  é  utilizada  como  pré-tratamento,  onde  os  feijões,
previamente branqueados, foram imersos em soluções de cloreto de sódio 10, 12,5 e 15%, a temperaturas
de 40°C e 55ºC, durante 10, 20 e 30 minutos. A determinação das melhores condições de desidratação
foram baseadas nos dados obtidos com as propriedades dielétricas. Caracterizou-se o feijão verde como
um alimento  de alta umidade,  e por  isso  com grande capacidade de aquecimento  por  microondas.  As
melhores condições de pré-tratamento osmótico encontradas foram de imersão em solução 15%, a uma
temperatura de 55ºC por um tempo de 30 minutos, situação em que o feijão possui umidade próxima ao in
natura.

Palavras chave: feijão verde, microondas, propriedades dielétricas, osmótica.
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Resumo:

        A atividade industrial urbana está sendo apontada como uma das principais fontes poluidoras do
ambiente aquático por meio de deposição atmosférica ou lançamento de fluidos residuários, chamados de
efluentes. Grandes volumes de efluentes são produzidos pelos processos industriais, os quais muitas vezes
não recebem o devido tratamento, agredindo o meio ambiente e gerando desperdício de água. Indústrias
têxteis geram efluentes com coloração persistente. Os corantes comumente utilizados são desenvolvidos
para apresentarem propriedades de fixação e resistência à degradação cada vez maiores. Com isso, estes
efluentes apresentam um baixo potencial de biodegradação. Métodos capazes de remover corantes destes
efluentes  viabilizam  a  reutilização  da  água  de  coloração.[1]  Uma  metodologia  sugerida  é  o  uso  de
complexos  polieletrolíticos  de  quitosana  com poli(ácido  acrílico).  Neste  trabalho,  precipitados  de  tais
complexos  polieletrolíticos  foram analisados  termicamente e  os  resultados  foram comparados  com os
resultados  obtidos  no  relatório  anterior.  As  principais  variáveis  analisadas  foram:  massa  molar  e  a
concentração do poli(ácido acrílico) e a razão molar (poli(ácido acrílico)/quitosana).

Palavras chave: quitosana, poli(ácido acrílico), complexos polieletrolíticos.
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Resumo:

        Vários estudos vêm demonstrando diferenças significativas no padrão de crescimento entre crianças
amamentadas  ao  seio  e  com  fórmulas.  O  objetivo  deste  projeto  é  avaliar  o  efeito  da  duração  da
amamentação predominante sobre o perfil antropométrico e identificar os determinantes do crescimento
infantil em uma coorte de crianças brasileiras. Pretende-se desenvolver uma análise longitudinal dos dados
através  de  modelos  linear  e  não-lineares  de  efeitos  mistos.  A abordagem  de  dados  longitudinais  no
diagnóstico e avaliação do crescimento infantil utilizando modelos de efeitos mistos é uma ferramenta de
grande utilidade no processo de busca do entendimento do comportamento do crescimento infantil face
aos seus determinantes.  Este tipo  de modelagem respeita o  desenho do  estudo,  possibilitando,  em um
primeiro estágio, considerar que as unidades amostrais sejam selecionadas aleatoriamente da população de
interesse e, em um segundo estágio, que um número de medidas sejam observadas de cada unidade do
primeiro  estágio.  Esta abordagem tem a flexibilidade de especificar  alguns efeitos como fixos e outros
aleatórios, levando em consideração a estrutura de variância existente intra e entre indivíduos.

Palavras chave: modelos de efeitos mistos
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Resumo:

        Células a combustível de óxido sólido (Solid Oxid Fuel Cells -  SOFCs) são equipamentos para a
conversão  direta,  sem  necessidade  de  reformador  externo,  de  energia  química  em  eletricidade.
Combustíveis como o hidrogênio ou o gás natural podem ser utilizados nestes sistemas. Os componentes
básicos de um empilhamento (stack) SOFC são os eletrodos (anodo e catodo), o eletrólito, os selantes e os
interconectores. Cada componente deve apresentar propriedades específicas de acordo com sua função na
célula,  além de ser  química e termicamente compatíveis entre si.  A manganita de lantânio dopada com
estrôncio (La1-xSrxMnO3 - LSM) é tradicionalmente o material mais utilizado como catodo e o óxido de
cério  dopado com óxido de gadolínio  (Cex-1GdxO2-x/2 -  CGO) vem se destacando como material de
eletrólito por apresentar condutividade iônica superior à da tradicional zircônia estabilizada com ítria. Este
trabalho  teve  como  objetivo  principal  a  caracterização  termomecânica,  por  dilatometria,  de  materiais
cerâmicos para aplicação como catodo e eletrólito de uma SOFC. O estudo dilatométrico dos compactados
de LSM e CGO foi conduzido entre 30 e 1400 ºC. O LSM apresentou coeficientes de expansão térmica de
12,2x10-6 ºC-1 e 11,7x10-6 ºC-1, valores razoavelmente similares ao do eletrólito de zircônia estabilizada
com 8% mol de  ítria  (10,5x10-6 ºC-1).  A sinterização  a  1350 ºC foi  satisfatória  para  a  obtenção  de
eletrólitos densos de CGO.

Palavras chave: sofc, análise térmica, CGO, LSM

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0354
TÍTULO: NOVA PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA NA RMN: MAPEAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS
NA FAIXA LITORÂNEA (2000 - 2008)
ALUNO: ALANNE KYSSIA MONTEIRO COSTA (068.281.454-70)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15)

Resumo:

        A atividade turística no Rio Grande do Norte, a partir do final dos anos 1980, vem recebendo especial
atenção nas políticas de desenvolvimento adotadas pelos estados nordestinos. Através desses incentivos,
essas  cidades  iniciaram  um  processo  de  “urbanização  turística”  em  sua  orla  marítima  por  meio  da
instalação  de equipamentos  voltados a este fim.  Na medida em que foram se adaptando  à essa nova
estratégia  de  crescimento  econômico,  praticamente  todos  os  municípios  que  compõem  a  Região
Metropolitana de Natal (RMN) e grande parte daqueles que estão  dispostos ao  longo  do  litoral norte-
rio-grandense, ampliaram a produção de equipamentos turísticos e imobiliários, baseados não apenas na
hotelaria  convencional,  mas  também  na  construção  de  segundas  residências.  O  atual  trabalho  busca
investigar especificamente a nova produção imobiliária desenvolvida no período de 2000 a 2008 no litoral
orienta do RN, através de um mapeamento desses empreendimentos nas cidades que compõem a RMN:
Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Ceará – Mirim, Macaíba, Extremoz, Nísia Floresta e São José do Mipibu.

Palavras chave: RMN; Turismo Imobiliário; Urbanização Turística.
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Resumo:

        Quitosana é um biopolímero  abundante,  com notáveis  propriedades  físico-químicas  e biológicas,
usualmente aplicado em um vasto campo de aplicações. A presença de grupos reativos em sua estrutura
possibilita  diversas  modificações  químicas,  responsáveis  por  mudanças  nas  propriedades  originais  e
expansão de seus campos de aplicação. O poli(etileno glicol) (PEG) é um bom polímero graftizante devido
sua  hidrossolubilidade  e  atoxicidade.  Neste  trabalho,  foram  obtidos  derivados  quitosana-g-mPEG via
conversão do metóxi-poli(etileno glicol) (mPEG) – que é monofuncional e, por isso, evita a reticulação do
sistema  –  em  metóxi-poli(etileno  glicol)  aldeído  pelo  método  do  DMSO  ativado,  para  sua  posterior
graftização na quitosana in situ via N-alquilação redutiva; os polímeros modificados foram caracterizados
por Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear ¹H e Espalhamento de Luz Estático. Comparando-se
os espectros de RMN ¹H, os derivados apresentaram sinais correspondentes à quitosana e ao mPEG; o
tratamento de Zimm para a dependência angular da luz espalhada demonstrou, para os derivados, aumento
da massa molar  e do  raio  de giração.  As técnicas  empregadas  demonstraram a obtenção  da estrutura
desejada. Estruturalmente,  a modificação química efetuada pode levar a uma dinâmica macromolecular
diferenciada,  favorecendo  fenômenos de agregação  em solução  e,  assim,  fornecer  novas propriedades
físico-químicas.

Palavras chave: Quitosana, PEG, RMN, SLS.
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Resumo:

        O presente trabalho é desenvolvido em sedimentos de fundo coletados ao longo do Rio do Mudo e
do  Rio  Grajirú,  municípios  de  Ceará  Mirim,  São  Gonçalo  do  Amarante  e  Extremoz no  RN.  Foram
coletadas amostras de sedimento de fundo para análises químicas e cálculo do Índice de Goacumulação
(Igeo).  Em laboratório,  as  amostras  foram secas  em estufa  a  60º  C e  desagregadas  em almofariz de
porcelana, sendo em seguida quarteadas e separadas granulometricamente em peneiras de aço inoxidável
recolhendo-se a fração passante na peneira de 0,063 mm. Para cada uma das 13 amostras (9 principais + 4
duplicatas) foram pesados 0,5 g em béquer de 50 ml, adicionados 3 ml de água régia, deixando reagir a frio
por 30 minutos. A seguir utilizou-se placa aquecedora a 80ºC por 150 minutos. Após esfriar e decantar foi
transferida  a  parte  sobrenadante  para  provetas  de  10 ml  e  completou-se  o  volume com HCl  7,2 %,
posteriormente transferidos para frascos de polietileno de 100 ml e refrigeradas até a leitura, realizada em
ICP-OES. Com base nos resultados, foi calculado o Igeo, que classifica a contaminação do ambiente em
um  intervalo  de  sete  classes,  variando  de  não  poluído  a  altamente  poluído,  sendo  determinado  pela
seguinte  fórmula:  Igeo=log2(Cn/1,5Bn),  onde Cn  é a  concentração  média do  metal,  Bn  é o  valor  do
background e 1,5 o fator de correção do background. Os resultados mostram que à montante da Lagoa de
Extremoz, o Igeo foram zero para todos os pontos, indicando que a área em estudo não está poluída.

Palavras chave: Hidrogeologia, Água,, Química, Geoquímica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0364
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DE PARÂMETROS NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO CORANTE
DE JAMBO
ALUNO: PETRUCIA KARINE SANTOS DE BRITO (010.793.734-46)
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (117.214.563-68)
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (140.860.344-68)
CO-AUTOR: JULIANA CHRIS SILVA DE AZEVEDO (020.130.744-84)

Resumo:

        O  jambo  vermelho  (Sysygium  malaccense)  é  um  fruto  tropical  de  casca  avermelhada  rica  em
antocianinas,  pigmentos  presentes  em  vegetais  cujas  cores  variam  de  vermelho  ao  violeta  e  azul.  A
preocupação quanto aos riscos toxicológicos em relação aos corantes sintéticos amplamente utilizados na
indústria de alimentos, tem incentivado pesquisas quanto à extração e aplicação de corantes naturais como
aditivos  em alimentos,  considerando  que  substâncias  naturais  podem ser  responsáveis  por  efeitos  de
proteção benéficos ao alimento e à saúde. Considerando a importância dos corantes em alimentos e que o
jambo vermelho é um fruto abundante e muitas vezes desperdiçado durante o período de safra no estado
do Rio Grande do Norte, este trabalho teve como objetivo principal estudar os parâmetros que influenciam
o processo de extração por solvente do corante da casca do jambo realizado em reator enjaquetado. As
amostras foram extraídas e analisadas em espectrofotômetro medindo-se a intensidade da cor dos extratos
em unidades de Pt Co cor a 455nm. Para cada extração,  foram estudados os parâmetros: temperatura,
tempo de extração, relação solvente/solvente, relação matéria-prima/solvente, velocidade de agitação e pH
dos  extratos.  Os  resultados  indicam  que  o  melhor  rendimento  de  extração  foi  obtido  com  34g  da
matéria-prima em 340mL da mistura de solventes,  sendo a relação 1:1 entre os solventes álcool etílico
(99,5%) e água destilada, aquecido a 70°C por 10 minutos sob agitação mecânica de 12rpm.

Palavras chave: jambo, antocianinas, corantes, extração

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0374
TÍTULO: MODELO NUMÉRICO PARA ESCOAMENTO MULTIFÁSICO NO PADRÃO ANULAR EM
DUTOS
ALUNO: VICTOR WAGNER FREIRE DE AZEVEDO (061.332.794-27)
ORIENTADOR: EMILIO ERNESTO PALADINO (006.446.479-22)

Resumo:

        O presente trabalho de pesquisa irá apresentar uma simulação realizada com o escoamento gás-líquido
no padrão anular em dois sistemas distintos: duto plano e um tubo de Venturi. O escoamento do gás ocorre
no núcleo do duto enquanto que o líquido escoa formando uma fina camada nas paredes do mesmo. As
equações governantes de ambos os escoamentos serão resolvidas utilizando o pacote comercial CFX de
forma a se obter dados sobre os parâmetros do escoamento. Com os dados, a simulação será comparada
com os resultados obtidos experimentalmente em Adechy et. al. (2003) e em Kishore et. al. (2004) para a
validação  do  modelo  de  filme  de  líquido  no  escoamento  anular.  Outro  modelo  será  implementado,
utilizando um tubo de Venturi como sistema,  de forma a obter  dados para o  desenvolvimento  de um
modelo de filme de líquido para o escoamento anular nessa situação.

Palavras chave: Escoamento multifásico anular ; tubulações de gás

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0376
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE UM AÇO FERRÍTICO - MARTENSÍTICO
ALUNO: BISMARCK LUIZ SILVA (071.587.864-63)
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10)
CO-AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR (011.741.824-23)
CO-AUTOR: MARCIANO FURUKAVA (871.102.968-49)

Resumo:

        Nos últimos anos, houve um aumento nas pesquisas e aplicações de aços ferríticos - martensíticos
utilizados  em  estruturas  de  usinas  termonucleares.  Devido  a  pesquisas  relacionadas  com  essa  área
industrial, o objetivo deste trabalho é caracterizar uma amostra deste tipo de aço, visando correlacionar sua
microestrutura com propriedades físicas e químicas. A caracterização do aço foi feita através de técnicas de
caracterização  como  metalografia,  a  qual  um corpo  de  prova  foi  submetido  a  vários  estágios  (corte,
embutimento, lixamento, polimento e ataque químico) e ao ensaio de microdureza . Após a caracterização,
observou - se que o corpo de prova apresentou características microestruturais e durezas semelhantes às
encontradas na literatura.

Palavras chave: Aço ferrítico - martensítico, Técnicas de Caracterização.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0377
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS PEROVSKITA A BASE DE ÓXIDOS
MISTOS DE CE-PR-O (CPO) E CE-ND-O (CNO)
ALUNO: HELOISA PIMENTA DE MACEDO (063.550.524-02)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20)
CO-AUTOR: FRANCISCO WENDELL BEZERRA LOPES (024.852.104-70)
CO-AUTOR: GISELLE DO CARMO SILVA (010.770.674-10)

Resumo:

        A  proposta  deste  trabalho  é  reunir  esforços  no  sentido  de  agregar  valor  a  uma  matéria-prima
abundante em nossa região, desenvolvendo uma membrana cerâmica perovskita nanoestruturada a base de
terras  raras:  Cério  (Ce),  Praseodínio  (Pr)  e Neodínio  (Nd),  com diversas  futuras  aplicações,  seja  nos
processos  de separação  de gases  devido  a  sua alta  seletividade na permeabilidade de gases  ou  como
sensores de gases, devido ao elevado potencial de condução de prótons. O objetivo principal do projeto é
sintetizar e caracterizar membranas cerâmicas binárias micro e nanoestruturadas do tipo perovskita a base
de  óxidos  mistos  de  Ce-Pr-O  (CPO)  e  Ce-Nd-O  (CNO).  Os  materiais  foram  caracterizados  por
difratometria de raios-X (DRX), análise termogravimétrica e termodiferencial (TGA-TDA) e microscopia
eletrônica de varredura (MEV). Os primeiros experimentos foram realizados para determinar a influência
de alguns parâmetros de precipitação sobre a fase cristalina e a morfologia dos pós calcinados. Os pós
sintetizados a partir do método EDTA ácido/citrato mostraram-se bastante eficientes no controle de sínteses
para CexPr1-xO2-&; e CexNd1-xO2-&;. Além disso, é um método de fácil aplicação, reprodutibilidade e
funcionamento. O próximo estágio do projeto consiste na variação da composição do íon metálico (x), e
após  sua  caracterização,  determinar  aqueles  com melhor  permeabilidade  ao  oxigênio  e  condutividade
elétrica, para aplicação como sensores de gás.

Palavras chave: Membranas Cerâmicas Perovskita, Pós micro/nano Estruturados

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0386
TÍTULO: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM AMBIENTES URBANOS E PERIURBANOS
ALUNO: SAMARA DANIELLE OLIVEIRA DE MORAIS (052.492.324-85)
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (051.547.824-53)

Resumo:

        O estudo foi desenvolvido,  compreendendo  o  perímetro  urbano  e peri-urbano  da Zona Norte da
cidade de Natal/RN,  cuja superfície total é da ordem de 70 km2.O sistema Aqüífero  Dunas/ Barreiras
trata-se de um sistema livre no qual as dunas exercem a função de transferência das águas de infiltração em
direção  aos  estratos  inferiores,  criando  assim  um  modelo  hidrogeológico  conceitual  para  o  sistema
aqüífero.  Condutividade  hidráulica  média  de  2,0x10-4  m/s  e  transmissividade  de  8,0x10-3  m2/s.  A
condutividade hidráulica da camada semi-confinante é da ordem de 10-6 m/s. Nas coberturas eólicas, a
condutividade hidráulica, apresenta valores inferiores a 3,6x10-4 m/s. A recarga das águas subterrâneas em
ambientes urbanos considera a recarga natural oriunda das precipitações pluviométricas e a recarga urbana,
propiciada pelas  descargas  de  efluentes  urbanos; vazamentos  de  rede de  esgotos  e  em tubulações  de
suprimento  de  água.  A avaliação  hidrogeoquímica  e  de  qualidade  das  águas  foi  feita  com  base  nos
resultados de 23 análises químicas de amostras de águas subterrâneas. A condutividade elétrica variou de
54,30 a 895,00 μS/cm, média de 310,48 μS/cm, indicando águas, em geral de baixa salinidade. O cloreto
variou de 17,49 mg/L a 103,97 mg/L, com média de 55,09mg/L. sugerindo que as águas com condutividade
e cloreto elevados estejam afetadas por efluentes urbanos, já que a condutividade elétrica nas águas da
região é em geral inferior a 150 μS/cm.

Palavras chave: Água subterrânea, ambiente urbano, aqüífero barreiras.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0388
TÍTULO: EFICIÊNCIA DE FILTROS AERADOS RUDIMENTARES NO TRATAMENTO DE
EFLUENTES DE FILTROS ANAERÓBIOS.
ALUNO: IZALDO BRENO DE ARAUJO MEDEIROS (038.333.984-77)
ORIENTADOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (057.129.394-87)
CO-AUTOR: ANDREA SARAIVA DE OLIVEIRA (050.863.604-39)
CO-AUTOR: PEDRO FERREIRA DE SOUZA FILHO (080.862.344-36)
CO-AUTOR: RAULYSON FERREIRA DE ARAUJO (098.682.457-70)

Resumo:

        A presente pesquisa possui dois objetivos, o primeiro apresentar um novo sistema para o tratamento
de esgotos e, o segundo, propõe a nitrificação/desnitrificação do esgoto doméstico, compondo-se desta
forma como  um tratamento  terciário.  Na  fase  atual  da  pesquisa  tem se  desenvolvido  o  processo  de
nitrificação através da utilização desta nova unidade de tratamento de esgoto, que vem sendo designada
como filtro aerado rudimentar. Este novo processo nasce como uma inovação tecnológica por se tratar de
uma variante tanto de lodos ativados com uso de compressores, como de biofiltros aerados. O tratamento
como um todo é composto por um decanto-digestor seguido de dois filtros anaeróbios (em paralelo) e por
dois filtros aerados rudimentares em série, que contem conduíte de ¾”, cortado em peças de 2 cm, como
material de suporte. A utilização deste material tem a finalidade de favorecer o tratamento biológico das
unidades aeradas, já que o alto índice de vazios, a grande superfície específica e a rugosidade, favorecem a
formação  de biofilme e de biomassa em suspensão.  Os filtros  aerados rudimentares  tem se mostrado
bastante eficientes na remoção de DQO (97% de remoção), de DBO (98%), de turbidez (99%) e de SST
(94%). A nitrificação encontra-se em torno de 80%, todavia aliado a eficiência na remoção dos demais
parâmetros citados acima, tem trazido altas expectativas em relação a utilização deste novo sistema, uma
vez que o mesmo é de fácil operação e de baixo custo de implantação.

Palavras chave: Esgoto Sanitário, Filtros Biológicos, Aeração, Nitrificação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0397
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA E ESTUDO DA VARIABILIDADE DE ELEMENTOS
TRAÇOS METÁLICOS DA COBERTURA SEDIMENTAR DE UMA ÁREA DA FAZENDA BELÉM –
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)
ALUNO: GERSON ROMANO DOS SANTOS JUNIOR (034.648.524-07)
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (080.366.914-34)
CO-AUTOR: LAECIO CUNHA DE SOUZA (107.686.614-04)

Resumo:

        Com base na interpretação dos resultados analíticos obtidos em amostragem geoquímica realizada em
quatro  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 “Elementos Traços Metálicos” que perfazem o meu plano de trabalho, tais
como, (Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fé, Mg, Mn, N, Na, Ni, P, Pb, Sn, Ti, V, Zn, Zr) e outros parâmetros
como,  pH (H2O),  pH (KCl),  acidez potencial (H+Al),  saturação  por  base (V)  e matéria orgânica.  Essa
amostragem é parte de um projeto  maior  ao  qual meu plano de trabalho  está vinculado,  denominado:
"CARACTERIZAÇÃO  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 objetivo é quantificar esses elementos e parâmetros químicos
para que se possa ter uma idéia do background do local do experimento e também observar a variabilidade
dos valores obtidos em relação à profundidade para que se tenha conhecimento de possíveis alterações
causadas por fatores antropogênicos e outras interações de caráter natural em função da composição do
material a ser analisado.

Palavras chave: Geoquimica de Solos, Elementos Traços Metálicos e Background de Solos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0404
TÍTULO: REAPROVEITAMENTO DE REJEITOS CONAMA CLASSE A NA PRODUÇÃO DE BLOCOS
DE CONCRETO.
ALUNO: KELLYANNY ALVES DE MOURA (057.868.814-07)
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00)
CO-AUTOR: MARIA LUIZA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS (876.589.684-04)
CO-AUTOR: PRISCILA SIQUEIRA DE GOUVEIA (053.329.614-56)

Resumo:

        A construção civil no Brasil tem uma importante repercussão no consumo de recursos naturais e na
geração de impactos ambientais. A reciclagem dos resíduos de construção objetiva amenizar a ação nociva
dos resíduos, através de sua utilização em novos produtos. O CONAMA, que classifica os resíduos da
construção civil, atribui a classe "A" aos resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados particulados,
compostos por materiais minerais como concretos, argamassas, tijolos e telhas cerâmicas, rochas naturais e
solos,  entre  outros,  os  quais  representam a  maior  fração  dos  resíduos  gerados.  O  projeto  tem como
objetivo  avaliar  o  potencial  dos  resíduos  classificados  como  Classe  A no  emprego  como  cargas  na
produção de blocos de concreto na própria obra. Os materiais empregados na parte experimental foram
fornecidos  por  empresas  da  construção  civil  da  região  metropolitana de  Natal.  Estes  materiais  foram
separados em diferentes granulometrias e selecionados por  triagem para a retirada de impurezas como
ferro, borracha, plástico e materiais de origem orgânica. A presença dos resíduos nas misturas reduziu o
desempenho  mecânico  das  argamassas  e,  conseqüentemente,  dos  blocos  fabricados.  Contudo,  as
formulações contendo resíduos podem ser empregadas dentro da própria obra onde os resíduos foram
gerados na forma de elementos de vedação, confirmando o potencial uso dos resíduos.

Palavras chave: Construção Civil, Resíduo, Reaproveitamento.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0408
TÍTULO: SÍNTESE DE GOMA XANTANA-G-POLIACRILAMIDA
ALUNO: HUGO VICTOR MORENO DA SILVA (082.743.224-01)
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34)
CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA (007.503.174-42)

Resumo:

        Nas últimas décadas, muitas pesquisas têm sido voltadas para a síntese de polímeros reticulados na
forma de micropartículas. Um exemplo disso são polissacarídeos reticulados com cadeias de monômeros
vinílicos. Essa reticulação é possível empregando-se iniciadores químicos (como Fe2+/BrO3-, persulfato e
Ce(IV)), através do uso de radiação microondas, e com o uso destas duas técnicas associadas. Devido às
características destes polímeros,  como hidratação controlada e tamanho na ordem de micrômetros,  por
exemplo, eles têm sido considerados como potenciais veículos na liberação controlada de fármacos. O
objetivo desse trabalho se constituiu na modificação química da goma xantana pela introdução de cadeias
de poliacrilamida iniciada com persulfato de potássio e N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina. A porcentagem
de graftização,  a eficiência e a conversão  foram calculadas,  e o  estudo  reológico,  em conjunto  com a
análise elementar e análise de infravermelho, confirmaram a formação do polímero reticulado.

Palavras chave: Goma xantana, poliacrilamida, polímero reticulado, micropartícula
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TÍTULO: USO DE MODELOS ESTATÍSTICOS PARA ESTIMATIVAS DA MORTALIDADE
INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: ANTONINO MELO DOS SANTOS (069.084.194-95)
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00)
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Resumo:

        O objetivo deste trabalho foi estimar a mortalidade infantil para o estado do Rio Grande do Norte,
segundo microrregiões para o triênio 2004-2006. A fonte dos dados foi o Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM)/Datasus/MS. Os dados para o triênio foram coletados segundo microrregiões e causas
de morte, fazendo-se uma análise exploratória da mortalidade por causas. Para estimar os óbitos utilizou-se
o modelo bayesiano empírico de James-Stein, proposta por Cavalini e Leon (2007). Uma análise preliminar
da qualidade dos dados, baseada no comportamento das causas mal definidas (CMD), mostrou que quase
todas as microrregiões melhoraram entre 2004 e 2006, pois houve redução das CMD. Na média do triênio,
as  CMD representaram apenas 3,5% e as  microrregiões  com maiores  valores  foram Macau  (10,7%)  e
Agreste (9,3%). Os resultados das estimativas bayesianas apresentaram um percentual de sub-registro de
4%  para  o  estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  com  um  acréscimo  de  34  óbitos.  Sete  microrregiões
apresentaram sub-registros de óbitos acima de 10%, sendo  maiores em Macau  (28,2%) e Chapada do
Apodi  (21,1%).  Seis  microrregiões  não  apresentaram  sub-registro  de  óbitos.  Pode-se  concluir  que  o
modelo permitiu conhecer o nível do sub-registro de óbitos infantis nas diversas microrregiões do Estado e
corrigi-los. Porém, análises mais cuidadosas são necessárias para avaliar essas estimativas, uma vez que,
sub-registros muito maiores são relatados em outros estudos.

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

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0410
TÍTULO: ELETRODEPOSIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE COBRE EM MEMBRANAS ANÔDICAS
DE ALUMINA
ALUNO: EUGENIA GABRIELA LOPES (073.899.724-24)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (864.761.148-91)
CO-AUTOR: JOSE FLAVIO TIMOTEO JUNIOR (010.771.024-29)

Resumo:

        O presente trabalho refere-se ao estudo da eletrodeposição de nanopartículas de cobre em membranas
anódica de alumina.  As características morfológicas da membrana utilizada são de grande importância,
visto que, ela servirá de substrato para a etapa de subseqüente que corresponde à eletrodeposição de um
material magnético.  A obtenção  da membrana é realizada através do  processo  de anodização  em duas
etapas. Sua finalidade é obter uma estrutura com arranjos auto organizados de nanoporos. As membranas
anódica de alumina são  caracterizadas  por  seu  arranjo  de poros  distribuídos  hexagonalmente.  Após  a
anodização, segue a etapa de deposição de cobre que ocorre em meio a solução de CuSO4 e H3BO3. Por
eletrodeposição é possível preencher os poros da membrana de alumina. Os poros assumem a função de
molde para a formação de nanofios de Cu.Os nanofios de Cu são  conhecidos pela suas propriedades
magnéticas  por  se  tratar  de  materiais  ferromagnéticos.  Logo  encontram  aplicações  em  sistemas  de
armazenamento de informações.Durante a experiência são controlados alguns parâmetros: tempo, voltagem
e temperatura.  A caracterização  de amostra  foi  realizada através  das  análises:  de  composição  (DRX),
morfológica (MEV) e pelo comportamento da tensão no decorrer do processo.

Palavras chave: MEMBRANA,ANODIZAÇÃO,ELETRODEPOSIÇÃO.
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Resumo:

        O Estado do Rio Grande do Norte é um grande produtor de minério de metais refratários (W, Ta,
Nb), minerais cerâmicos e outros minerais contendo terras raras e pedras semipreciosas, sendo colocado
entre os cinco maiores produtores minerais do País. No entanto, essas riquezas naturais do estado não têm
sido transformadas adequadamente em progresso e desenvolvimento para a região, principalmente devido
à falta de agregação tecnológica a matéria-prima local. Assim, em busca de desenvolver produtos de alto
valor agregado a partir de matérias-primas regionais do Nordeste brasileiro este trabalho visa a obtenção de
pós dos carbetos – NbC e TaC, através de reação gás-sólido a baixa temperatura com características de
materiais nanoparticulados, 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  Rietveld,
confirmando-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 preparados 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: carbetos nanoestruturados, síntese, metalurgia do pó, sinterização.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0414
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS METAIS ZINCO, CHUMBO E CROMO EM AMOSTRAS DE
SURURU (MYTELLA FALCATA).
ALUNO: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04)
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26)
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79)
CO-AUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (522.716.254-91)

Resumo:

        O  objetivo  deste  trabalho  foi  analisar  os  metais  (Zn2+,  Pb2+e  Cr3+)  em  amostras  de  Sururu
(MYTELLA  FALCATA)  coletadas  em  estuários  Potiguares  com  propósito  de  identificar  o  grau  de
contaminação dos estuários, uma vez que estes molusco podem ser utilizados como bioindicadores. Os
dados foram obtidos por espectroscopia de absorção atômica e os resultados mostraram que as amostras
classificadas como GRANDE>ou=39 mm apresentou teores mais elevado para os metais cromo e zinco
enquanto o metal chumbo apresentou menor valor,  demonstrando que esses moluscos são ferramentas
úteis para identificar o grau de contaminação dos estuários, uma vez que eles são utilizados como indicador
de poluição.

Palavras chave: Metais pesados, sururu, mytella falcata.
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TÍTULO: PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE ARGILA MONTMORILONITICA DA REGIÃO OESTE
POTIGUAR
ALUNO: GUDSON NICOLAU DE MELO (014.030.614-59)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (864.761.148-91)
CO-AUTOR: THARSIA CRISTIANY DE CARVALHO COSTA (026.827.324-37)

Resumo:

        A aplicação da montmorilonita em nanocompositos vem sendo aprimorada para a obtenção de uma
fase dispersa com partículas de dimensões nanométricas. Para a obtenção dessas nanopartículas, as argilas
devem passar  por  um eficiente processo  de purificação  para eliminação  de materiais indesejáveis,  que
viriam a prejudicar os processos de esfoliação e intercalação da montmorilonita em uma matriz polimérica.
Esse estudo teve como propósito a limpeza de uma argila montmorilonitica, através de uma combinação de
ataques químicos, promovendo uma oxidação nas amostras da região Oeste do estado do Rio Grande do
Norte onde se percebeu a redução de impurezas como matéria orgânica, quartzo e outras substâncias que
viriam a prejudicar a obtenção de nanopartículas. Nessas condições, a argila está propícia para trabalhar
como  fase  dispersa  em  um  nanocomposito  de  matriz  polimérica.  Os  resultados  obtidos  foram
demonstrados através de análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), análise química, BET e
Difração de Raio - X (DRX).

Palavras chave: ARGILA, MONTMORILONITA, NANOCOMPOSITOS
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ALUNO: AYLANNA RAQUEL DA COSTA OLIVEIRA (069.367.714-75)
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Resumo:

        O algoritmo denominado de Equivalentes Norton Recursivos, originalmente elaborado para avaliação
de harmônicos, constitui 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,
comparando-o com o fluxo de carga soma de potências, apresentado por Céspedes (1990).

Palavras chave: Equivalentes Norton Recursivos, aerogeradores, soma de potências.
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Resumo:

        A quitosana é um copolímero  linear  constituído  por  unidades 2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose e
2-acetamida-2-deoxi-D-glicopiranose. A quitosana é um polissacarídeo que pode ocorrer naturalmente em
alguns microrganismos,  mas na prática,  é obtida principalmente através da N-desacetilação  alcalina da
quitina. Vale ressaltar que a quitina é o maior constituinte de exoesqueletos de crustáceos e outros animais
marinhos,  sendo  um  dos  polímeros  mais  abundantes  no  mundo.  Neste  trabalho  foi  realizada  uma
comparação entre uma amostra de quitosana purificada e outra amostra de quitosana degradada purificada
utilizando valores de grau de desacetilação médio e de massa molar viscométrica média. O grau médio de
desacetilação (XD) é definido como o número de grupos amino em relação ao número total de grupos
amida e amino da cadeia polimérica, podendo ser determinado por meio de várias técnicas, no presente
trabalho utilizaram-se a técnica de titulação condutimétrica. Já para a determinação da massa molar média
foi utilizada a técnica de viscosidade. Conclusões foram obtidas comparando os resultados de ambas as
amostras, a quitosana degradada purificada apresentou menor massa molar viscométrica média e um maior
grau de desacetilação médio, respectivamente,  em conseqüência da perda de cadeias com grupamentos
acetamida no processo de purificação e da presença em maior quantidade de cadeias com grupamentos
amino. As técnicas aplicadas mostraram-se eficazes, simples e de baixo custo.

Palavras chave: Quitosana,degradação,grau de desacetilação,massa molar viscométrica.
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TÍTULO: EFEITO DA FORÇA IÔNICA E TEMPERATURA SOBRE AS PROPRIEDADES
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Resumo:

        O comportamento reológico de duas amostras comerciais de poliacrilamida, com e sem a presença de
grupos 2-metilpropano-2-acrilamida sulfonato  de sódio  (AMPS),  foi avaliado  em água destilada e  em
soluções  salinas  de  diferentes  forças  iônicas.  A viscosidade  das  soluções  poliméricas  foi  medida  em
função:  da  concentração  de  polímero  (0,25  a  2,5  g/L); da  taxa  de  cisalhamento  (0,1  a  100  s-1); da
concentração  de sal (salmouras  de força iônica 0,79; 0,98 e 2,17)  e da temperatura (25 a 55 ºC).  Os
resultados mostraram que, à taxa de cisalhamento constante (7,3 s-1) e à temperatura constante (25 ºC), as
viscosidades das soluções com água destilada aumentaram proporcionalmente a concentração de polímero
e  que  os  maiores  valores  foram  observados  para  o  polímero  com  AMPS.  Já  em  meio  salino,  as
viscosidades  diminuíram,  devido  à  redução  das  repulsões  eletrostáticas  entre  as  cadeias  poliméricas,
favorecendo  as  interações  polímero-polímero  e  diminuindo  as  interações  polímero-solvente.  Com  o
aumento  da  taxa  de  cisalhamento,  ocorreu  uma  diminuição  das  viscosidades  das  soluções,  em
consequência  da  orientação  das  moléculas  dos  polímeros  na  direção  do  fluxo,  tornando  as  cadeias
poliméricas  completamente  estendidas.  O  aumento  na  temperatura  promoveu  uma  diminuição  nas
viscosidades das soluções poliméricas.  Dessa forma,  com o aumento  da concentração de polímero,  da
força  iônica  do  meio  e  da  temperatura,  não  se  observou  um  ganho  significativo  de  viscosidade,
característico de polímeros associativos.

Palavras chave: Poliacrilamida, AMPS, comportamento reológico, força iônica.
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TÍTULO: ESTUDO DA CONSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA UMIDADE, CINZAS E
PROTEÍNAS NO CAMARÃO (LITOPENAEUS VANNAMEI) COLETADOS NO VIVEIRO DO
MUNICÍPIO DE NÍZIA FLORESTA/RN)
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ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04)
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Resumo:

        A criação de camarão - Litopenaeus vannamei em viveiros é uma atividade que está crescendo no
Brasil,  principalmente no  Nordeste Brasileiro,  cerca de 95% da produção  nacional; devendo,  portanto,
apresentar  condições ideais de conservação e qualidade. Este trabalho propõe o a análise de requisitos
básicos para o diagnóstico da qualidade do camarão para consumo humano e determinar sua composição
centesimal.  A pesquisa consistiu  na utilização de amostras provenientes de viveiros da comunidade de
Genipapeira, situada na cidade de Nízia Floresta-RN. As amostras foram coletadas em duas etapas, todos
os métodos seguidos foram de acordo com as Normas do  Instituto  Adolfo  Lutz,  1985.  Na 1ª etapa as
análises foram feitas apenas com o filé, onde foram realizados testes de Éber e de determinação de bases
voláteis totais (BVT). Os resultados para as BVT apontaram o teor de 409,2 mg N/100g. Na 2ª etapa as
amostras foram divididas em: filé e cabeça/casca (C/C), secos à temperatura de 105°C, com os respectivos
teores de umidade de 76,61% (+/-0,12) e 69,98% (+/-0,55). Em seguida, foram determinados os teores de
cinzas e proteínas: 6,23% (+0,00) em filé e 15,33% (+/-0,01) em C/C, para cinzas; e 9,27% (+/-0,12) em filé
e 24,03% (+/-0,14) em C/C, para proteínas. Dessa forma, constatou-se que a refrigeração do camarão de
viveiro por um período muito longo não é apropriado para o consumo da população, mas que ele pode ser
considerado uma excelente fonte proteíca.

Palavras chave: Litopenaeus vannamei, controle de qualidade, composição centesimal.
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TÍTULO: WEBSEC: UM MÓDULO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO, DETECÇÃO E
AUDITORIA DE ATAQUES WEB
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ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00)

Resumo:

        Com a popularização da tecnologia da informação e da Internet, os sistemas WEB são cada vez mais
utilizados para possibilitar a automatização e manipulação remota de aplicações, sejam elas científicas ou
comerciais.  Os  sistemas  WEB  assim  como  a  maioria  dos  sistemas  computacionais  possuem
vulnerabilidades e estão sujeitos aos mais variados ataques. A própria característica da Internet de ser um
ambiente  distribuído  e  globalmente  acessível  potencializa  ainda  mais  a  ocorrência  de  incidentes  de
segurança  em  aplicações  WEB.  Apesar  das  vulnerabilidades  dos  sistemas  WEB serem  conhecidas  e
existirem  um  conjunto  de  procedimentos  e  medidas  que  devem  ser  adotadas  para  possibilitar  maior
segurança nas aplicações,  ainda é necessário  um complemento que seja capaz de prevenir  e detectar  a
ocorrência dos ataques, além de armazenar informações sobre os mesmos e possibilitar identificação dos
atacantes.  Esse é o  objetivo  do  WEBSec.  O WEBSec é um módulo  experimental desenvolvido  com o
intuito de prover aos sistemas WEB capacidade de prevenção, detecção e auditoria de alguns ataques WEB
tradicionais.  Os  ataques  WEB  atualmente  suportados  pelo  WEBSec  são:  “Cross-site  Scripting”
(HTML/Javascript),  “SQL  Injection”,  “Cross-site  Request  Forgeries”,  “Session  Fixation”  e  “Session
Hijacking”. O módulo identifica os ataques e armazena informações relacionadas em um banco de dados.
Dessa forma, esses registros podem ser consultados posteriormente para uma possível auditoria.

Palavras chave: WEB, Segurança, Redes de Computadores
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Resumo:

        Esta pesquisa teve como objetivo o apoio aos estudo geológico e geofísico do Sistema Costeiro e
Plataforma  do  Rio  Grande  do  Norte,  através  de  métodos  hidroacústicos  de  alta  resolução  e
sedimentológicos. A realização de estudos sistemáticos nesta área, mais especificamente no Estuário do Rio
das  Conchas,  seja  para  conhecimento  científico,  seja  para  monitoramento  ambiental  às  atividades  ali
desenvolvidas, são amplamente justificáveis. A metodologia empregada constou da coleta de amostras de
fundo  utilizando  uma draga  pontual  tipo  van  veen  e  dados  hidrodinâmicos  com  a  utilização  de  um
perfilador do tipo ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). A pesquisa foi subdividida em quatro etapas
principais: levantamento bibliográfico, campo, processamento de dados e integração. Com os resultados
obtidos foi possível caracterizar o estuário quanto à influência da maré; possibilidade na atuação da erosão
na linha de costa e interpretar a morfologia de fundo do leito do rio de forma integrada com os dados
hidrodinâmicos.  Durante  o  período  de  vigência  da  bolsa  também  foram  realizados  o  imageamento
sonográfico, previsto no projeto SISPLAT e a caracterização geológico-sedimentológica através da análise
de sedimentos, além da coletas de dados hidrodinâmicos e caracterização topográfica da região de Ponta
Negra

Palavras chave: metodos hidroacusticos, rio das Conchas, sedimentologia, ADCP
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Resumo:

        A matriz de sílica gel foi sintetizada com 300 mL de tetrabutóxido de titânio foram adicionados a
150mL de 3-amipropiltrietoxissilano, e posteriormente adicionado 10 mL de HCL concentrado e finalizado
ao adicionar 500 mL de água destilada. O espectro de absorção na região do infravermelho foi obtido no
intervalo  da  faixa  espectral  de  4000 a  400 cm-1 em  um  espectrofotômetro,  com  32 varreduras.  Foi
empregada para análise, a metodologia das pastilhas de KBr, resultado nas pastilhas que foram inseridas no
aparelho para a realização das medidas. A caracterização por espectroscopia na região do infravermelho é
utilizada para identificar as vibrações características dos ligantes, detectando os sucesso da imobilização
destas moléculas orgânica na superfície da sílica e confirmar se a estrutura da molécula orgânica é mantida
sob as condições de síntese. As bandas de absorção na sílica gel entre 3800 e 2800 cm-1 são muito intensas
e largas devido às vibrações de estiramento simétrico do grupo –OH da H-OH e do grupo Si-OH. As
absorções mais significativas ocorrem entre 2000 e 1870 cm-1 de combinação do esqueleto de sílica em
1630 cm-1 tem-se as vibrações de deformação angular da molécula de H2O. Os materiais caracterizados
por espectroscopia mostram as bandas típicas da estrutura inorgânica e as bandas de baixa intensidade em
2900 e 2800 cm-1 relativas aos estiramentos assimétricos  e simétricos dos grupos C-H confirmando  a
presença dos grupos orgânicos imobilizados nos poros da sílica.

Palavras chave: sílica-gel,3-aminopropiltrietoxissilano, espectroscopia infravermelho
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Resumo:

        Em  campos  maduros  de  produção  de  petróleo  é  comum  a  produção  de  água  associada.  Uma
informação relevante, mas de difícil obtenção, é a identificação das zonas de produção que contribuem
para esse aumento do volume de água. Com o intuito de caracterizar e de diferenciar a água produzida
foram coletadas em um campo maduro na Bacia Potiguar,  parte emersa,  vinte e seis amostras de água
distribuídas em seis zonas de produção. Foram analisados vinte e quatro parâmetros classificados em três
grupos (ânions, cátions e outros). O estudo tem o objetivo de verificar se existe diferença entre as águas
provenientes de cada zona de produção e identificar funções dos parâmetros analisados que expliquem
essa diferença e que possam ser utilizadas para classificar novas amostras. A análise estatística é realizada
em  duas  etapas.  A  primeira  refere-se  a  um  estudo  descritivo,  que  fornece  um  panorama  geral  do
comportamento dos resultados. Observa-se que os ânions podem ser utilizados para diferenciar as zonas de
produção estudadas. A segunda etapa consiste na formulação de uma função discriminante para classificar
as amostras de água conforme as zonas de produção. As análises são feitas a partir do software estatístico
R livre. Os resultados da investigação apontam que é possível identificar características particulares para as
águas produzidas em diferentes zonas e que a análise discriminante é uma ferramenta estatística útil para
indicar intervalos produtores de água em poços de petróleo.

Palavras chave: Análise Discriminante, Petróleo, Zonas de Produção.
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Resumo:

        A  quitosana  é  um  biopolímero  de  cadeia  linear,  obtido  através  da  N-desacetilação  da  quitina,
polissacarídeo  extraído  de exoesqueleto  de crustáceos,  insetos,  etc.  As propriedades da quitosana,  tais
como  biodegradabilidade,  biocompatibilidade,  não  toxicidade,  bioatividade  e  natureza  catiônica,
juntamente com as numerosas possibilidades de modificações na sua estrutura química e a abundância de
sua matéria- prima, incentivam diversas pesquisas. A quitosana apresenta dificuldades de solubilização em
água e  na  maior  parte  dos  solventes  orgânicos,  devido  às  fortes  interações  inter/intramolecular  e  sua
regularidade estrutural.  A inserção  de grupos hidrofóbicos e hidrofílicos na cadeia da quitosana pode
alterar propriedades como a solubilidade e flexibilidade da cadeia polimérica. O objetivo deste trabalho foi
modificar a estrutura da quitosana através da graftização de grupos hidrofóbicos constituídos por 8 e 12
átomos de carbono; graftização de cadeias hidrofílicas de poli(etileno glicol), e a mistura dessas espécies
hidrofóbicas e hidrofílicas, utilizando a reação de N-alquilação redutiva. A influência desses substituintes
na solubilidade do polímero final em meio aquoso foi avaliada. Os grupos hidrofóbicos diminuíram a
solubilidade  da  quitosana  em  meio  aquoso  ácido.  Enquanto  que  a  espécie  hidrofílica  aumentou  a
solubilidade do precursor. No entanto, na inserção de ambos os grupos, a parte hidrofóbica teve maior
influência na solubilidade.

Palavras chave: quitosana, alquilação redutiva, modificação química, solubilidade
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Resumo:

        A crescente preocupação com o desenvolvimento de produtos e tecnologias mais limpos permitiu a
eclosão da utilização de enzimas como catalisadores na pesquisa e na indústria. Neste cenário destacam-se
as  aplicações  de  Biotecnologia  Enzimática,  com  destaque  especial  para  a  utilização  das  lipases
(triacilglicerídeos acil-hidrolases,  E.C.  3.1.1.3).  Essas enzimas são  provenientes de várias fontes,  sendo
encontradas em microrganismos, animais e vegetais. Catalisam reações de esterificação/hidrólise de ésteres
de forma régio, quimio ou enantiosseletiva, sendo aplicadas em diversos setores, tais como indústria fina,
oleoquímica, farmacêutica, alimentícia, dentre outras. A Lipase B de Cândida antarctica, também conhecida
como CALB, tem sido utilizada na síntese de triglicerídeos e esterificação de álcoois em vários processos
industriais. Neste trabalho investigou-se seu desempenhio na reação do ácido cítrico, tricarboxilado, com
octanol. Os resultados mostram que a enzima CALB foi eficiente na catalise do ácido cítrico, desde que as
condições de reação não inibam ou prejudiquem sua atuação.

Palavras chave: Ácido cítrico, CALB , esterificação enzimática.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0466
TÍTULO: DIQUES GRANÍTICOS NO LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: HERISCARTH MARCELL DANTAS PINHEIRO (010.625.384-04)
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (156.031.804-04)

Resumo:

        O leste do  RN compreende um núcleo arqueano (3,5 a 2,7 Ga),  o  chamado Maciço São  José de
Campestre, circundado por ortognaisses paleoproterozóicos (2,2 Ga). Neste contexto, inserem-se diques
graníticos de idade incerta (possivelmente < 540 Ma). O presente estudo teve o objetivo de cartografar tais
diques e caracterizar sua composição petrográfica e textural. Com base na compilação de trabalhos prévios
e nos dados obtidos nesta pesquisa, foram cadastrados 147 diques, os quais afloram como corpos tabulares
de direção N-S, com espessura decimétrica a métrica. Composicionalmente, são monozogranitos, tendo
quartzo,  ortoclásio  pertítico  e oligoclásio  como fases essenciais  e quantidades subordinadas de biotita,
zircão, alanita e opacos e de minerais secundários (calcita, muscovita, epídoto). As texturas (relações de
inclusão, granófiros) observadas ao microscópio sugerem cristalização precoce de biotita, apatita, zircão e
alanita,  seguindo-se  plagioclásio  e,  depois,  ortoclásio.  Extinção  ondulante  no  quartzo  e  microfalhas
apontam para atividade tectônica de fraca intensidade, em regime rúptil. O conjunto de dados obtidos nas
escalas de campo e microscópica sugere que a crosta continental já estava consolidada, soerguida, e em
processo avançado de resfriamento regional quando ocorreu a intrusão dos diques graníticos.

Palavras chave: Diques, Granitos, Pós-tectônicos, Cambriano, Leste do RN

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0469
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO FLUXO LINEAR EM REGIME PERMANENTE DE TRÊS
FLUIDOS INCOMPRESSÍVEIS EM UM LEITO POROSO LIMITADO
ALUNO: RAYANE ARAUJO DA SILVA (083.274.154-09)
ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN (659.464.997-34)
CO-AUTOR: LUCIANA CARVALHO DA SILVA (059.508.334-06)
CO-AUTOR: MAURICIO RODRIGUES BORGES (569.288.077-68)
CO-AUTOR: VIVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS (108.367.357-22)

Resumo:

        Três  fluidos  de  diferentes  composições  foram  ensaiados  em  um  sistema  de  deslocamento
especialmente  projetado  para  a  obtenção  e  comparação  dos  perfis  de  Pressão  versus  Tempo,  destas
soluções em diversas situações. O primeiro fluido era constituído por somente água destilada, o segundo
fluido por uma salmoura sintética com a seguinte composição: 0,707 g/L de CaCl2.2H2O; 0,391 g/L de
MgCl2.6H2O; 17,160 g/L de NaCl e 0,716 g/L de NaHCO3 e a terceira com mesma composição da segunda
acrescida de 5 g/L de uma solução de homopolímero de ácido fosfinocarboxílico. Empregou-se como leito
poroso,  um arenito  cilíndrico  com 3,62 cm de diâmetro  e altura de 7,14 cm.  A petrofísica do  arenito
apresentou os seguintes resultados: volume poroso (VP) = 20,65 cm3; volume de grãos (VG)= 49,54 cm3;
densidade de grãos (DG) = 2,69 g/cm3. Os ensaios ocorreram a 57°C com vazões em fluxo linear de 1,0
mL/min por  até 50 horas para que a estabilização da pressão  fosse atingida e,  em seguida,  por  fluxos
sucessivos de Q1= 1,0 mL/min em contra-corrente e fluxo normal com vazões de Q2 = 0,2 mL/min; Q3 =
0,5 mL/min e Q4 = 1,0 mL/min. Por fim, os perfis das curvas das equações teóricas para o regime de fluxo
permanente de cada fluido, p = p(x), foram comparados com as curvas experimentais de p(x) versus tempo
obtidos nos ensaios de deslocamento.

Palavras chave: meio poroso, fluidos, leito poroso

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0471
TÍTULO: SIMULAÇÃO DE ESTRUTURAS POROSAS NATURAIS E SUA CARACTERIZAÇÃO
ALUNO: WLADNEY DE SOUZA SOARES (068.849.964-39)
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10)
CO-AUTOR: ANGELUS GIUSEPPE PEREIRA DA SILVA (308.141.114-91)
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10)
CO-AUTOR: YURI TORRES DE OLIVEIRA (067.815.404-08)

Resumo:

        Estruturas porosas são comuns em cerâmicas e em produtos metálicos fabricados por metalurgia do
pó.  Rochas  reservatório  são  outro  exemplo  de estrutura  porosa.  Este  tipo  de  rocha está  presente  em
reservas de óleo e gás. Sua caracterização fornece informações que permitem estimar o volume de óleo que
a formação pode acumular e o quanto pode ser extraído. As rochas reservatório podem exibir diferentes
níveis  de  consolidação.  Neste  trabalho,  a  estrutura  de  rochas  reservatório  em  diferentes  estágios  de
consolidação  é  simulada por  um granulado  de feldspato  sódico  sinterizado.  Em determinada faixa de
temperatura,  o  feldspato  amolece,  formando  contatos.  Esta  consolidação  será  usada  para  simular  a
consolidação  encontrada  nas  rochas  reservatório,  embora  esta  última  seja  produzida  por  mecanismo
distinto. Estruturas com diversos níveis de consolidação serão obtidos variando a temperatura e o tempo de
consolidação.  As  estruturas  são  então  seccionadas  e  estas  seções  transversais  caracterizadas
estereologicamente. Porosidade total, distribuição de interceptos lineares da fase sólida e dos poros são
determinados. A evolução de tais parâmetros em função do nível de consolidação é determinada. Essas
informações são comparadas com aquelas de rochas reservatório parcialmente consolidadas para analisar
possíveis correspondências entre a estrutura simulada e a estrutura alvo.

Palavras chave: estruturas porosas,estereologia,simulação física,rocha reservatório.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0474
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTEROLÓGICA DE ESTRUTURAS POROSAS
ALUNO: YURI TORRES DE OLIVEIRA (067.815.404-08)
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10)
CO-AUTOR: ANGELUS GIUSEPPE PEREIRA DA SILVA (308.141.114-91)
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10)
CO-AUTOR: WLADNEY DE SOUZA SOARES (068.849.964-39)

Resumo:

        Este  trabalho  apresenta  a  caracterização  estereológica  de  uma  estrutura  porosa  produzida  pela
deposição de uma camada de areia infiltrada por resina epóxi. Este tipo de estrutura é encontrada naquelas
de rochas sedimentares areníticas não consolidadas, como as rochas reservatório de reservas de óleo e gás.
Estruturas  serão  preparadas  com  areias  de  diferentes  granulometrias,  usando  vibração  para  variar  a
densidade do empacotamento de partículas. As estruturas infiltradas com resina são seccionadas em fatia
paralelas e as seções transversais são caracterizadas estereologicamente. Porosidade total, distribuição de
interceptos  lineares  através  da  fase  sólida  e  distribuição  de  intercepto  linear  através  dos  poros  (livre
caminho)  são  determinadas.  Desdobramentos  das  distribuições  de  interceptos  para  determinação  das
distribuições de tamanho de grão e de poro são aplicados. Os valores medidos são comparados àqueles
correspondentes aos de uma estrutura de rocha sedimentar não consolidada. Esta técnica de caracterização
pode ser empregada em qualquer estrutura porosa de materiais de engenharia.

Palavras chave: porosa, estereologia, desdobramento.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0487
TÍTULO: AMORFIZAÇÃO DO COMPÓSITO NB-CU DURANTE A MOAGEM DE ALTA ENERGIA
ALUNO: CAIO VINÍCIUS RODRIGUES BARBOSA (015.034.674-30)
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10)
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA (453.272.204-78)
CO-AUTOR: GILBERTO MELCHIORS (414.732.640-49)

Resumo:

        A  moagem  de  alta  energia  é  usada  para  produzir  pós  compósitos  com  fases  nanocristalinas  e
promover  uma alta dispersão entre fases de sistemas imiscíveis tais como W-Cu, W-Ag e Mo-Cu.  Ela
também é empregada para aumentar a solubilidade sólida e amorfizar fases de sistemas imiscíveis. Neste
trabalho, a moagem de alta energia foi empregada para se estudar o tamanho e a forma das partículas, a
dispersão das fases Nb e Cu e o comportamento da estrutura cristalina das fases de uma liga de nióbio com
10% em massa de cobre. Um moinho de alta energia Fritsch Pulverisette 7 foi utilizado para preparar pós
compósitos. Cinco cargas de pós foram preparadas por 2, 6, 10, 16 e 20 horas de moagem. O recipiente e
os corpos de moagem usados são de metal duro. A razão em massa de pó para bolas de moagem é de 1:6.
O álcool ciclohexano foi usado como ambiente de moagem e a velocidade de moagem foi de 500 rpm.
Nenhum agente de controle do  processo  foi usado.  Um intenso  alargamento  dos picos de difração  de
ambas as fases Nb e Cu é observado no pó moído por 10 h. Isto indica que a rede cristalina sofre uma
grande distorção e um refino significativo dos cristalinos de ambas as fases ocorre durante a moagem.
Após 16 horas, ambas as fases são amorfizadas. Picos de difração de WC também são detectados após este
tempo  de  moagem.  O  WC é  uma  contaminação  advinda  das  paredes  e  dos  corpos  de  moagem.  A
quantidade de Co presente no pó  moído é pequena de forma que ele não é detectado pela técnica de
difração.

Palavras chave: Moagem de alta energia; compósito Nb-cu; Amorfização

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0490
TÍTULO: INFLUENCIA DO CAMPO MAGNÉTICO EM CULTURA DE CANDIDA ALBICANS
ALUNO: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (066.853.024-37)
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04)
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60)
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CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (079.237.014-74)

Resumo:

        Todos os seres vivos da Terra estão  expostos ao  campo geomagnético,  todavia,  recentes avanços
apontam  para  estudos  da  influencia  de  campo  magnético  alto  sobre  a  morfologia  e  função  dos
microorganismos. A pesquisa da influência magnética no controle do crescimento de microorganismos é
assunto  de grande importância para o  setor  médico  e da indústria alimentícia.  Campos magnéticos de
intensidade elevada são de interesse para tal averiguação, porém são de difícil obtenção. Uma alternativa é
a utilização de óxidos de metais como a magnetita, uma vez que estas são capazes de ampliar a intensidade
de campo magnético. O objetivo desse trabalho é o estudo da literatura no que diz respeito a influência de
campo magnético em microorganismos bem como o delineamento de um protocolo experimental para a
realização de ensaios preliminares com Candida em presença de campo magnético com e sem partículas de
magnetita.Os ensaios realizados consistiram no cultivo do fungo em meio de Ágar Sabouraud-Dextrose
sob  ação  ou  não  (placa  controle)  de  campo  magnético  com e  sem partículas  e  posterior  análise  por
contagem de Unidades  Formadoras  de  Colônia  (CFU).  Através  dos  ensaios  realizados,  verificou-se  o
crescimento em todas as placas. Os valores numéricos (de UFC) apresentaram um elevado desvio padrão o
que compromete a averiguação inequívoca da ação de campo sobre o microorganismo estudado, sendo
necessários estudos mais pormenorizados a fim de se obter resultados mais significativos.

Palavras chave: Magnetita, Candida albicans, campo magnético

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0495
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE REALIDADE MISTA PARA MINI-ROBÔS
ALUNO: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (074.831.494-69)
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (444.186.204-00)

Resumo:

        Este projeto visa desenvolver aplicações que envolvam um ambiente de realidade mista, onde objetos
reais podem interagir com objetos virtuais e vice-versa, a primeira aplicação que está sendo desenvolvida é
o futebol de robô, onde os jogadores (robôs) são reais mas a bola do jogo é virtual. O jogo acontece sobre
a  superfície  de  uma televisão  LCD onde  os  pequenos  robôs  podem facilmente  se  movimentar.  Para
conhecer a posição dos robôs é utilizada uma câmera apontada para a TV, os robôs usam uma marca
especial  que  auxília  o  reconhecimento,  e  para  comanda-los  é  utilizado  um transmissor  infravermelho
direcionado  para eles.  Estes diposistivos e a TV são  organizados dentro  de uma estrutura metálica.  A
câmera e o transmissor são conectados a um computador que recebe informações pela câmera e envia
comandos para o transmissor, podendo assim determinar o comportamento dos objetos virtuais e também
realizar a interação entre os objetos com os objetos reais.

Palavras chave: robôs, processamento de imagem, interação, realidade mista e controle

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0507
TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO DA UMIDADE DO SOLO NA PRESENÇA DE GRUPOS DE
ARTHROPODA E PLANTAS NUMA PARCELA EXPERIMENTAL NO SERIDÓ POTIGUAR
ALUNO: JOSE HILARIO TAVARES DA SILVA (053.752.524-65)
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (379.944.764-49)
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Resumo:

        A  região  do  semi-árido  apresenta  vegetação  típica  da  Caatinga,  com  espécies  xerófilas  e  solo
heterogêneo, o que evidencia sua importância como habitat para os organismos. Este trabalho objetivou
analisar o efeito da umidade do solo na presença de meso-fauna e da vegetação numa parcela experimental
localizada  no  Seridó.  Assim,  foram  realizadas  coletas  nos  períodos  estacionais  entre  agosto-2008  e
maio-2009. A área de estudo está inserida na Estação Ecológica do Seridó. Foram coletadas amostras de
solo em três pontos distribuídos na parcela, a 5 cm e 10 cm de profundidade, bem como de substrato num
quadrante com 30 cm x 30 cm de área. A elaboração do levantamento florístico da área baseou-se na coleta
de material botânico. As amostras coletadas foram submetidas à análise no Laboratório de Entomologia e
herbário da UFRN, onde foram realizadas triagem (artrópodes) e identificação. Foram observados doze
táxons na fauna de artrópodes: Homoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Orthoptera, Psocoptera,
Embioptera, Diptera, Collembola, Acari, Araneae e Geophilomorpha. Quanto à vegetação, observou-se a
presença  de  seis  famílias:  Malvaceae,  Euphorbiaceae,  Lamiaceae,  Fabaceae,  Rubiaceae  e  Poaceae.  No
período de chuva a fauna foi mais abundante,  decrescendo a ocorrência com a profundidade do solo.
Observou-se também o aumento da cobertura vegetal.

Palavras chave: Arthropoda, Vegetação, Seridó.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0509
TÍTULO: SÍTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS DE ZR, CO, NI E CA PARA USO NA
PREPAÇÃO DE ELETRODOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL
ALUNO: ALINE FELIPE (052.553.424-59)
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49)

Resumo:

        Uma célula a combustível é uma célula electroquímica, basicamente uma bateria em que é consumido
um combustível  e  é  liberada energia.  Considerada uma bateria  em que  os  reagentes  são  alimentados
continuamente. Os reagentes típicos são o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio é fornecido do lado do
ânodo e o oxigênio no lado do catodo. As baterias comuns têm que ser recarregadas de tempos em tempos
porque os reagentes esgotam-se. As células a combustível estacionárias não portáteis, não necessitam ser
recarregadas, uma vez que os reagentes são fornecidos continuadamente. As células combustíveis têm a
vantagem  de  serem  altamente  eficientes  e  pouco  poluentes.  Podem  ser  utilizadas  como  sistemas  de
emergência, em zonas onde não existe rede elétrica, em aparelhos portáteis e veículos. Sua desvantagem é
o  alto  custo,  atualmente.  Tendo  em vista tamanha aplicabilidade,  objetivou-se neste trabalho  sintetizar
através do método dos precursores poliméricos (desenvolvido por Pechini), óxidos metálicos de zircônio e
alumínio, e caracterizá-los com a intenção de aplicá-los as células a combustível de óxido sólido - solid
oxide  fuel  cells  (ou  simplesmente  SOFC)  já  que  este  é  um  método  de  energia  alternativa  bastante
promissor.

Palavras chave: Células a combústivel, zircônio, SOFC, Pechinni.
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TÍTULO: A FERRAMENTA DR.ACME
ALUNO: AMON LIBANIO DA SILVEIRA (056.756.454-11)
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (567.656.144-00)
CO-AUTOR: EBERTON DA SILVA MARINHO (012.533.844-95)
CO-AUTOR: MATHEUS ABRANTES GADELHA (084.299.384-35)

Resumo:

        Uma das fases mais importantes no desenvolvimento de software é a fase de projeto (design), onde se
criam artefatos documentais da arquitetura do sistema para guiar as fases seguintes de desenvolvimento. Os
objetivos  dessa fase são  especificar  as  abstrações  do  sistema e como  elas  se  relacionam,  bem como,
estabelecer  restrições  sobre  tais  abstrações,  norteando  assim,  o  correto  desenvolvimento  do  sistema
segundo  os  requisitos  mínimos acordados  entre as  partes.  Nesse contexto,  apresentamos  a ferramenta
Dr.Acme que prover suporte a uma abordagem inserida no contexto do DSOA que utiliza regras de design
para intermediar e diminuir a distância semântica existente entre os conceitos especificados em nível de
arquitetura e código de implementação. A ferramenta auxilia o processo DSOA através da propagação de
conceitos descritos na ADL AspectualACME em direção ao código AspectJ com menos discrepâncias entre
o especificado e o desejado. A ferramenta ainda possibilita a validação do código em relação às regras de
design tanto em tempo de compilação quanto de execução.

Palavras chave: Dr.Acme, AspectulACME, DSOA e AspectJ

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0515
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE UM SISTEMA MICROEMULSIONADO CONTENDO
UM EXTRATO VEGETAL
ALUNO: GINEIDE CONCEICAO DOS ANJOS (050.879.334-32)
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49)
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CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49)

Resumo:

        Dentre as diversas aplicabilidades de sistemas microemulsionados (SME) destaca-se o potencial de
solubilização de substâncias. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os dados físico-químicos do
SME contendo uma espécie vegetal Anacardium occidentale (EAO). O sistema SME contém 20% de óleo
de coco saponificado (OCS-tensoativo), 20% de butanol (cotensoativo), 5% de querosene e 55% de água
bidestilada.  O  extrato  EAO foi avaliada pelo  seu  comportamento  na interface gás–líquido.  Para tanto,
realizou-se  um estudo  da tensão  superficial  que determinou  a concentração  micelar  crítica (CMC)  de
SME-EAO. Avaliou-se a solubilidade do extrato EAO no SME, por espectroscopia na região de UV, tendo
sido  observado  0,225  ±  0,17  mg/mL.  O  estudo  da  CMC possibilitou  determinar  a  adsorção  (K)  de
SME-EAO, bem como as interações laterais (A) entre EAO e o tensoativo OCS. Os parâmetros K e A
foram determinados sob atmosfera de N2, pelo método da pressão máxima da bolha que avalia a CMC em
função da concentração de SME-EAO. Foram obtidas curvas da isoterma de Frumkin, em meio aquoso e
salino (NaCl 0,5 M). Em meio aquoso, obteve-se parâmetro K elevado (17.700) e interações repulsivas
[pelo valor negativo de A (-8.800)]. Em solução salina, as forças repulsivas foram ampliadas

Palavras chave: Extrato vegetal,microemulsão, propriedades físico-química
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Resumo:

        O  uso  de  cimento  para  isolamento  de  zonas  produtoras  em  poços  de  petróleo  visa  desde  o
melhoramento das condições de produção até o abandono temporário ou definitivo do poço. Esta operação
pode ser realizada durante as etapas de perfuração, completação e produção. Dependendo da geometria do
poço,  o  alvo  produtor  a  ser  isolado  pode  estar  num  trecho  de  alta  inclinação  e  o  uso  de  pastas
convencionais nestas condições pode ser ineficaz, uma vez que a segregação gravitacional incorrerá em
falha no isolamento hidráulico do tampão de isolamento. Essa é uma das razões para o uso do flexitubo na
cimentação,  pois possui fácil acesso  em poços de diversas inclinações.  O presente trabalho  tem como
objetivo estudar a influência da adição de diatomita nas propriedades mecânicas de pastas de cimento com
aditivos leves (incorporadores de ar) para o isolamento de zonas produtoras com flexitubo em poços de
petróleo revestidos. A diatomita é um mineral de origem sedimentar, que ocorre em zonas de formação
lacustre ou  marinha,  constituída a partir  do  acúmulo  de carapaças de algas diatomáceas que foram se
fossilizando desde a época pré-cambriana,  por  meio  dos depósitos de sílica sobre sua estrutura.  Já os
aditivos incorporadores de ar  são produtos químicos tensoativos que possibilitam a redução da tensão
ar/água e a dispersão dos finos e têm a função de introduzir pequenas bolhas de ar à pasta.
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Resumo:

        O objetivo deste trabalho é obtenção de membranas cerâmicas pelo processo “Slip Casting” (colagem
de barbotina). Foram estudadas membranas de alumina, com duas composições de barbotina, uma tendo
como ligante o Poli(ácido estirnossulfônico-co-ácido maléico) e a outra o Ácido Cítrico para controle de
porosidade.  O material utilizado  para obtenção das membranas foi: Al2O3,  os ligantes,  antiespumante,
defloculante (NaCl) e água destilada. Em seguida, as membranas foram sinterizadas em temperaturas de
1.200 e 1500°C. O efeito da porosidade nas propriedades mecânicas das membranas foi determinado pela
relação entre as temperaturas de sinterização,  o  Método de Arquimedes e o  Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV), no qual foi utilizado, como elemento de medição, a resistência à flexão em três pontos.
Isso  porque  a  utilização  de  membranas  cerâmicas  em  filtração  está  diretamente  relacionada  com  a
porosidade  e  propriedades  mecânicas,  portanto,  é  importante  a  conciliação  entre  essas  propriedades,
através do controle da porosidade.
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Resumo:

        A Caatinga está entre os biomas mais frágeis da Terra, e vem sofrendo forte pressão antrópica. Na
região do Seridó Potiguar,  a vegetação de Caatinga vem sendo explorada a mais de três séculos pelas
tradicionais atividades de criação de gado e plantação de algodão, e atualmente como combustível para
fornos de cerâmicas, o que tem levado ao desmatamento sem a preocupação da proteção do solo. Esta
região também vem sendo destacada como pólo de desenvolvimento mineral, com ênfase para a mineração
de argilas para cerâmica e a exploração de pedras preciosas e semi-preciosas. O conjunto das referidas
atividades econômicas tem levado a conseqüências danosas entre as quais o processo de desertificação é o
mais preocupante. Assim, torna-se imprescindível o mapeamento geoambiental com o objetivo de elaborar
mapas das unidades geoambientais.  Tais mapas temáticos,  sobre a geologia,  geomorfologia,  hidrologia,
pedologia, vegetação e uso do solo, permitirão a obtenção de subsídios para a caracterização dos processos
geomórficos que envolvem a área,  a fim de viabilizar  a tomada de ações para mitigação do problema
ambiental instalado  antes  que este se  torne irreversível.  A pesquisa se desenvolverá no  município  de
Caicó/RN, com a finalidade de apresentar um subsídio para o conhecimento geoambiental, com base nos
resultados  obtidos  por  meio  da  utilização  de  métodos  de  processamento  digital  de  imagens  de
sensoriamento remoto, e modelagem digital de terreno e etapa de campo.
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Resumo:

        Infiltração é a passagem de água da superfície para o interior do solo. À proporção que a água infiltra
através da superfície, as camadas superiores do solo vão-se umedecendo de cima para baixo, alterando
gradativamente o perfil de umidade. O equacionamento geral da infiltração é feito a partir da representação
matemática  do  movimento  da  água  em camadas  de  solo  com teor  de  umidade  abaixo  da  saturação.
Objetiva-se implementar o equacionamento em linguagem Scilab. Inicialmente forneceram-se os dados de
entrada,  a  seguir  estabeleceu-se  como  condição  de  contorno  a  ultima  camada  de  solo  saturada.
Calcularam-se os parâmetros da camada em função da umidade. Pressupôs-se uma condição de equilíbrio
para se determinar os valores dos parâmetros das demais camadas ao longo do perfil de solo. Passou-se à
condição hidrodinâmica ao admitir-se a primeira camada saturada. Estabeleceu-se um período de tempo de
infiltração e dividiu-o em pequenos intervalos de tempo. Utilizou-se um sistema linear para calcular os
valores de potencial mátrico através de um método iterativo, Gauss Seidel. Calculou-se a concentração de
contaminante.  Fez-se simulação  e obtiveram-se informações  sobre o  comportamento  do  sistema água,
contaminante e solo. Os resultados de potencial mátrico e concentração de contaminante apresentaram-se
instáveis. Considerou-se relevante os resultados obtidos, já que a partir de análise pode-se entender porque
não apresentam uma tendência contínua de aumento de seus valores.
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Resumo:

        Os problemas de Otimização Combinatória são abstrações de problemas do mundo real e que, assim
como estes,  também são  sujeitos a restrições de várias  naturezas.  Dentre esses problemas,  um que se
destaca é o  Problema da Alocação  de Recursos,  que determina a alocação  de uma quantidade fixa de
recursos para um dado número de atividades, a fim de alcançar os resultados mais efetivos. Esses recursos
podem ter restrições de agrupamento, que formulam a proximidade e a distribuição dos recursos no grafo.
Um caso especial é dado pelo jogo sudoku, e sua variante de maiores dimensões, o super-sudoku. Dentro
desse contexto, passou-se ao desenvolvimento de um algoritmo para alocação de recursos que modela um
jogo super-sudoku.
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Resumo:

        A moagem de alta energia tem sido usada largamente para melhorar as propriedades mecânicas de
muitas ligas metálicas através da dispersão de carbetos (CMM – compósito de matriz metálica). No presente
trabalho, pós metálicos de um aço ferrítico foi reforçado com 3% de carbeto de nióbio (Nbc) através da
moagem de alta energia. A moagem foi realizada a úmido utilizando uma razão massa de bolas para massa
de pó de 15:1 durante 5 horas. Foram coletadas amostras nos intervalos de 30 minutos, 2,5 horas e 5 horas.
Os pós coletados foram caracterizados através de difração de raios-x e microscopia eletrônica de varredura.
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Resumo:

        A evolução  da vida na Terra está diretamente associada à radiação  ultravioleta (RUV) solar,  que
representa cerca de 7% da energia total emitida pelo Sol. Com comprimentos de onda entre 100 e 400 nm
do espectro eletromagnético solar, a RUV é responsável por vários tipos de danos a processos químicos e
biológicos, como: queimaduras e envelhecimento precoce da pele, edemas, câncer e mutações genéticas em
peixes  e  anfíbios,  diminuição  da  produção  de  fitoplâncton,  deterioração  de  tintas  e  de  materiais
poliméricos, entre outros. Para compreender melhor seus efeitos maléficos é necessário conhecê-la. Em
Natal – RN, cuja população está entre as que possuem os mais elevados índices de câncer de pele do país,
esse conhecimento é fundamental para qualquer ação de prevenção. Neste trabalho analisam-se os dados
da RUV na cidade de Natal – RN, obtidos no LAVAT (Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais), do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Centro Regional do Nordeste – INPE – CRN, no período entre
2001 e 2008. A partir disso, foram utilizados dados de RUV entre 06h e 17h, onde foram feitas médias
horárias e plotadas para análise.
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Resumo:

        A moagem de alta energia (MAE) pode ser  usada para preparar  pós compósitos Nb-Cu contendo
grãos de Nb nanocristalinos ou  amorfos e uma solução  sólida supersaturada de nióbio  no  cobre com
melhorada  sinterabilidade  em  fase  sólida  e  líquida.  Este  trabalho  discute  o  efeito  da  pressão  de
compactação e a influência da MAE na estrutura e densificação de pós compósitos Nb-20%Cu. Amostras
de pós moídos por 2, 20, 50 e 100 horas foram prensadas em matriz cilíndrica de simples ação a 200, 300,
400 e 500 MPa. As peças verdes foram sinterizadas a 1100 ºC por 1 hora em um forno resistivo sob um
vácuo de 10-4 torr. A taxa de aquecimento usada em todos os experimentos foi de 10 ºC/min. A densidade
das  peças  verdes  e  sinterizadas  foram  medidas  pelo  método  geométrico  (massa/volume).  As  peças
sinterizadas  foram seccionadas,  embutidas  e  preparadas  pela  técnica  metalográfica  padrão  para  serem
observadas sob microscopia ótica e eletrônica de varredura. Análise de difração de raios X foi efetuada em
algumas  peças  sinterizadas  para  detectar  possível  oxidação  dos  pós.  Os  resultados  mostram  que  a
densidade das peças aumenta com a elevação da pressão de compactação. Todavia ela não contribui para
densificação do material. Ao contrário do que ocorre com o sistema W-Cu, os pós de Nb-20%Cu moídos
por  mais  longo  tempo  exibem menor  densidade.  A pesar  disto,  uma estrutura  homogênea  e  de  fina
granulação é observada.

Palavras chave: Sinterização; Compósito Nb-Cu; Moagem de alta energia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0569
TÍTULO: AVALIANDO O PROCESSO DE DIFUSÃO EPIDÊMICA E ESPACIAL DO HIV/AIDS NAS
UNIDADES FEDERADAS DA REGIÃO NORTE
ALUNO: FLAVIA FERREIRA BATISTA (058.436.984-08)
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (704.076.904-25)
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA (049.196.144-89)

Resumo:

        A dinâmica da epidemia da aids no Brasil não evolui e nem se distribui de forma homogênea entre as
regiões brasileiras.  Isso  tanto  no que diz respeito  ao perfil da transmissão,  como na sua evolução nos
espaços  sociais  e  geográficos,  conforme  apontam  Szwarcwald  et  al.  (2000).  O  mesmo  acontece,
principalmente, no que se refere ao seu potencial de crescimento, particularmente quando se tem em conta
a diversidade das condições demográficas, sociais e econômicas vigentes nas regiões brasileiras. Assim, o
objetivo principal deste trabalho é identificar o perfil epidemiológico recente da aids no Brasil, além de
analisar  a  evolução  dos  padrões  espaciais  de  disseminação  da  epidemia  da  aids  nos  municípios  das
macroregiões  brasileiras  em quatro  diferentes  momentos  (1991,  1996,  2000,  2003).Em linhas  gerais,  a
comparação entre os padrões espaciais de incidência da aids mostra que há uma discrepância bastante
acentuada entre os anos considerados,  fato  que permite identificar  uma disseminação  espacial da aids
acentuada  nos  municípios  da  região  Norte.  Os  resultados  referentes  às  taxas  padronizadas  mostram
relativamente  altas  taxas  de  incidência  entre  as  populações  mais  desassistidas  da  região,  indicando  a
necessidade de se desenhar políticas de contenção da aids que levem em conta as especificidades culturais
e  as  características  sócio-demográficas  destas  populações.  Assim  é  necessário  pensar-se  políticas
focalizadas e desenhadas para essas populações.
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Resumo:

        As rádios fontes duplas são rádio galáxias compostas por jatos, “hot spots” e pontes. Nelas, dois jatos
são ejetados pela região central da galáxia ativa. Os jatos são “canais” que transportam matéria e energia do
centro ativo da galáxia e as deposita nas pontes. Quando o material do jato atinge o seu ponto terminal
(“hot spot”), ele é refletido de volta e forma a região extensa das. O nosso trabalho consiste no estudo da
distribuição do brilho superficial de rádio fontes do tipo FRII ao longo das pontes. Fizemos primeiramente
uma reconstituição de mapas rádio de fontes compactas que nos permite comparar as observações com os
nossos modelos analíticos. Numa segunda etapa, geramos mapas rádio sintéticos baseados no modelo e
subtraímos  do  mapa  observado.  Variando  os  parâmetros  do  modelo,  minimizamos  esta  diferença  e
obtivemos as informações básicas sobre a fonte.  Apresentamos aqui alguns resultados tomando  como
exemplo as fontes 0930+389 e 0810+46. Estas duas fontes têm um alto grau de simetria. A razão entre os
brilhos superficial, bem como os comprimentos, das duas pontes é ~1. Para a primeira, a dimensão angular
da ponte é 1.9’’ e o raio do “hot spot” 0.19’’. Para a segunda, temos, respectivamente, 0.7’’ e 0.09’’. A
dependência do comprimento, raio e pressão das pontes com o tempo segue uma lei de potência com os
seguintes índices: para 0930+389 temos a=1.0, b=0.38 e c= –1.25 respectivamente. Para a fonte 0810+46
temos a=1.0, b=0.5 e c= –1.
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ATIVAS
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Resumo:

        Este trabalho teve por objetivo estimar a mortalidade da população feminina do estado do Rio Grande
do  Norte  para os  triênios  1996-98 e 2004-2006,  segundo  microrregiões.  Uma avaliação  preliminar  da
qualidade dos dados foi realizada com base na análise das causas mal definidas (CMD), e procedeu-se
correções dos óbitos pelo emprego dos estimadores bayesianos empíricos de James-Stein (Efron e Morris,
1975; Cavaline, 2005 e Cavaline e Leon, 2007). Da análise da qualidade dos dados segundo microrregiões e
triênios investigados, pode-se perceber que houve uma importante evolução do primeiro para o segundo
triênio,  uma vez que, para o total do Estado o percentual de CMD reduziu de 32,9% (1996-1998) para
12,4% (2004-2006). Analisando os sub-registros de óbitos (obtidos pelo complementar da cobertura dos
mesmos,  onde  a  cobertura  é  a  razão  entre  óbitos  observados  e  estimados)  constatou-se  que  as
microrregiões de maior cobertura no primeiro triênio (1996-98) também, em sua maioria, apresentaram
maior cobertura no segundo triênio (2004-2006), e de uma maneira geral, houve melhoria na cobertura no
último triênio em relação ao primeiro, o  que significa uma redução do sub-registro de óbitos.  Pode-se
concluir que o estimador bayesiano empírico de James-Stein forneceu uma alternativa viável de estimação
do sub-registro de óbitos para as microrregiões do Estado, de modo que se pode obter taxas melhores
ajustadas e identificar aquelas áreas passíveis de melhoria na qualidade da informação.
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Resumo:

        As  fibras  naturais  vêm ocupando  um espaço  cada  vez maior  no  mercado  pela  possibilidade  de
substituição  aos  materiais  convencionais,como  fibra de vidro,pois  apresentam excelentes  propriedades
como  abundância  na  natureza,baixo  custo,aliam  ótimas  propriedades  mecânicas  além  de  serem
considerados ecologicamente corretos.Cientes disto e do extravio das lâminas de alumínio, usadas para
revestir os dutos de gás,surgiu-se a idéia de aproveitar a palha de carnaúba,sob a forma de esteiras para
substituir as lâminas.O problema encontrado foi que a resina usada como impermeabilizante à palha possui
alta toxidez e difícil aplicação.Para solucionar o problema,esse trabalho se propôs a experimentar novas
resinas disponíveis no mercado e a estas adicionar a vermiculita,um tipo de argila composta basicamente
de silicatos de magnésio e alumínio,que é capaz de melhorar propriedades mecânicas e térmicas do material
a  que  for  adicionada,além  de  baratear  os  custos  finais.Este  trabalho  verificou  e  comparou  o
comportamento das palhas “in natura”,com diferentes resinas puras e com as misturas resinas/vermiculita
nas  proporções de 60 e 80%.Estudos de absorção  de água,ensaios  mecânicos de tração  e medidas  de
ângulo  de  contato  foram  avaliados  para  cada  tipo  de  resina  usada.Em  seguida,as  amostras  foram
submetidas ao envelhecimento térmico e todas estas propriedades voltaram a ser medidas e comparadas
entre si e desse modo verificar qual resina possui melhor comportamento frente aos diferentes testes.
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Resumo:

        Na perfuração  de um poço de petróleo,  usa-se um fluido  de perfuração,  a fim de transportar  os
cascalhos perfurados até a superfície. Esse fluido também é responsável pela sustentação mecânica das
paredes do  poço,  contenção  da produção  indesejável de fluidos presentes na formação,  lubrificação  e
resfriamento da broca. O fluido à base de água é largamente aplicado em função de apresentar baixo custo
e atender as exigências básicas desejadas: estabilidade térmica, biodegradabilidade, facilidade de bombeio e
tratamento, resultando em menores impactos ambientais. Entretanto, algumas situações, como perfuração
de  folhelhos  hidrofílicos,  requerem  a  utilização  de  aditivos  que  evitem  a  hidratação  dos  mesmos  e,
conseqüentemente, o aprisionamento de ferramenta ou migração (filtração) do fluido de perfuração para o
interior da rocha. Os inibidores químicos inorgânicos mais utilizados são os sais de sódio (NaCl) e de
potássio (KCl). Este trabalho teve por objetivo avaliar formulações de fluidos de perfuração à base de água
com alta salinidade (água produzida). Os fluidos de perfuração foram preparados em agitadores do tipo
Hamilton Beach,  envelhecidos a 180 °F e caracterizados quanto à densidade, propriedades reológicas e
filtrado. A eficiência de diferentes inibidores de inchamento de argilas também foi avaliada.

Palavras chave: fluido de perfuração, água produzida, inibidores de argilas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0575
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E PEQUENAS BACIAS NA REGIÃO DO
SEMI-ÁRIDO
ALUNO: THIAGO AUGUSTO MEDEIROS DE MELO (013.758.164-54)
ORIENTADOR: ARTHUR MATTOS (074.319.378-49)
CO-AUTOR: WANDERSON MARQUES DE MACEDO MOURA (061.271.054-80)

Resumo:

        O  estudo  proposto  objetiva a  obtenção  de parâmetros  metodológicos  para subsidiar  as  ações  de
outorga em regiões semi-áridas no que concerne aos recursos hídricos disponíveis em pequenos açudes e
pequenas  bacias  hidrográficas.  Quanto  aos  pequenos  açudes,  procurar-se-á  definir  indicadores  que
otimizem seu uso e minimizem o seu impacto sobre a disponibilidade hídrica de açudes de maior porte
localizados  a  jusante.  Com  relação  às  pequenas  bacias  hidrográficas  o  objetivo  é  a  definição  de
metodologias/modelos para quantificação das vazões outorgáveis.

Palavras chave: DISPONIBILIDADE HÍDRICA, BACIAS HIDROGRÁFICAS, AÇUDES, SEMI-ÁRIDO.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0581
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS PEROVSKITAS LA1-XSRXNIO3 (0 < X <
0,8) SINTETITIZADAS PELO MÉTODO PECHINI MODIFICADO
ALUNO: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA (072.745.064-63)
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20)
CO-AUTOR: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (068.946.554-80)
CO-AUTOR: PATRÍCIA MENDONÇA PIMENTEL (778.582.394-49)
CO-AUTOR: ROSANE MARIA PESSOA BETANIO OLIVEIRA (637.583.004-44)

Resumo:

        Neste trabalho,  o  sistema La1-xSrxNiO3 (0 < x < 0,8)  foi sintetizado  por  um método  similar  ao
Pechini,  onde  gelatina  foi  utilizada  como  direcionador,  já  que  além  de  ser  um  agente  quelante  e
polimerizante dos íons metálicos, a gelatina é um material de baixo custo e não-tóxico, tornando a síntese
mais simples e rápida. Este tipo de síntese permite um bom controle estequiométrico, reprodutibilidade e
homogeneidade em comparação aos métodos usuais. Tais características são relevantes no que diz respeito
à determinação das propriedades catalíticas deste material. Os materiais foram tratados termicamente a 350
ºC por  2h e calcinados a temperaturas de 700 e 900 ºC por  4h.  As amostras foram caracterizadas por
TG/DTA,  DRX,  refinamento  Rietveld,  e  MEV-FEG.  As  caracterizações  prevêem  a  aplicação  desses
materiais em catálise heterogênea, mais precisamente em reações de reforma do metano. Assim, podemos
concluir que: -A gelatina é um direcionador eficiente para ser utilizado na síntese de pós cerâmicos. -A
TG/DTA indica que a perda de massa dos pós precursores tem comportamentos semelhantes e ocorrem em
quatro etapas. -No DRX, observa-se a formação da fase perovskita a partir de 700 ºC, com aumento de
cristalinidade e formação de outras fases nos pós calcinados à 900 ºC. -No MEV-FEG, foi observado que
as partículas são inferiores a 100 nm. Os materiais apresentaram morfologia uniforme, mostrando que o
método de síntese adotado foi efetivo para a formação de partículas nanométricas.

Palavras chave: La1-xSrxNiO3, Perovskita, Método Pechini Modificado, Gelatina

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0582
TÍTULO: SISTEMAS MAGNÉTICOS PARA APLICAÇÃO EM PERMEAÇÃO EM MEMBRANAS
ALUNO: SILLAS SAMYR SILVEIRA DE MOURA (071.703.084-95)
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04)

Resumo:

        Investigamos o efeito de campo magnético estático na curva de absorção de água em sementes de
Calopogônio (Calopogonium mucunoides Desv.), em experimentos realizados no Laboratório de Química
da Escola Agrícola de Jundiaí.  Foi monitorado o  processo de absorção de água em sementes sob três
formas de embebição: hidratação espontânea em água destilada e hidratação sob campo magnético com
intensidades 15 mT e 48 mT. O efeito magnético foi investigado segundo dois protocolos: hidratação com
água previamente tratada em campo magnético  e hidratação  em presença de campo magnético.  Foram
usadas 50 sementes para cada tratamento, e realizadas seis pesagens com intervalos regulares de 1 hora.
Nas primeiras três horas registramos evidências claras de efeitos magnéticos. As sementes submetidas aos
campos  magnéticos  obtiveram  maior  velocidade  de  absorção  de  água  em  relação  ao  processo  de
embebição sem campo magnético, com acréscimos de peso de semente de 45%, 50% e 23% (controle) nas
primeiras 3 horas de embebição. Observamos que todas as fases do padrão trifásico para absorção de água
foram completadas nas 6 horas de embebição, quando as sementes foram submetidas a campo magnético
de  48mT.  Nossos  resultados  indicam  que  o  efeito  do  magnetismo  possibilitou  maior  penetração  das
moléculas de água nas cavidades e poros que constituem o tegumento das sementes. Há também indícios
de que o próprio processo de captação de água pelo embrião foi estimulado pelo campo magnético.

Palavras chave: embebição, tegumento, magnetismo, germinação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0583
TÍTULO: OBTENÇÃO DE CE0,9GD0,2O1,95 COMO ELETRÓLITO SÓLIDO PARA APLICAÇÃO EM
SOFC DE TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA
ALUNO: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (068.946.554-80)
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00)
CO-AUTOR: ANA KAROLINA BEZERRA DE SOUZA (056.905.414-19)
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20)
CO-AUTOR: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA (072.745.064-63)

Resumo:

        Células  a  combustível  produzem  energia  elétrica  a  partir  de  hidrocarbonetos  sem  emissões  de
poluentes. Os principais fatores que impossibilitam a comercialização destes dispositivos atualmente são
seus elevados custos e as altas temperaturas de operação. Essas temperaturas refletem diversos fenômenos
induzidos termicamente em seus materiais componentes. Óxidos mistos à base de CeO2 dopada com terras
raras vêm sendo amplamente estudados para aplicação em eletrólitos sólidos para células a combustível,
tornando possível a diminuição da temperatura de operação. Cerâmicas à base de CeO2 apresentam alta
condutividade iônica e possibilitam a operação de SOFC em temperaturas intermediárias (500 a 750°C),
tornando possível, por exemplo, seu uso em dispositivos auxiliares de geração de energia em automóveis,
tais como condicionadores de ar,  iluminação  e sensores.  Neste trabalho,  foi pesquisada a dopagem de
CeO2 com Gd2O3 por  meio  de síntese pelo  método  Pechini para se obter  Ce0,9Gd0,2O1,95.  Os pós
resultantes foram caracterizados pelas técnicas de DRX, BET e MEV. Foram obtidos pós nanométricos com
estrutura cristalina tipo cúbica formada após calcinação a 500°C e 700ºC por 2 h. Por meio dos resultados
obtidos por DRX verificou-se que os pós obtidos formaram a fase única desejada para desempenho dos
eletrólitos e, portanto, tornou possível dar prosseguimento a pesquisa por meio de compactação do pó e
sinterização obtendo-se um material denso e com boa condutividade elétrica.

Palavras chave: CeO2, Gd2O3, SOFC, Método Pechini.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0584
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA FORMAÇÃO
AÇU EM CAMPO DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
ALUNO: DAYVISON BRUNO CORDEIRO DE PAIVA (065.443.244-93)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (240.434.272-04)
CO-AUTOR: KYTERIA SABINA LOPES DE FIGUEREDO (049.657.054-40)

Resumo:

        Para campos maduros,  a caracterização  e classificação  química das águas produzidas,  através dos
estudos  da  variação  dos  seus  principais  elementos  constituintes,  associados  à  informações  sobre  os
diferentes níveis das rochas reservatório produtoras são de grande importância para a indústria petrolífera,
pois permitem a intervenção direta e o isolamento de intervalos pouco produtores, minimizando custos
operacionais.  O  objetivo  desse  estudo  é  representar  as  características  químicas  de  águas  subterrâneas
provenientes da produção de petróleo em campos maduros da porção central da Bacia Potiguar. Foram
utilizadas 33 amostras de águas de poços produtores. As análises químicas foram realizadas no Núcleo de
Estudos em Petróleo e Gás Natural da UFRN. Os cátions Na+, K+, Ca+2 e Mg+2 foram dosados utilizando
o procedimento  de espectrometria de emissão  ótica por  plasma indutivamente acoplado,  com fonte de
argônio (ICP-OES - MarcaThermo, Modelo iCAP6300); os ânions Cl-, SO4- e HCO3- foram determinados
em cromatógrafo de íons (IC - Marca Dionex, Modelo ICS-3000). Utilizou-se o diagrama de PIPER para a
caracterização hidroquímica. Observou-se um domínio de águas Cloretadas sódicas e Cloretadas cálcicas
ou magnesianas (mistas). Os resultados deste trabalho são condizentes com a literatura corrente, onde é
reportado  que no  mundo  as  águas do  tipo  Bicarbonato-sódico,  em conjunto  com as  do  tipo  Cloreto-
cálcico, são as mais comumente encontradas em associação com acumulações de hidrocarbonetos.

Palavras chave: Água Produzida, Diagrama de Piper, hidrogeoquímica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0585
TÍTULO: MEIOS DE VEICULAÇÃO DO PROTÓTIPO DE FÁRMACO TRANS-
DESIDROCROTONINA PARA ANÁLISE BIOLÓGICA
ALUNO: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA (067.796.004-23)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91)
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49)
CO-AUTOR: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (034.317.634-30)

Resumo:

        Croton  cajucara Benth  (Euphorbiaceae)  é  uma espécie medicinal nativa da região  amazônica e é
popularmente conhecida por “sacaca”. A maioria de suas atividades farmacológicas está relacionada com o
protótipo  de  fármaco  trans-desidrocrotonina  (DCTN)  um  diterpeno  19-nor-clerodano  encontrado  em
concentrações elevadas nas cascas do caule desta planta. Dentre as atividades da DCTN, podemos destacar:
atividade hipoglicêmica (Farias et al.,  1997; Silva et al.,  2001a),  hipolipidêmica (Silva et al.,  2001a,b,c;
Bighetti et al., 2004), antigenotóxica (Agner et al., 1999; Agner et al., 2001), antiulcerogênica (Rodríguez et
al.,  2004; Souza-  Brito  et al.,  1998; Hiruma-Lima et  al.,  1999; Melo  et  al.,  2003; Maciel  et  al.,  2000),
antitumoral (Maciel et al., 2000; Grynberg et al., 1999; Melo et al., 2004), antiinflamatória e antinociceptiva
(Maciel et al., 2002a; Carvalho et al., 1996), antiestrogênica (Luna Costa et al., 1999) e cardiovascular (Silva
et al.,  2005). O presente trabalho objetiva apresentar os meios de veiculação biológica que estão sendo
utilizados em estudos que avaliam a cinética de liberação da DCTN, bem como enfatizar a otimização do
uso medicinal da DCTN em função da utilização de veiculação biotecnológica. Neste contexto, destaca-se
um estudo recente realizado em parceria com a UFPE e UFRN, objetivando a formação do complexo de
inclusão  de  DCTN  com  Hidroxipropil-beta-Ciclodextrina,  para  obtenção  de  microesferas  que  serão
disponibilizadas para avaliações biológicas.

Palavras chave: Croton cajucara, DCTN, complexo de inclusão, microesferas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0586
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA CINÉTICA DE CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE ENZIMAS
PELO FUNGO METARHIZIUM ANISOPLIAE EM MEIOS DE CULTIVO COMPLEXOS
ALUNO: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (065.290.004-61)
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53)

Resumo:

        As  quitosanas  são  polissacarídeos  formados  pela  N-desacetilação  parcial  ou  total  da  quitina.  À
exceção da celulose, são os carboidratos mais abundantes na Terra, sendo presentes em diversos animais,
tais como fungos, insetos e crustáceos. Devido ao processamento de crustáceos para consumo, há uma
grande  geração  de  biomassa  destes,  que  acabam  sendo  descartados  nos  mares,  causando  problemas
ambientais.  A quitosana  é  hidrolisada  pelas  quitosanases,  gerando  oligossacarídeos.  Estes  podem  ser
ingeridos  pelos  seres  humanos  e  possuem  propriedades  nutracêuticas.  Vários  organismos  produzem
quitosanases, mas até a presente data, não está descrito se o fungo Metarhizium anisopliae é capaz de gerar
enzimas quitosanolíticas. O objetivo deste trabalho é investigar a existências de enzimas quitosanolíticas no
fungo Metarhizium anisopliae e caracterizar sua cinética de crescimento em meios de cultivo complexo,
bem como analisar a produção, atividade e cinética das enzimas por ele produzidas. A análise dos açúcares
redutores foi feita através de colorimetria. Foi observado que o Metarhizium anisopliae gera 0,3g.L-1 de
açúcares redutores durante o cultivo, sendo que a maior atividade quitosanolítica se dá após 48 horas de
cultivo, produzindo 2,7 U.mL-1 da enzima. As quitosanases produzidas possuem maior atividade em pH
5,5 e temperatura de 55 °C. Em relação à cinética enzimática, a constante de Michaelis Menten foi de 0,08
mg.L-1 e a velocidade máxima de reação foi de 2,0 μmol.min-1.

Palavras chave: Metarhizium anisopliae, quitosanase, cinética de crescimento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0593
TÍTULO: O USO DE AMOSTRAGEM PROBABILÍSTICA EM UMA PESQUISA SOBRE SAÚDE
SEXUAL
ALUNO: WALTER PEDRO SILVA JUNIOR (069.809.314-31)
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37)
CO-AUTOR: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (012.104.024-08)
CO-AUTOR: DANIELE TORRES RODRIGUES (049.212.764-63)
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78)

Resumo:

        A saúde sexual é um assunto geralmente relegado, mesmo no ambiente médico. Dessa forma, pouco
se conhece sobre o tema, dificultando o estabelecimento de políticas públicas na área. Com o intuito de
fazer um levantamento da função sexual nas mulheres na cidade do Natal-RN com idade entre 18 e 69
anos, é elaborado um plano amostral probabilístico, por conglomerado em dois estágios. Neste estudo,
investiga-se  a  qualidade  da  amostra  selecionada  em  setores  censitários,  estimando-se  o  número  de
mulheres residentes na faixa etária considerada e comparando-a com os dados da Contagem Populacional
de 2007 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Constata-se que a qualidade da
amostra é satisfatória para o bairro de Felipe Camarão. Estima-se que entre 0 e 9% das mulheres entre 18 e
69 anos residentes neste setor censitário possuem disfunção sexual.

Palavras chave: Amostragem; Disfunção sexual feminina; Saúde.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0598
TÍTULO: TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA COMO ALTERNATIVA NA DEGRADAÇÃO/REMOÇÃO
DE CORANTES EM ÁGUAS RESIDUAIS SINTÉTICAS.
ALUNO: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (065.290.844-60)
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE (011.390.599-80)
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49)
CO-AUTOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49)
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72)

Resumo:

        A contaminação de solos e lençóis freáticos por compostos orgânicos pouco ou não biodegradáveis
tem  sido  assunto  de  grande  atenção  no  mundo  acadêmico  e  industrial.  Existem  vários  métodos  de
tratamento  de efluentes industriais,  incluindo  a incineração,  adsorção,  tratamento  biológico  e oxidação
química. O desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de efluentes que sejam ambientalmente
orientadas é cada vez mais estimulado e a Tecnologia Eletroquímica é uma delas, por ser considerada uma
alternativa atrativa para o tratamento de efluentes contendo compostos orgânicos (petróleo, corantes, etc.)
via a eletroxidação. O presente trabalho teve como objetivo verificar a eficiência do processo de oxidação
eletroquímica para remoção de corantes em soluções aquosas, utilizando a Platina suportada em titânio
(Ti/Pt) como material eletrocatalítico. As taxas de degradação e mineralização do corante, azul de metila,
foram quantificadas usando técnicas analíticas, visando aperfeiçoar as condições experimentais (densidade
de corrente elétrica aplicada (J),  agitação (a)  e temperatura (T)).  Dessa forma, nas melhores condições
experimentais (J=30 mAcm-2, T=60°C e a=25 rpm), houve eliminação total da cor e degradação de cerca
de 80% do Carbono Orgânico Total (COT) em 2 horas de tratamento. Os resultados obtidos a partir do
desenvolvimento deste projeto 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.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0601
TÍTULO: APLICAÇÃO DE FILMES DE DIAMANTE DOPADOS COM BORO COMO MATERIAL
ELETROCATALÍTICO PARA A DEGRADAÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS
ALUNO: GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA (708.399.561-34)
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE (011.390.599-80)
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49)
CO-AUTOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49)
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72)

Resumo:

        As indústrias têxteis requerem grandes quantidades de água, corantes e produtos químicos ao longo
de uma complexa cadeia produtiva, gerando uma significativa 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,  floculação  e eletroquímica.  A Tecnologia Eletroquímica é uma alternativa
atrativa para o tratamento de efluentes contendo compostos orgânicos via o processo de eletroxidação.
Poucos estudos têm sido conduzidos na aplicação de processos eletroquímicos; mas pesquisas realizadas
utilizando o eletrodo recoberto por filme de diamante dopado com boro, mostraram a grande eficiência
deste  material  na  degradação  dos  corantes,  como  o  sandocril  e  sandolam.  Porem,  este  material  foi
escolhido  para  o  desenvolvimento  do  presente  trabalho  com  o  objetivo  de  verificar  a  eficiência  do
processo  de oxidação  eletroquímica para  remoção  de corantes  têxteis  (Vermelho  Remazol  RB e Azul
Novacron  C-D)  em soluções  aquosas.  Este  material  eletrocatalítico  sob  diferentes  valores  de  corrente
elétrica  aplicada  (20,  40 e  60 mA cm-2)  e  25°C de  temperatura,  permitiu  remover  cerca  de  98% da
coloração  em todos  os  casos,  em 2 horas  de  reação.  Estes  resultados  indicam a  aplicabilidade  deste
processo avançado de oxidação para eliminar altas concentrações de corantes em efluentes da Indústria
Têxtil.

Palavras chave: Tratamento eletroquímico, filme de diamante, corantes, oxidação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0602
TÍTULO: OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COCO SAPONIFICADO (OCS) EM SISTEMAS
MICROEMULSIONADOS
ALUNO: ALINE MARIA SALES SOLANO (050.394.574-99)
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49)
CO-AUTOR: GINEIDE CONCEICAO DOS ANJOS (050.879.334-32)
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49)

Resumo:

        O óleo de coco é um produto regional de fácil obtenção constituído de uma mistura de triglicerídeos
com  predominância  dos  ácidos  láurico,  mirístico,  palmítico,  esteárico  e  oléico.  Dentre  as  várias
possibilidades  de  utilização,  o  óleo  de  coco  saponificado  (OCS)  empregado  como  tensoativo,  com
aplicabilidade  em  um  sistema  microemulsionado  (SME)  com  ação  anticorrosiva.  Microemulsão  são
sistemas formados a partir de uma solubilização espontânea de dois líquidos imiscíveis (água e óleo), na
presença de  um tensoativo  e,  se  necessário  um cotensoativo.  No  presente  trabalho  obteve-se  o  OCS
utilizado como tensoativo do SME. O óleo de coco foi saponificado pela diluição de 21,5 g de NaOH em
80 mL de água destilada, esta solução foi adicionada ao óleo de coco (100 g), seguido de adição de álcool
etílico (300 mL). Esta mistura reacional foi aquecida em refluxo por 2 h. Após remoção do álcool, o sabão
obtido (100 g) foi seco a 40 ºC. O tensoativo OCS foi obtido com rendimento quantitativo. O sistema
(SME-OCS)  apresenta  a  seguinte  composição:  20% de  OCS,  20% de  butanol  (cotensoativo),  5% de
querosene e  55% de água bidestilada,  e  será utilizado  na solubilização  de extratos  vegetais  que serão
avaliados como inibidores de corrosão causada por microorganismos (biocorrosão por bactérias), estando
inserido em uma pesquisa que objetiva avanços tecnológicos na área de corrosão.
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Resumo:

        A corrosão é um processo químico que acarreta vários problemas ambientais e econômicos. Uma
forma de evitar ou retardar a corrosão é o uso de inibidores de corrosão. No presente trabalho foi utilizada
substância nitrogenada (fração rica em alcalóides de Croton cajucara Benth) solubilizada em um sistema
microemulsionado (SME) contendo como tensoativo o óleo de coco saponificado (SME-OCS), aplicada
como inibidor de corrosão. Para tanto, microemulsão são sistemas formados a partir de uma solubilização
espontânea de dois líquidos imiscíveis (água e óleo), na presença de um tensoativo e, se necessário um
cotensoativo.  Entretanto,  iniciou-se  na  obtenção  de  um  sistema  microemulsionado  contendo  em  sua
composição  20% de  óleo  de  coco  saponificado,  20% de  butanol,  5% de  querosene  e  55% de  água
bidestilada.  Em  seguida  foi  realizado  um  estudo  de  solubilidade  da  substância  nitrogenada  no
SME-OCS-ALC que foi de 10,50 ± 0,48 mg/mL, apresentando um percentual de 84,7%. Logo após foi
realizado um estudo de tensão superficial, onde foram construídas as curvas da concentração versus tensão
superficial para o SME-OCS-ALC. Como resultado da tensão superficial temos que o SME-OCS-ALC em
solução teve melhor interação entre as moléculas e uma adsorção mais eficaz. Neste estudo a eficiência de
inibição  à  corrosão  da  substância  nitrogenada  solubilizada  no  SME-OCS  foi  avaliada  pelo  método
galvanostático  PGSTAT 302 versão  4.9,  onde  foi  comprovada  a  eficiência  do  SME-OCS-ALC como
inibidor de corrosão.
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TÍTULO: OBTENÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS CONTENDO O TENSOATIVO OCS
E QUANTIFICAÇÃO DE SUAS EFICÁCIAS NA SOLUBILIZAÇÃO DO HETEROCICLO ISATINA
ALUNO: CIRO JOSE FERREIRA RODRIGUES (061.508.824-46)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91)
CO-AUTOR: ADNA DORNELLES NICACIO DE SOUZA (055.776.074-77)
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA F.T.ROSSI (770.445.684-91)
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA M. MACIEL (373.201.654-49)

Resumo:

        Sistemas microemulsionados (SME) contendo o tensoativo óleo de coco saponificado (OCS) foram
obtidos e utilizados para solubilização do heterociclo isatina (IST). A quantificação de IST solubilizada nos
sistemas testados {SME-OCS-1 [20% de OCS, 20% de butanol (cotensoativo), 5% de querosene (FO) e
55% de água destilada (FA)] e SME-OCS-2 [OCS (12,5%), butanol (12,5%), FO (5%), FA (70%)]} foi
determinada por UV-visível. SME-OCS-1 foi mais eficaz na solubilização de IST (4,64 ± 0,000 mg/mL;
18,5%) [SME-OCS-2 solubilizou 7,9% (0,99 ± 0,136 mg/mL)]. Em estudos preliminares, confirmou-se o
poder anticorrosivo de SME-OCS-1 (77% de inibição)1. O fato de IST ter sido solúvel nestes sistemas e ter
sido reportado como um agente anticorrosivo eficaz, influenciaram na escolha deste heterociclo para um
estudo que objetiva a otimização das eficiências de inibição à corrosão de SME-OCS contendo IST. Os
valores  obtidos  para  as  viscosidades  destes  SME foram 0,012 (25oC)  e  0,004 (60oC)  kgm-1s-1 para
SME-OCS-1 e 0,007 (25oC) e 0,003 (60oC) kgm-1s-1 (SME-OCS-2). SME contendo isatina forneceu 0,008
(25oC)  e  0,003  kgm-1s-1  (60oC),  tendo  sido  concluido  que  os  sistemas  avaliados  apresentam
características de fluido Newtoniano (tensão e taxa de cisalhamento foram proporcionais). Confirmou-se
ainda, a eficácia do uso destes SME para a solubilização de IST.

Palavras chave: Isatina, sistema microemulsionado, viscosidade.
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Resumo:

        O satélite astrofísico CoRoT é uma ligação da missão espacial pela agência espacial francesa, com a
participação do programa de ciência da Agência Espacial Européia, Áustria, Bélgica, Brasil, Alemanha e
Espanha. Os objetivos científicos principais desta missão espacial internacional são o estudo da rotação e
oscilações solar como de estrelas, assim como a busca para planetas extra-solares. Neste trabalho existem
exemplos contínuos atuais dos espectros estelares analisados no contexto dos estágios da continuação para
o estudo da rotação solar como de estrelas. A síntese espectral e a determinação dos parâmetros estelar são
baseadas no software TurboSpectrum. A temperatura eficaz, a metalicidade, a gravidade e a velocidade
rotacional projetada, obtidos dos espectros de alta resolução, são apresentadas para estrelas nos estágios
evolucionários diferentes.

Palavras chave: Astronomia, Astrofísica, Curvas de Luz, Rotação, Magnetismo
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Resumo:

        Croton cajucara Benth (Euphorbiaceae) uma espécie medicinal nativa da região Amazônica do Brasil,
é vulgarmente conhecida por 'sacaca', representa um recurso terapêutico eficaz no tratamento e cura de
várias doenças. O diterpeno bioativo 19-nor-clerodaneo trans-desidrocrotonina (DCTN), é o componente
majoritário  das  cascas  do  caule de Croton  cajucara Benth  e  apresenta inúmeras  atividades  biológicas,
dentre as mais importantes destaca-se o seu efeito hipoglicemiante [a hipoglicemia ocorre quando o nível
de glicose no sangue está abaixo da faixa considerada normal (60 mg/dL)]. O presente trabalho descreve o
isolamento,  purificação  e  caracterização  por  espectroscopia  na  região  de  infravermelho  (IV)  deste
diterpeno. Para tanto, obteve-se inicialmente, o extrato hidroalcoólico (EHA) das cascas do caule de Croton
cajucara. A DCTN foi isolada deste extrato por cromatografia de coluna aberta, com a fase estacionária gel
de sílica, e sistema de eluição hexano/clorofórmio em gradiente de polaridade, tendo sido purificada por
recristalização  utilizando-se a mistura de solventes  hexano/ acetona (9:1).  O  isolamento  deste produto
natural bioativo possibilitará sua biodisponibilização para novas avaliações farmacológicas. Para tanto, será
veiculado  em um nanosistema do  tipo  microemulsão  obtido  com substâncias químicas  biologicamente
aceitáveis.  A  pureza  da  DCTN  foi  confirmada  por  TLC  (por  comparação  com  padrão  autêntico,
previamente caracterizado) e por dados de IV.

Palavras chave: Croton cajucara, DCTN, isolamento e purificação.
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Resumo:

        A produção in vitro de biopesticidas virais é a maior fonte desses pesticidas atualmente presentes no
mercado. Com os recursos da engenharia genética têm sido criados microrganismos entomopatogênicos
geneticamente  modificados,  que  apresentam  características  adicionais  àquelas  dos  patógenos  não
modificados. Para construir o vírus geneticamente modificado vAgEGT∆-lacZ foram usados plasmídeos,
moléculas circulares do ácido desoxirribonucléico não integradas ao cromossomo bacteriano capazes de
auto-replicação. Neste trabalho foi realizada a passagem seriada do vírus recombinante vAgEGT∆-lacZ,
utilizando a linhagem Sf21 adaptada em meio de cultura em suspensão (Sf900II, Invitrogen), em shaker
orbital com agitação de 120 rpm e temperatura controla a 28°C. Em cada passagem da cultura infectada era
retirada uma amostra após 72h.p.i. para contagens diárias afim de quantificar a produção volumétrica de
poliedros, onde para cada passagem pode-se obter os valores de concentração total, concentração de OB,
quantidade de OB por célula. e título viral. Ao contrário do que foi observado em passagens seriadas com
outros sistemas de vírus/células, uma diminuição do título viral ocorreu durante 3 passagens sucessivas do
vírus. Dentre as passagens realizadas foi observado que a passagem 1 foi a que apresentou maior produção
de OB. Desta forma, conclui-se que o melhor resultado foi obtido durante a passagem 1.

Palavras chave: Baculovirus, AgMNPV vAgEGT∆-lacZ, lagarta da soja, biopesticida

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0655
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE IP CORES EM FPGA COM
ESTRATÉGIAS EMBARCADAS DE CONTROLE
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Resumo:

        Enfatiza o desenvolvimento em tempo real, de um núcleo de hardware, que execute o controle de
uma articulação robótica para equipamentos de potência ou instrumentação. Na pesquisa tem-se analisado
alguns conteúdos sobre sistemas embarcados e seus parâmetros de produção, procedimentos de reuso e
estudos sobre reguladores de tensão e transformada Z. Esses estudos tiveram por finalidade estruturar a
boa fundamentação no aprendizado do objeto do projeto. Viu-se também as necessidades de articulações
robóticas, e se definiu alguns modelos de controle pertinentes. As implementações foram feitas utilizando
VHDL no ambiente Quartus, da Altera. Ressaltam-se ainda alguns outros resultados, metas alcançadas com
suas devidas discussões e algumas perspectivas para a nova fase do projeto.

Palavras chave: FPGA, Propriedade Intelectual, Reuso, Sistemas Embarcados, IP Cores
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Resumo:

        A região Nordeste é responsável pela segunda maior produção pesqueira resultante da pesca artesanal,
da qual o Estado do Rio Grande do Norte representa 70% da produção (VASCONCELLOS et al, 2005).
Comunidades litorâneas com baixo nível de escolaridade e renda se utilizam da pesca com jangadas como
forma de subsistência e fonte de renda. A atividade de pesca artesanal é considerada imprevisível, com
altos  riscos  e  condições  de  trabalho  inadequadas,  em  razão  das  extensas  jornadas  de  trabalho,
equipamentos  de  pesca  inadequados  e  condições  ambientais  e  meteorológicas  adversas.  Todos  esses
fatores  contribuem á insegurança da atividade em alto-mar.  Neste contexto,  o  presente trabalho  busca
realizar a instrução da demanda, analisar a atividade de pesca, levantar informações em órgãos de apoio
como Colônia de pescadores, Capitania dos portos, IBAMA, Hospital de Pescadores e a SEAP, além de
examinar  os  riscos  de  acidentes,  variabilidades  e  regulações  da  atividade  jangadeira  nas  Praias  da
Redinha/RN e Ponta Negra/RN. A metodologia de análise baseou-se nos princípios da Análise Ergonômica
do  Trabalho  –  AET  (WISNER,1987;  GUÉRIN,  1996;  VIDAL,  2008).  Métodos  observacionais  e
interacionais encadearam os estudos em bases de referencial bibliográfico, e nas instituições de suporte.
Percebeu-se como esses riscos, variabilidades e regulações influenciam o modo operatório adotado pelos
pescadores. Necessitando assim, de atitudes orientadas de forma positiva, consciente e contínua.

Palavras chave: Pesca artesanal jangadeira;Ergonomia;Higiene e Segurança do Trabalho.
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Resumo:

        A estabilidade oxidativa é de fundamental importância na qualidade do biodiesel, esses compostos
contêm expressiva quantidade de ligações duplas e grupos metilênicos alílicos que os tornam sensíveis às
condições ambientais, estando aptos a oxidação, e assim induzindo a sua degradação química. O objetivo
de nosso trabalho tratou da síntese de compostos orgânicos amino-hidroxiaromáticos e avaliação de suas
atividades  antioxidantes  no  biodiesel  (B100).  Para  obtenção  desses  compostos  usamos  a  reação  de
Mannich, uma reação clássica na química orgânica que tem como característica o fator multicomponente
(cetona ou enol, aldeído e amina). Preparou-se derivados inibidores de oxidação usando β-naftol como
equivalente  sintético  de  enol,  formaldeído  ou  benzaldeído  e  aminas.  Para  avaliação  da  atividade
antioxidante  adotou-se  o  método  rancimat,  onde um fluxo  de ar  a  10 L/h  é  passado  pela  amostra  à
temperatura constante de 110oC. Nessas condições os produtos voláteis da oxidação são conduzidos pelo
fluxo de ar até um frasco contendo água destilada que tem sua condutividade medida por um período de
6h. Os valores de condutividade são plotados em gráfico versus tempo fornecendo uma curva que nos
permite  avaliar  o  período  de indução  na presença de um inibidor  de oxidação.  Foram avaliados  três
compostos  sintetizados,  usando-se  um  inibidor  comercial  para  comparação.  Os  ensaios  produziram
resultados que mostraram eficiência dessa classe de compostos para a estabilidade oxidativa do B100.

Palavras chave: biodiesel, antioxidante, mannich
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Resumo:

        Os  macrocíclicos  e  seus  derivados  têm  uma  larga  variedade  de  aplicações.  Os  complexos  de
tetraazamacrocíclicos,  ligantes  macrocíclicos,  com  íons  lantanídeos  trivalentes  (Ln+3),  são  usados
atualmente como agentes de contrastes em imagem de ressonância magnética nuclear,  e também como
sondas luminescentes. O objetivo deste trabalho é caracterizar um novo derivado 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.  Realizou-se,  em laboratório,  a  síntese  de  um novo
derivado do composto macrocíclico cicleno com o ácido 5-bromonicotínico, sob um sistema em refluxo e
temperatura constante. Obteve-se, como produto, um óleo pouco viscoso de coloração amarela, que foi em
seguida neutralizado e precipitado. 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 moleculas do Ácido 5-Bromonicotínico ligadas ao Cicleno, a forma como se dá
essas  ligações  ainda não  foi  completamente  defina.  Pretende-se  finalizar  a  caracterização,  e  estudar  a
luminescência do composto.

Palavras chave: 1,4,7,10-tetraazaciclododecano, Cicleno, macrocíclico
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Resumo:

        Foram pesquisados dois materiais compósitos fabricados com fibra de carbono, onde se analisou seu
comportamento à fadiga através do uso de Redes Neurais Artificiais, observando o comportamento dos
mesmos com os resultados obtidos em trabalhos anteriores.  O objetivo  deste trabalho  é demonstrar  a
aplicabilidade de redes neurais artificiais na análise do comportamento a fadiga de materiais compósitos.
Na qual um deles foi analisado na direção longitudinal e transversal, totalizando três conjuntos de dados. O
primeiro conjunto de dados analisado, com sigla HTA/913, é um plástico reforçado com fibra de carbono
com resina epoxy. O segundo conjunto de dados analisado denominado de QQ1, trata-se de um plástico
com  fibra  de  carbono,  com  configuração  [±45/04/±45]S.  O  terceiro  conjunto  de  dados  analisado
denominado  de  QQ1t,  semelhantemente  ao  segundo,  diferenciando-se  daquele  apenas  por  ter  sido
ensaiado a 90°. Para a criação do modelo matemático, utilizou-se a rede perceptron de múltiplas camadas
treinado  pelo  Algoritmo  Back  Propagation,  com arquitetura consistindo  de dois  neurônios  de entrada
(tensão média e número de ciclos) e um neurônio de saída (amplitude de tensão). A partir dos resultados
obtidos percebeu-se que a rede apresentou resultados satisfatórios tanto para compósitos reforçados com
fibra de vidro como para o compósito reforçado com fibra de carbono, na qual se obteve EMQs menores
que 0.0004.

Palavras chave: Redes Neurais Artificiais, Fadiga, Compósitos
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Resumo:

        Este  projeto  tem  por  objetivo  a  construção  de  residências  populares,  combatendo  o  déficit
habitacional brasileiro, para as camadas mais pobres da população, em regime de mutirão, através do uso
de materiais reciclados(isopor,  pneus usados e garrafas pets).  Serão confeccionados blocos de encaixe,
utilizando  material  compósito,  concedendo  conforto  térmico  e  acústico,que  têm  como  principal
característica o  baixo custo.  Demonstrar-se-ão  as viabilidades térmica,  econômica e de materiais de tal
bloco.

Palavras chave: gesso, compósito, conforto térmico, reciclagem, blocos
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Resumo:

        Hoje, a grande tendência no mundo é estudar formas de obtenção de energia renovável e “limpa”. Um
exemplo é a energia solar,  que é uma das maiores potencialidades do Nordeste brasileiro.  O principal
objetivo  deste trabalho  é determinar  o  potencial solar  da UFRN visando  à geração  de energia elétrica
através de sistemas fotovoltaicos. Outra finalidade é gerar um banco de dados que subsidie as políticas de
estímulo  ao  uso  de  energia  solar  no  Rio  Grande  do  Norte.  Por  fim,  um  propósito  complementar  é
introduzir em planilhas eletrônicas (Excel) estes dados, viabilizando a construção de gráficos para análises.
Utilizou-se um registrador  de dados  NRG 9200-PLUS que foi conectado  a um piranômetro  LI-200SZ
(fotodiodo de silício) montados numa torre solarimétrica, instalada no Lab. de Dispositivos Térmicos e
Especiais no Núcleo Tecnológico da UFRN. Os dados diários foram coletados continuamente e registrados
automaticamente a cada 2 segundos com médias desses valores gravadas a cada 10 minutos.  O dia de
maior índice de radiação solar incidente foi 31 de março de 2008, perfazendo o total de 6588 Wh/m². O de
menor índice ocorreu em 27 de abril de 2008, quando foram registrados 450 Wh/m². Sendo a radiação
anual  elevada,  conclui-se  que  a  UFRN  apresenta  grande  potencial  para  implantação  de  sistemas
fotovoltaicos e o fato da Universidade ser “horizontal” contribui para a utilização dessa tecnologia.

Palavras chave: ANÁLISE DOS DADOS SOLARIMÉTRICOS DA UFRN

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0689
TÍTULO: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA ENTRE OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO
EM 69 KV (CONTINUAÇÃO)
ALUNO: CASSIO MEDEIROS CHACON (068.842.794-43)
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (057.686.324-68)

Resumo:

        O  crescente  aumento  no  consumo  de  energia  elétrica  nos  grandes  centros  urbanos  acarretou  a
necessidade de um maior nível de sua distribuição. Deste modo, tornou-se cada vez mais importante o
cuidado com a segurança das pessoas que circulam nas proximidades das instalações elétricas. A pequena
distância dos dutos de água ou gás a essas instalações, fez com que eles viessem a sofrer influência de
correntes que possam vir a circular pela terra. Cada torre é aterrada e possíveis correntes de defeito podem
circular pelo solo, causando um aumento de potencial em dutos e tubulações metálicas nas proximidades.
Esse aumento de potencial pode se estender por grandes distâncias podendo afetar instalações prediais de
água  ou  gás.  O  projeto  consiste  em  desenvolver  uma  ferramenta  de  análise  adequada,  partindo  da
modelagem  matemática  do  problema  e,  posteriormente,  do  desenvolvimento  de  um  programa
computacional para análise dessa natureza.  Os modelos  matemáticos usuais  para cálculo  de potenciais
elétricos serão adequados à solução do problema, para cada disposição de dutos próximos às instalações
elétricas.  Um  programa  computacional  para  cálculo  de  potenciais  elétricos  de  toque,  de  passo  e  de
transferência está sendo  elaborado  de maneira a contemplar  as  situações  existentes  e identificadas  em
campo, avaliando os resultados para selecionar os casos considerados mais críticos. A depender desses
resultados, novos critérios de aterramento poderão ser propostos em substituição aos atuais.

Palavras chave: Sistemas elétricos de distribuição, aterramento, potenciais elétricos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0699
TÍTULO: AEROPETRO – DESENVOLVIMENTO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE
ALUNO: JOÃO PAULO FERREIRA GUIMARÃES (069.201.914-66)
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (444.186.204-00)

Resumo:

        Este trabalho faz parte de um projeto maior que visa o desenvolvimento de um veículo aéreo não
tripulado que esteja ápto a realizar supervisões em instalações da indústria do petróleo e gás Natural com o
objetivo  de  detectar  situações  anômalas  de  forma  autônoma.  O  trabalho  executado  corresponde  ao
desenvolvimento da eletrônica que virá a ser embarcada neste robô. Ela deverá ser uma ponte entre um
computador, que também será embarcado e será responsável pelas estratégias de controle e navegação, e os
diversos sensores e atuadores que este veículo deverá conter para viabilizar o seu funcionamento. Isso
porque os dados fornecidos pelos diversos sensores( GPS, Bússola, Sonar, Giroscópios, Acelerômetros,
etc) são fornecidos de formas diferentes e sendo assim a comunicação com um computador não pode ser
feita de forma direta.  É necessário então um elemento central entre o  computador e estes que trate de
"conversar"  com  os  vários  sensores  e  repassar  essas  informações  ao  computador.  Esse  papel  foi
implementado em um microcontrolador PIC. Placas contendo os sensores e os microcontroladores foram
desenvolvidas bem como o software de controle referente a estes últimos. Sendo assim, já conseguimos
validar  a  comunicação  com alguns  sensores  tais  quais  o  GPS,  a  Bússola e  o  Sonar,  além de termos
consolidado a comunicação e o acionamento dos quatro motores que estarão no protótipo. Faltando ainda
o Link de Rádio e a Unidade de Medida Inercial.

Palavras chave: Arquiterura de Hardware e Software, Robótica, Sensoriamento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0703
TÍTULO: ANÁLISE AERODINÂMICA DE UM AVIÃO RADIO-CONTROLADO
ALUNO: RENATO CAMARA MARTINS DA COSTA (058.227.564-41)
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (023.064.444-98)
CO-AUTOR: BRUNO DA CUNHA DINIZ (055.088.874-82)

Resumo:

        O objetivo deste trabalho é realizar a análise aerodinâmica de um avião rádio-controlado, destinado a
competição  SAE AERODESIGN a fim de aperfeiçoar  a aeronave aerodinamicamente.  Para isso  foram
calculados: I) a variação do coeficiente 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) calculo da distribuição das porcentagens do arrasto total da aeronave e a
curva da equação da polar de arrasto. IV) calculo do desempenho da aeronave, obtendo então a previsão
de carga em variadas altitudes, onde o valor de 17,5 kg foi calculado ao nivel do mar. Com este trabalho
foi verificado em um primeiro momento o arrasto parasita da fuselagem era de 12% do arrasto total, e com
algumas modificações geométricas esse arrasto diminuiu para 10 % do arrasto total da aeronave, ao qual se
considerou satisfatório considerando as restrições impostas pela competição.

Palavras chave: Aerodinâmica, Arrasto, Coeficiente de Sustentação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0704
TÍTULO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A MORTALIDADE, SEGUNDO RAÇA/COR NOS
ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E RIO GRANDE DO SUL
ALUNO: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (056.665.774-09)
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (071.232.134-91)
CO-AUTOR: ANTONINO MELO DOS SANTOS (069.084.194-95)
CO-AUTOR: LIGIA MAGNOLIA CONFESSOR (060.620.424-54)
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00)

Resumo:

        O objetivo deste trabalho é realizar  uma análise comparativa entre os padrões da mortalidade por
causas, segundo raça/cor em dois estados brasileiros de distintos níveis socioeconômicos e demográficos,
Rio  Grande  do  Norte  (RN)  e  Rio  Grande  do  Sul  (RS),  situados  nas  regiões  Nordeste  e  Sul,
respectivamente. A fonte dos dados foi o sistema de informações sobre mortalidade (SIM/Datasus/MS), da
qual foram coletados os óbitos, segundo raça/cor e capítulos da CID-10, referentes aos anos de 2004-2006.
Realizou-se uma análise comparativa exploratória, lançando-se mão do teste de associação qui-quadrado
(com nível  de  significância  de  5%),  e  da  técnica  de  análise  de  correspondência  (AC).  Os  óbitos  na
categoria de raça/cor ignorada correspondem a 21% dos casos no RN e apenas 2% no RS, evidenciando
um nível de qualidade dos dados do RS muito superior ao do RN. Contudo, a AC apontou padrões de
causas  de morte,  segundo  raça/cor,  bastante próximos em ambos os estados.  Em ambos os  estados a
raça/cor preta e parda estiveram igualmente associadas a uma maior ocorrência de causas relativas aos
transtornos mentais, gravidez e parto, doenças do sangue, causas externas e mal definidas. Tais resultados
revelam vulnerabilidades associadas às características de raça/cor traduzidas por “injustas” e/ou “indignas”
formas  de  morrer  em  ambos  os  estados,  apesar  de  suas  evidentes  diferenças  econômicas  e
sociodemogáficas.

Palavras chave: raça/cor, mortalidade, desigualdade social, desigualdade na morte

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0711
TÍTULO: PRODUÇÃO DE MADEIRA TERMICAMENTE TRATADAS
ALUNO: THIAGO ANGELS BATISTA OLIVEIRA (055.492.274-60)
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (871.102.968-49)

Resumo:

        A Indústria moveleira é uma das mais expressivas do país, promovendo o seu desenvolvimento em
todas as dimensões, e em franca expansão, acompanhando o crescimento da construção civil. Entretanto, a
sua  matéria  prima,  a  madeira,  tem  se  tornada  escassa,  particularmente  as  mais  adequadas  física  e
quimicamente à sua utilização como móvel. O tratamento térmico em espécies como o Eucalipto e a Teca
visa buscar alternativas para amenizar essa problemática, essa pesquisa tem como objetivo alterar as suas
propriedades físico químicas, aumentando a sua resistência física e notadamente a sua resistência contra o
ataque dos insetos como cupins e formigas, para a sua utilização como móveis.

Palavras chave: Tratamento Térmico, Madeira

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0715
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA PARA ANÁLISE DE EMPUXO ESTÁTICO DO
CONJUNTO MOTO-PROPULSOR DO AERODESIGN
ALUNO: RAMSES OTTO CUNHA LIMA (001.795.940-36)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49)

Resumo:

        A competição SAE Brasil AeroDesign de baseia na capacidade de as equipes projetarem e construírem
a aeronave  que  possa  carregar  a  maior  quantidade  de  carga  possível  em relação  ao  seu  peso  vazio,
obedecendo às restrições do regulamento. Dessa forma, é de extrema importância a análise do conjunto
moto propulsor a ser utilizado, pois é ele que permite manter a asa a uma velocidade em que possa gerar
sustentação. Como os aviões da classe Regular na competição tem um motor pré definido, resta se fazer
um estudo para definir qual hélice que, em conjunto com o motor determinado irá proporcionar o maior
empuxo. Assim uma bancada foi desenvolvida com o motor padrão ligado a uma balança de corrente por
meio de um carro que se desloca deslizando por um trilho. Nela o ensaio foi realizado fazendo-se variar o
tipo de hélice com o qual o motor funcionava e registrando-se o valor de empuxo estático gerado pelo
motor com cada uma delas. Os resultados obtidos com os ensaios possibilitaram selecionar a melhor hélice
para, em conjunto com o motor padrão, proporcionar o maior empuxo à aeronave na competição.

Palavras chave: AeroDesign, Empuxo estático, Conjunto moto-propulsor

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0718
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA PARA APROVEITAMENTO E
TRANSFORMAÇÃO CATALÍTICA DA LACTOSE RESIDUAL PRESENTE NO SORO RESÍDUAL DO
PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE QUEIJO.
ALUNO: TEODORO SILVA RODRIGUES (044.123.584-02)
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (122.702.024-49)
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68)
CO-AUTOR: JANINE REGINALDA GUIMARAES VIEIRA (003.731.396-75)

Resumo:

        Na  literatura,  os  processos  de  hidrogenação  catalítica  de  açucares,  em  particular  a  lactose,  para
produção de lactitol (adoçante não cariogênico e de baixo poder calórico), tem sido realizada em condições
de alta pressão (superior a 30 atm) e temperatura em torno de 130 oC. Visando uma aplicação industrial
dessa reação em condições inferiores (1 atm e 80 oC), e testes subseqüentes em um reator de microondas,
no presente trabalho, os ensaios experimentais foram realizados em um reator de aço inox, com controles
de temperatura, pressão e velocidade de agitação. O reator funcionou em operação semi-aberta e contínua
para  a  fase  gasosa  (H2)  e  fechado  para  a  fase  líquida  (solução  de  lactose)  e  sólida  (catalisador).  O
catalisador  Ni/C foi sintetizado  com diferentes percentuais  da fase ativa (10 e 15%),  empregando-se a
metodologia de impregnação úmida, e em seguida, caracterizado por difração de Raios – X. Os ensaios de
hidrogenação  da  lactose  comercial  foram  feitos  em  meio  aquoso  e  em  meio  alcoólico  (utilizando  o
propanol-1). O tempo de reação foi de 2 horas. As amostras coletadas foram analisadas por cromatografia
em fase líquida (HPLC). Os resultados mostraram que nas condições de 1 atm de pressão e temperatura de
120 oC a reação não acontece, havendo necessidade de estudar a natureza de novos solventes doadores de
íons hidrogênio ou modificar o tipo de catalisador.

Palavras chave: Soro de queijo, Reator de leito fixo, Niquel/carvão ativo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0722
TÍTULO: APLICAÇÃO DO HYDROMESS PARA DETERMINAÇÃO DE BOLHAS EM COLUNA DE
FLOTAÇÃO
ALUNO: FRANCISCO CANINDE DE MORAES FILHO (064.882.474-84)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (168.385.724-00)
CO-AUTOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (168.385.724-00)
CO-AUTOR: MOACIR MEDEIROS VERAS (010.228.314-10)

Resumo:

        A flotação é um processo de separação de sólido-líquido, o qual anexa o sólido à superfície de bolhas
de  gás  fazendo  com  que  ele  se  separe  do  líquido.  Nesse  sentido,  avalia-se  um  fenômeno  chamado
coalescência,  que pode provocar  uma variação  no  tamanho  das  bolhas.  Esse fenômeno  é afetado  por
alguns fatores, dentre eles a concentração do reagente espumante, que provoca uma não uniformidade do
diâmetro das bolhas. Com base nisso, a equipe do Laboratório de Tecnologia dos Materiais, realizou um
estudo para avaliar a influência do espumante MIBC no diâmetro médio das bolhas. Para tanto foi utilizada
uma técnica alemã, chamada Hydromess. Essa técnica utiliza uma combinação de um capilar e uma sonda
fotoelétrica.  A  avaliação  dos  dados  obtidos  pode  caracterizar  a  distribuição  de  bolhas  em  termos
volumétricos,  superficiais  e  numéricos,  sendo  todas  as  caracterizações  feitas  com  base  no  índice  de
refração das fases presentes. Para realização dos experimentos, foram preparadas soluções utilizando água
destilada e espumante (MIBC).  Com isso, foram obtidos diâmetros variando de 2,27 a 2,67mm para o
sistema ar/água. Para que seja possível a determinação de seus diâmetros, faz-se necessário que as bolhas
formadas sejam de tamanhos compatíveis com o diâmetro dos capilares utilizados no equipamento. Ao fim
das  análises  concluiu-se que o  método  empregado  utilizando  o  Hydromess  mostrou-se uma excelente
alternativa aos métodos de análise de imagem aplicados em outros estudos similares.

Palavras chave: Capilar/sonda fotoelétrica; Flotação, espumantes, coalescência.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0723
TÍTULO: PROJETO, CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE UM REATOR DE CILINDRO ROTATIVO
PARA SÍNTESE E APLICAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE CARBETOS REFRATÁRIOS NA
PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS.
ALUNO: CAMILA PACELLY BRANDÃO DE ARAUJO (060.534.664-09)
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (122.702.024-49)
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20)
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68)

Resumo:

        Este trabalho faz parte de um projeto a ser desenvolvido em parceria com as Universidades Federal do
Ceará (UFC), o qual tem como objetivo geral à produção de combustíveis líquidos a partir da reação de
polimerização do gás de síntese, utilizando catalisadores a base de carbetos refratários, suportados em ferro
ou cobalto. O DEQ-UFRN ficou responsável pela síntese desses materiais em um reator do tipo cilindro
rotativo. As atividades desenvolvidas no presente trabalho foram relacionadas ao projeto e construção do
reator seguido da montagem do sistema experimental, acompanhamento da síntese de catalisadores do tipo
NbC e TaC e finalmente a caracterização por DR-X e MEV destes catalisadores.

Palavras chave: Carbetos, Tambor rotativo, Catalisadores

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0741
TÍTULO: OBTENÇÃO DE FILMES DE BLENDAS POLIMÉRICAS IMISCÍVEIS TRANSPARENTES
PRODUZIDAS PELO COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRILONITRILA (SAN) COM
POLI(TEREFTALATO DE BUTILENO) (PBT)
ALUNO: JUCIKLECIA DA SILVA REINALDO (068.885.844-96)
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91)
CO-AUTOR: ELIAS HAGE JR (832.427.408-15)
CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (060.621.514-07)

Resumo:

        A busca  por  novos  materiais  com  propriedades  tecnológicas  específicas  tem  despertado  grande
interesse no mercado produtivo. Assim, a blenda polimérica, mistura física de dois ou mais polímeros e/ou
copolímero sem que haja um elevado grau de reações químicas entre eles, é um excelente exemplo, pois
essa  mistura  proporciona uma combinação  racional  de  propriedades  intrínsecas  de  cada  componente,
gerando compostos com características próprias não encontradas num único polímero. A blenda SAN/PBT
é imiscível, possuindo uma morfologia caracterizada por apresentar uma fase dispersa (PBT) numa matriz
amorfa (SAN).  O objetivo  deste trabalho  é desenvolver  filmes finos transparentes  a partir  de blendas
poliméricas compostas pelo copolímero SAN, pelo polímero PBT, e, por um compatibilizante interfacial
Metacrilato de metila–Metacrilato de glicidila–Acrilato de etila (MGE). As misturas foram realizadas em um
reômetro  de torque tipo  Haake à temperatura de 240°C e 50 rpm de velocidade.  A massa obtida foi
moldada na forma de filmes  em uma prensa hidráulica com placas  de aquecimento  para controle  de
temperatura. Foi utilizada uma temperatura de moldagem de 250°C e o resfriamento do filme foi realizado
em água gelada. Uma avaliação visual e por microscopia óptica foi utilizada para avaliar as características
de opacidade.  Os resultados mostraram uma relação  entre o  nível de transparência com a variação  da
composição e uso de um agente de compatibilização interfacial nas blendas poliméricas.

Palavras chave: blenda SAN/PBT, moldagem por compressão, propriedades ópticas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0742
TÍTULO: BUSCA COMPLETA - UM ÓTIMO ALGORITMO PARA UMA EFICIENTE COMPRESSÃO
DE IMAGEM
ALUNO: ALESSANDRO ASSI MARRO (089.261.854-00)
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25)
CO-AUTOR: RÔMULO DE OLIVEIRA NUNES (078.900.044-00)

Resumo:

        Atualmente, diversos aparelhos eletrônicos são capazes de manipular vídeos digitais. Dessa forma, a
necessidade de uma melhoria na compressão de imagens é um ponto crucial, pois sem este mecanismo não
haveria uma forma eficaz de armazenamento e transmissão destes dados. Um algoritmo bastante estudado
para a estimação de movimento (etapa da compressão) é o Busca Completa (Full Search). Este método
utiliza um quadro atual de imagem e um quadro de referência. O quadro atual é dividido em menores,
macroblocos. É realizada uma busca no quadro de referência em uma região denominada área de pesquisa,
com o  intuito  de  encontrar  o  melhor  casamento  para o  macrobloco  do  quadro  atual.  Para  o  melhor
casamento encontrado, é gerado um vetor de movimento que indica o deslocamento entre o macrobloco
do quadro atual e o quadro de referência. A geração deste vetor possibilita que dados redundantes sejam
ignorados. Uma vez que o FS averigua o grau de similaridade entre todos os macroblocos, este algoritmo é
considerado o único ótimo para a estimação de movimento, pois o vetor gerado será sempre o melhor. É
também por este fator que o FS possui uma grande complexidade computacional, sendo, desta maneira,
um algoritmo "lento", se comparado aos demais. Este trabalho apresenta uma implementação em hardware
do algoritmo da Busca Completa de modo a averiguar seu desempenho com uma banca de testes e desta
maneira compará-lo a outros algoritmos de compressão, para assim obter o mais adequado para uso.

Palavras chave: A Busca Completa pode ser a solução para um futuro bem próximo...

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0746
TÍTULO: REMOÇÃO DE NUTRIENTES NITROGENADOS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES
ALUNO: PEDRO FERREIRA DE SOUZA FILHO (080.862.344-36)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68)
CO-AUTOR: CALINE NUNES DE CARVALHO (068.148.124-28)
CO-AUTOR: IZALDO BRENO DE ARAUJO MEDEIROS (038.333.984-77)
CO-AUTOR: RAULYSON FERREIRA DE ARAUJO (098.682.457-70)

Resumo:

        O tratamento dos efluentes sanitários possui como principal objetivo a remoção da matéria orgânica
carbonácea,  pois  esta  é  responsável  pelo  consumo  do  oxigênio  dissolvido  pelos  microrganismos.  Os
esgotos possuem também outros componentes que precisam ser removidos, visto que eles representam
riscos  ao  meio-ambiente.  Os  compostos  nitrogenados,  presentes  em  vários  subprodutos  da  atividade
humana,  são  utilizados  pelos  vegetais  como  nutrientes  indispensáveis  para  a  formação  de  algumas
estruturas biológicas. Caso a disponibilidade de nitrogênio em corpos aquáticos seja elevada, a proliferação
de plantas pode aumentar a níveis nocivos ao ecossistema envolvido e até mesmo inviabilizar a utilização
deste corpo d’água para outras atividades. O nitrogênio pode estar presente nos esgotos domésticos sob
várias formas,  tanto  orgânicas quanto  inorgânicas,  e sua principal forma de remoção é o  processo  de
nitrificação/desnitrificação.  O presente trabalho  visa estudar  a remoção  das  formas de nitrogênio  num
sistema composto por decanto-digestor, filtros anaeróbios e filtros aerados rudimentares. Foram testadas
algumas combinações de vazões de ar nos filtros aerados. Os resultados obtidos indicam a viabilidade do
sistema para remoção do nitrogênio do esgoto bruto.
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TÍTULO: QUÍMICA UMA CIÊNCIA EMPREENDEDORA
ALUNO: RAONI BATISTA DOS ANJOS (069.853.074-85)
ORIENTADOR: JOSE RIBAMAR SEGUNDO DOS ANJOS (094.605.354-53)
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE LIMA (033.882.594-02)
CO-AUTOR: FABIOLA BEZERRA DUTRA (073.858.244-12)
CO-AUTOR: LARISSA SOBRAL HILARIO (061.504.664-93)

Resumo:

        No curso de química, todos os anos, são formados profissionais, que ao fim do curso, muitos destes
reingressam na  carreira  acadêmica  ou  prestam concursos  públicos.  Tendo  em vista  que  o  campo  de
industrias no Brasil e no mundo vem crescendo a cada ano, muitos destes químicos também migram para a
área industrial. Mas hoje sabemos que estes profissionais não visam apenas prestar concursos, seguir a
carreira a acadêmica ou ingressar no pólo industrial, desejam também ter a oportunidade de ter seu próprio
negócio, podendo utilizar os conhecimentos obtidos durante o curso para desenvolver produtos e serviços
em prol da sociedade. A UFRN em parceria com a Junior Achievement vem desenvolvendo um programa
para desenvolver  o  lado empreendedor  destes químicos ,  através do  programa mini empresa,  onde os
alunos ainda durante a sua formação acadêmica recebem instruções de profissionais nas diversas áreas que
compõem uma empresa, e formulam a fabricação de produtos dentro da área de química, desenvolvendo
assim seu lado empreendedor e aplicando, de maneira prática, seus conhecimentos científicos.
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CÓDIGO: ET0757
TÍTULO: OBTENÇÃO DE NOVAS FORMULAÇÕES DE FLUIDOS DE CORTE
MICROEMULSIONADOS
ALUNO: RENATA IZAC PEREIRA DE SOUZA (061.361.714-22)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91)
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91)
CO-AUTOR: ANA PAULA JUSTINO SOARES (060.534.484-19)
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72)

Resumo:

        Fluidos de corte são lubrificantes usados nas indústrias metal-mecânica que possuem composições
complexas.  A  Região  Nordeste  é  considerada  uma  das  maiores  produtoras  de  óleos  básicos  para
lubrificantes, destacando-se os óleos naftênicos. São óleos básicos minerais, que se tornam emulsionáveis
pela adição de agentes emulsificantes, os quais adicionados à água formam emulsões do tipo óleo em água.
Os fluidos de corte são  utilizados na forma de emulsões  o  que leva a problemas de estabilidade.  As
microemulsões diferem das emulsões devido o seu aspecto transparente e pelo fato de possuírem grande
estabilidade termodinâmica. Este trabalho propõe a preparação de fluidos de corte microemulsionados,
utilizando como fase oleosa o óleo naftênico (NH20). Inicialmente realizou-se um estudo da solubilidade
dos  aditivos  na  fase  aquosa  (água)  e  na  fase  oleosa  (NH20).  Em  seguida  variou-se  a  razão
cotensoativo/tensoativo  (C/T)  nos  seguintes  valores  0,5,  1 e  1,5.  Dentre  estas  razões  o  diagrama que
resultou  nas  maiores  região  de  microemulsão  foi  quando  utilizou-se  a  razão  C/T  no  valor  de  0,5.
Posteriormente  estudou-se  a  determinação  das  regiões  de  microemulsão  através  da  mudança  da  fase
aquosa (1% biocida, 2% anticorrosivo e 97% água destilada) e a utilização do tensoativo puro, que resultou
em uma significativa região de microemulsão. Portanto a partir da análise dos diagramas, conclui-se que os
sistemas apresentaram regiões satisfatórias de microemulsão.

Palavras chave: Fluidos de corte, indústrias metal-mecânica, microemulsão.
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ALUNO: ROGERSON RODRIGUES FREIRE RAMOS (052.063.114-56)
ORIENTADOR: JOSE IVAN DE MEDEIROS (655.085.724-49)
CO-AUTOR: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (061.522.164-51)
CO-AUTOR: CAMILA CRISTHIANE DE SOUSA (055.843.134-83)
CO-AUTOR: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (065.220.494-57)

Resumo:

        Este  trabalho  estuda  a  influência  da  característica  estrutural  de  formação  dos  tecidos  planos,
especificamente da densidade de urdume e trama, na propriedade mecânica de resistência a tração com o
intuito de representar a importância de se ter o controle das variáveis de formação do tecido durante o
processo  de  produção  do  mesmo,  com a  finalidade  de  obter  um padrão  de  qualidade  que  atenda  a
necessidade de direcionamento do mercado. Através de testes de tração realizados em dinamômetro, foram
analisados dois tecidos produzidos com os mesmos fios de composição 100% algodão e título de 8 Ne,
formados com a mesma estrutura de ligação e variando apenas em suas densidades de urdume e trama, de
forma que os  tecidos  mais  densos  apresentaram uma maior  resistência  a  tração,  ou  seja,  uma maior
capacidade de não se romper ao serem submetidos à esforços de tracionamento.
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CÓDIGO: ET0769
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES COM ESTRUTURA
PEROVSQUITAS DE COBALTATOS E MANGANATOS DE CÁLCIO E LANTÂNIO ATRAVÉS DO
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Resumo:

        Materiais  com  estrutura  perovsquita  são  potênciais  catalisadores  para  prevenir  a  emissão  de
componentes indesejáveis ao meio ambiente, diferentes métodos tem sido propostos para a síntese desses
materiais  visando  produzir  materiais  homogêneos  com  tamanhos  de  partículas  nanométricos.  Neste
trabalho, os sistemas La0,8Ca0,2MnO3 e La0,8Ca0,2CoO3 foram preparados pelo método dos precursores
poliméricos, o método Pechini,  visando sua utilização como catalisadores automotivos. Este método de
síntese foi utilizado porque permite a obtenção de pós homogêneos e fases cristalinas a temperaturas mais
baixas que os outros métodos tradicionais de síntese. Os materiais foram calcinados às temperaturas de 700
e 900 ºC por 4 h e caracterizados pelas técnicas de análise térmica (TG/DTA), espectroscopia de absorção
na região do Infravermelho (IV) e difração de raios-X (DRX). Os pós obtidos foram nanométricos com
estrutura perovsquita e propriedades adequadas para utilização em catálise automotiva.
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CÓDIGO: ET0771
TÍTULO: APOIO A COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS SÍSMICOS
ALUNO: EVERTON NOBREGA BARBOSA (072.067.014-42)
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (314.819.814-04)

Resumo:

        Inserida nos objetivos do Grupo de Pesquisa em Ciências do Mar e Ambientais, esta pesquisa teve
como objetivo principal a caracterização da plataforma continental brasileira em lâmina de água abaixo de
30 metros. Estes estudos são importantes pois possibilitam o fornecimento de subsídios para avaliação do
potencial  mineral  em  áreas  submersas,  incluindo  petróleo; instalação  de  dutos  e  cabos  submarinos;
avaliação de risco geológico; levantamento de locais para possível alojamento de resíduos; pesquisa de
habitats  de  recursos  pesqueiros  e  de  outros  componentes  da  biodiversidade  em  áreas  submersas.  A
metodologia utilizada foi subdividida em 3 etapas principais: Pré campo, Campo e pós campo. Os dados
foram coletados com um sonar de varredura lateral em barcos alugados de pescadores e em navio  da
marinha  Brasileira.  Foram  reconhecidos  diferentes  formas  de  substrato  na  plataforma  continental,
incluindo substrato rochoso, plano, ondulado, dunas submersas, relacionados as diferentes características
geológicas e condições hidrodinâmicas. Adicionalmente foram mapeados navios afundados. Os resultados
obtidos  poderão  ser  utilizados  também  como  direcionamento  ao  gerenciamento  costeiro,  através  do
aprimoramento  dos  modelos  evolutivos  da  zona  costeira,  que  permitam  orientar  ações  de  gestão  e
monitoramento.
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CÓDIGO: ET0772
TÍTULO: ESTUDO DO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS CERÂMICOS INDUSTRIAIS EM
MASSAS ARGILOSAS
ALUNO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA (073.001.724-90)
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20)
CO-AUTOR: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (082.707.514-64)
CO-AUTOR: JAQUELÍGIA BRITO DA SILVA (025.856.224-28)
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (011.314.074-66)

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 reaproveitamento
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 verificar 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

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0773
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE GLOBAL DE VIBRAÇÃO SOBRE A
TAXA DE DESGASTE DO PEEK QUANDO ENSAIADO CONTRA AÇO AISI 4140 EM ENSAIO DE
DESLIZAMENTO A SECO
ALUNO: MAYARA SUELLY CANDIDO FERREIRA (050.813.134-08)
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91)
CO-AUTOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49)
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (009.731.174-00)

Resumo:

        Buscando ranquear novos materiais para utilização em sistemas de vedação de unidades de bombeio
de petróleo, investigou-se a correlação entre vibração e taxa de desgaste do PEEK quando submetido a
ensaios de deslizamento polímero-metal a seco, já que este polímero alia excelente estabilidade térmica à
elevada resistência à abrasão e ao desgaste.  O ensaio foi realizado em uma bancada constituída de um
porta-amostra,  onde era inserido  o  polímero,  e de dois mancais que apoiavam um eixo  cilíndrico que
servia de contra-corpo ao polímero. Os mancais podiam ser posicionados de forma fixa ou livre, gerando,
neste  ultimo  caso,  maior  vibração  no  sistema.  Foram  realizados  ensaios  com  o  par  tribológico
PEEK/AISI4140,  na  configuração  plano-cilindro,  carga  normal  de  5N,  velocidade  e  distância  de
deslizamento aparente de 1 m/s e 1 km, respectivamente. Buscou-se caracterizar o polímero quanto as suas
propriedades  viscoelásticas  e  térmicas  através  das  análises  Dinâmico-mecânica-DMA  e
Termogravimétrica-TG, respectivamente. Durante os ensaios, a temperatura a 3,0 0,5 mm do contato foi
registrada e analisada como uma medida indireta do atrito e a velocidade global de vibração foi medida
através de um acelerômetro acoplado a um medidor de vibração portátil. A taxa de desgaste dos polímeros
foi calculada a partir da medida de perda mássica. Os resultados obtidos indicaram que, para as condições
de ensaio aplicadas, a taxa de desgaste do PEEK sofreu sensível alteração em função da vibração.
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ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53)
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CO-AUTOR: WALBER PIERRE DO NASCIMENTO (079.873.494-96)

Resumo:

        Objetivou-se identificar o nível de conhecimento dos universitários da UFRN sobre reciclagem.Foi
utilizado um questionário e a amostra foi composta por 261 universitários,onde 38,3% (100) são do sexo
masculino e 61,7% (161) do sexo feminino, e 82,7% (216) têm entre 18-25 anos, 15,7% (41) 26-35 anos,
1,1% (3) 36-45 anos e 0,5% (1) 45-60 anos.Os resultado demonstraram que 90% afirmam achar importante
a reciclagem e 10% acham nada de mais; 57,8% dos entrevistados relataram conhecer alguém que recicla,
enquanto que 42,2% não conhecem ou não sabiam informar.Somente 38,6% dos universitários têm acesso
à coleta seletiva e 61,4% não têm acesso ou não sabiam da existência da mesma.Quanto ao conhecimento
sobre a existência de algum projeto de reciclagem, 74% não conheciam nenhum projeto ou não sabiam que
existiam e 26% conheciam projetos, mas desses somente 35,2% sabiam o nome; 78,1% dos entrevistados
afirmam colocar o lixo na lixeira adequada (coleta seletiva) na universidade e 21,9% não usam a lixeira
adequadamente.O  lixo  é  um  problema  social  para  39%  dos  universitários  entrevistados,  seguido  de
problema  ambiental  (26,3%  entrevistados),possível  fonte  de  renda  (21%  entrevistados),problema
governamental (11,7% entrevistados) e nada de mais (2% entrevistados).Conclui-se que os universitários
sabem da importância  da reciclagem,  no  entanto  não  se envolvem e nem se informam a respeito  da
mesma.Deixando de participar das ações existentes, principalmente as que estão envolvidas no cotidiano.
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Resumo:

        Visando tornar acessível aos pequenos produtores de leite de cabra do nordeste brasileiro o processo
de secagem do leite, estudou-se a aplicação do leito de jorro com partículas inertes de polipropileno para
obter  leite de cabra em pó.  Procurando  atestar  a qualidade do  produto,  realizaram-se ensaios  em três
temperaturas  diferentes  (80,  90 e  100°C)  e,  analisou-se  a  influência  da  temperatura  de  operação  nas
propriedades dos pós. Os pós obtidos foram comparados com o pó produzido industrialmente em secador
spray dryer, e, após reconstituídos, comparados também com o leite fluído. Para os pós, foram realizadas
as seguintes análises: umidade; atividade de água; ângulo de repouso estático e tempo de fluxo; densidade
aparente,  densidade  de  compactação  máxima,  índice  de  Hausner  e  índice  de  compressibilidade;
solubilidade em água e; granulometria. Após reconstituídos, os leites foram avaliados, comparativamente
com a matéria prima, quanto à acidez titulável, quanto ao pH, e à densidade. Tanto para o leite in natura
como  para  o  reconstituído  foi  medida  a  tensão  superficial  e  obtidas  as  curvas  reológicas.  Após
reconstituição, o leite de cabra conservou as características e as propriedades físicas do leite in natura. Os
resultados demonstraram que o pó produzido em leito de jorro apresenta qualidade similar ao produto
produzido em spray dr-yer sendo a temperatura de 90°C escolhida como melhor temperatura secagem em
termos de qualidade do produto.
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Resumo:

        Neste trabalho,  apresentamos uma ferramenta automática utilizada na determinação  de parâmetros
físicos  fundamentais  da  atmosfera  estelar  (temperatura  efetiva,  gravidade  superficial,  velocidade  de
microturbulência,  metalicidade  e  velocidade  rotacional  projetada),  assim  como  a  determinação  das
abundâncias químicas de vários elementos que compõem o interior estelar. Esta determinação é realizada a
partir de uma detalhada análise espectroscópica de uma ampla amostra de estrelas em diferentes estágios
evolutivos (desde a Sequência Principal até o topo do ramo das Gigantes Vermelhas). São utilizados os
pacotes  IRAF,  DAOSPEC e Turbospectrum,  que são  ferramentas  utilizadas  na  análise  espectral.  Essa
ferramenta  contribuirá  para melhor  compreender  os  mecanismos  responsáveis  pela  evolução  estelar  e
como  eles  atuam  em  diferentes  meios.  Este  estudo  tem  como  objetivo  principal  a  utilização  desta
ferramenta para que possamos determinar de forma precisa, e em menor tempo, tais parâmetros.
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CÓDIGO: ET0783
TÍTULO: INFLUÊNCIA DAS COLISÕES DE PARTÍCULAS NO PROCESSO DE FLOTAÇÃO
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Resumo:

        A flotação é uma operação realizada para separação de partículas hidrofóbicas via adesão a bolhas de
gás, levitando até a interface líquido-ar, de onde são removidas. A separação se consegue introduzindo-se
bolhas finas de gás na fase líquida. As bolhas aderem às partículas líquidas ou sólidas e a força ascendente
do conjunto partícula-bolha de gás faz com que ocorra a separação, essas bolhas podem ser geradas de
diversas  formas.  As  partículas  que  se  encontram  flotando  são  removidas  mediante  raspagem  do
sobrenadante. Estudos da cinética de flotação são usados para entender o mecanismo do processo, e serve
como  ferramenta  indispensável  na  implementação  da  tecnologia  de  flotação.  A  quantificação  dos
parâmetros cinéticos é de grande importância para a flotação industrial, pois permite a determinação da
velocidade do processo, a adsorção da partícula à bolha de gás e como essas variáveis influenciam em sua
eficiência. Neste trabalho estudou-se a probabilidade de colisão através do estudo cinético da teoria das
colisões e analisando-se a contribuição da vazão de ar na colisão entre as partículas de petróleo e as bolhas
de ar. A vazão de gás influenciou significativamente a cinética do processo de flotação, afetando o tempo
de retenção das partículas de óleo na célula de flotação. Os resultados obtidos mostram que a remoção de
óleo na emulsão é proporcional ao aumento do fluxo de ar, haja vista que a quantidade de bolhas que é
gerada aumentando a probabilidade de colisão.
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Resumo:

        O  objetivo  deste trabalho  é estabelecer  uma relação  entre os  valores  da demanda bioquímica de
oxigênio (DBO) e da demanda química de oxigênio (DQO) para o esgoto doméstico bruto e tratado da ETE
da UFRN. Cerca de 75% dos sólidos presentes no esgoto sanitário são constituídos de matéria orgânica, a
qual é digerida por  bactérias  aeróbias.  Para tornar  capaz a sustentabilidade da vida aeróbia no  corpo
d’água, deve existir um tratamento cujos resultados dependem da natureza dos efluentes, dos processos
aplicados, da extensão do tratamento e das condições de operação. A eficiência alcançada é estimada a
partir da determinação da matéria orgânica presente, através das análises, entre outros parâmetros, de DBO
e DQO,  sendo  a primeira,  a  análise  de referência,  apesar  de estar  sujeita  a  imprecisões  e  limitações.
Consta-se que o custo para a realização de uma análise de DBO é cerca de 4,5 vezes o custo para uma
análise de DQO e o  tempo necessário para a obtenção de resultados de análises de DBO é de 5 dias,
enquanto o de DQO é de 2 horas. A finalidade então é diminuir o número de análises para determinação da
DBO,  reduzindo  os  custos  e  obtendo  resultados  mais  rápidos.  Para  DQO,  utilizou-se  o  método
titulométrico e, para a DBO, o método de diluição e incubação. Foram realizadas análises semanais durante
oito meses,  encontrando-se como relação média DBO/DQO para o esgoto bruto 0,74 e para o efluente
tratado 0,28, indicando a propriedade e viabilidade da estimativa da DBO a partir da DQO.
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Resumo:

        A crise energética está fundamentada, principalmente, nas questões ambientais e no elevado preço do
petróleo.  Na  tentativa  de  superar  o  desafio  de  atender  à  crescente  demanda  por  energia  de  forma
sustentável e de maneira a reduzir os impactos ambientais, é necessário buscar alternativas energéticas. A
introdução do  biodiesel na matriz energética tem estimulado  os incentivos às pesquisas e o  plantio  de
diversas oleaginosas. Neste contexto, o presente trabalho propôs a determinação de misturas variadas de
diversas  fontes  de  matéria-prima,  com  perfil  de  ácidos  graxos  previamente  conhecido,  obtidos  de
oleaginosas encontradas no estado do Rio Grande do Norte. O intuito da preparação dessas misturas é
obter  um biodiesel  com propriedades  otimizadas,  das  quais  citam-se  a  viscosidade e  as  estabilidades
térmica e oxidativa, em concordância com as normas vigentes estabelecidas.
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Resumo:

        Apresentaremos um estudo sobre a formação dos aglomerados e superaglomerados de galáxias no
Universo. Sabemos hoje em dia que o formalismo padrão da Função de Massa de Press & Schechter de
1974 - uma aproximação analítica para a formação das grandes estruturas - não se ajusta aos atuais dados
observacionais e numéricos. Propomos aqui uma modificação na estatística da distribuição do campo de
densidades primordiais, pois mostraremos que a distribuição Gaussiana (usada por Press-Schechter em sua
Função de Massa) não se ajusta aos dados observacionais independentes, dos aglomerados de galáxias em
raio-X e da radiação cósmica de fundo.  No lugar da distribuição Gaussiana,  derivaremos a Função de
Massa  a  partir  de  uma  distribuição  não-Gaussiana,  de  lei  de  potências,  baseada  na  teoria  cinética
não-extensiva. Mostraremos que a nova distribuição apresenta um melhor ajuste aos dados apresentados.
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Resumo:

        Emulsão é um sistema heterogêneo, formado por substâncias imiscíveis dispersas uma na outra, na
forma de gotículas  e estabilizada pela adição  de tensoativo.  Este trabalho  objetiva obter  e caracterizar
emulsões a partir  de óleo  de Gergelim.  Um diagrama ternário  foi preparado  com água destilada (fase
aquosa), o óleo de gergelim (fase oleosa) e cloreto de cetiltrimetil amônia (tensoativo catiônico). O sistema
binário, formado por tensoativo + fase oleosa, foi titulado com fase aquosa. O diagrama forneceu cinco (5)
formulações (A-E) estáveis a 2000rpm/5’ e caracterizadas por medidas de pH, estabilidade, temperatura,
estabilidade acelerada e tempo de prateleira. As cinco emulsões foram selecionadas por menor percentual
de tensoativo e por terem permanecido estáveis durante o processo de preparação. As formulações A, B, C,
D e E,  apresentaram valores de pH de 4,0; 4,2; 4,5; 4,9 e 5,4 respectivamente.  As formulações foram
avaliadas, quanto a sua estabilidade, nas temperaturas de 24, 30 e 45ºC e quanto a estocagem (por 24 meses
a temperatura de 30ºC).  Na avaliação  da estabilidade acelerada (centrifugação a 3000 rpm/30 minutos)
apenas a formulação E apresentou instabilidade. Todavia as formulações de A–D permaneceram estáveis.
Neste  trabalho,  tais  formulações  (A–D),  obtidas  com  tensoativo  catiônico,  podem  ser  utilizadas  na
elaboração de produtos cosméticos, já que essa classe de tensoativo permite o realinhamento da escama da
fibra capilar.
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Resumo:

        Sabemos que a densidade de energia do Universo é dominada por um componente de energia escura,
que causa a expansão acelerada observada atualmente. A formação de estruturas em larga escala pode ser
usada para testar modelos de energia escura, e a função de massa dos halos de matéria escura é uma das
melhores ferramentas estatísticas para realizar  essa análise.  Apresentamos aqui um estudo de diferentes
funções de massa dos halos  usando  um modelo  de energia escura homogênea proposto  no  artigo  de
Percival  (2005); para  este  fim,  empregamos  dados  observacionais  limitados  em  fluxo  de  Raio-X de
aglomerados, obtidos por Reiprich & Boehringer (2002). Comparamos, em nossa análise, a aproximação
padrão  Gaussiana de  Press-Schechter  (PS),  a  aproximação  q-exponencial  (Lei  de  Potência  –  na  qual
aplicamos uma distribuição estatística não-extensiva como campo primordial de flutuações de densidade,
ao invés de uma Gaussiana), e as funções de massa empíricas de ajuste de Jenkins et al. (2001), Sheth &
Tormen (1999) e de Warren et al. (2005). Nossa meta é mostrar como essas diferentes funções de massa se
comportam para se ajustar aos dados de baixo redshift do catálogo de aglomerados de galáxias HIFLUGCS,
apresentando  ao  mesmo  tempo  restrições  nos  parâmetros  cosmológicos  mais  importantes,  usando  o
modelo de energia escura homogênea de Percival.
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Resumo:

        Com a evolução da tecnologia computacional surgem novas abstrações que visam não só facilitar o
ato de programar como também aumentar a eficiência dos programas gerados. São abordadas no trabalho
duas dessas abstrações. A primeira se refere às linguagens de modelagem de software, que recentemente
têm deixado de fazer parte exclusivamente do campo de planejamento de sistemas para, com o auxílio das
devidas  ferramentas,  serem  capazes  de  implementar  por  si  sós  todo  o  sistema.  A  segunda  trata  da
programação assíncrona, uma abstração na qual o algoritmo deixa de ser um conjunto de passos seguidos
sequencialmente  e  passa  a  ser  um  conjunto  de  passos  que  é  seguido  parcialmente  em  seqüência  e
parcialmente em paralelo, o que pode aumentar a rapidez com que certos algoritmos são executados. Com
o surgimento dessas novas abstrações surgem também novos problemas. É preciso criar um programa que
seja rápido,  robusto  e que além disso  seja de fácil manutenção.  Para isso,  um dos requisitos é que o
sistema seja tolerante a falhas. Neste contexto, este trabalho analisou como tratamento de exceções poderia
ser implementado em modelos executáveis e assíncronos. Através desta análise foi possível identificar uma
série de limitações e propor um conjunto de abstrações para resolver tais limitações.
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Resumo:

        A partir de estudos realizados no setor agronômico na região de Mato Grande e litoral norte do Rio
Grande do  Norte verificou-se a existência de grande desperdício  de frutas tropicais,  cerca de 15% da
produção é descartada. O objetivo deste trabalho é criar novos produtos para a realidade da matéria-prima
da região (Mamão, coco, melão, abacaxi, maracujá, melancia, melão), por meio de processos industriais de
baixo custo, simples de preparar, e que tenham uma vida de prateleira estendida, como as geléias de frutas
tropicais (tradicionais, diet ou light). O estilo de vida contemporâneo da sociedade favorece a escolha por
geléias diet e light, substituindo o açúcar refinado pela frutose natural das frutas e adicionando pectina com
baixo teor de metoxilação, que é essencial para formar geléias com pouco açúcar. Para a realização do
trabalho utilizou-se um simulador computacional — que estima com eficiência os processos de produção e
projetos — e também pela análise de fluxogramas, balanço de massa, relatórios gráficos e visitas técnicas.
O trabalho  conclui,  baseado  nos resultados obtidos sobre equipamentos,  custos e diversos parâmetros
econômicos, que é viável o aproveitando integral das frutas para a produção de geléias diet ou light, e a
grande importância da aplicação urgente no setor agronômico regional, reduzindo o desperdício e gerando
nova fonte de renda para o micro-produtor.
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Resumo:

        Trata-se  do  desenvolvimento  da  suíte  de  ferramentas  de  apoio  ao  ensino  de  Lógica,  disciplina
fundamental de vários cursos de nível superior,  dentre os quais os cursos de Ciência da Computação,
Engenharia da Computação, Filosofia, Biblioteconomia, Direito e Matemática. O resultado está disponível
no site http://www.lolita.dimap.ufrn.br/logicamente , tornando as nossas ferramentas acessíveis a alunos de
todas as partes. As ferramentas que integram a suíte *Logicamente* visam ilustrar conceitos e algoritmos
fundamentais da Lógica, e permitir que os estudantes façam experimentos práticos de compreensão destes
conceitos e algoritmos de forma interativa. O primeiro protótipo da suíte *Logicamente*, construído até o
início  desse  projeto  com  trabalho  voluntário  da  equipe  composta  por  vários  alunos  de  ciência  da
computação  e  engenharia  da  computação  da  UFRN,  pode  ser  conhecido  a  partir  do  link
http://www.dimap.ufrn.br/logicamente.  Nessa  etapa  corrente,  com  o  corrente  trabalho  no  projeto  de
pesquisa PVB2640-2008, podemos ver novos módulos que foram adicionados, como o Substitution Master
e o Skolemizer, ambos 100% finalizados no primeiro link citado. Além desses dois módulos, podemos
destacar  também os  módulos  em fase  de  testes:  Prenex Converter,  o  tradutor  de  fórmulas.  Em uma
próxima etapa, parcerias com outras universidades e centros de ensino poderão e deverão ser estabelecidas
de modo a permitir com que o projeto cresça e seja aprimorado por colaboração com nossos pares.
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Resumo:

        O Projeto de pesquisa, ''PVG1867-2009- Desenvolvimento de novos materiais com adição de carbeto
de nióbio nanométricos'' do grupo de Materiais e Metalurgia do Pó da UFRN visa o desenvolvimento de
novos materiais compósitos pela sinterização da matriz metálica com adição, distribuição e dispersão de
carbetos via metalurgia do pó. Para viabilizar o desenvolvimento desses novos materiais, é necessário o
conhecimento de algumas etapas, tais como: moagem, compactação, sinterização da matriz metálica e sua
caracterização. Em cada uma dessas etapas o material pode ser analisado por meio de diversas técnicas
tradicionais (MO) e de novas tecnologias (DRX e MEV). O objetivo deste trabalho é apresentar o resultado
da participação da autora no desenvolvimento do projeto de pesquisa.
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Resumo:

        O Simplex foi criado por George Dantzig em 1947 onde foi utilizado para resolução de problemas
matemáticos lineares. Ao longo do tempo ele foi modificado e utilizado em processos de busca de dados,
otimizações  experimentais  e  minimizações  ou  maximizações  de  problemas  matemáticos  complexos.  O
Simplex Geométrico Modificado (SGM) pode encolher ou expandir suas reflexões, assim o número de
reflexões  é  diminuído  como  também  o  erro  relativo.  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  a
determinação das constantes K (constante de adsorção), a (interação lateral), n (fator de heterogeneidade) e
qmáx (quantidade máxima adsorvida)  das  isotermas de Frumkin  e Freundlich  utilizando  o  SGM para
modelagem na adsorção de metais pesados em polímeros. O algoritmo necessita de valores iniciais das
constantes para iniciar o processo, assim devem-se estimar valores de K, a, n e qmáx para montagem do
simplex inicial. Foi determinado o número máximo de reflexões (500) e o critério de erro relativo máximo
entre os pontos experimentais e os calculados (10 -5) para 20 pontos experimentais. As constantes, que
foram calculadas com o SGM, obedeceram aos critérios da função erro com uma redução média de 60%
no  número  de reflexões  (200).  As  constantes  calculadas  dentro  de  padrões  aceitáveis  de  erro  são  de
fundamental importância, visto que serão utilizadas na proposição de modelos de adsorção, juntamente
com resultados de caracterizações do adsorvente.
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Resumo:

        O estudo sobre a dinâmica do escoamento de fluidos condutores em canais submetidos a campos
magnéticos têm, recentemente,  recebido forte atenção da comunidade científica.  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 mudanças climáticas. Logo, a busca por
eficiência energética e a redução  do  consumo de tais  recursos 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 fluido 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 constantes. Comparação com outros resultados, numéricos
e experimentais, são realizados para fins de validação da metodologia utilizada, para diferentes parâmetros
que caracterizam o fenômeno.
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Resumo:

        O RoboEduc é um software educacional que foi desenvolvido a fim de ser utilizado por pessoas de
todas as idades como ferramenta de auxílio ao ensino da robótica educacional. Propomos a inclusão digital
e inclusão social de crianças e adolescentes a partir do controle e programação de robôs LEGO Mindstorms
NXT.  O  controle  e  programação  desses  robôs  é  feita  para  a  resolução  de  uma  situação  problema
envolvendo conteúdos multidisciplinares, desde matemática à português e cidadania. O controle do robô
pode ser feito de sete modos, os quais vão desde o controle básico a programação em linguagem de baixo
nível. O software RoboEduc possui um modo autoria que permite o professor ou monitor guiar e preparar
as suas aulas de acordo com as necessidades reais dos alunos, para tanto o professor instiga o aluno a
imaginar e criar um robo capaz de efetuar determinada tarefa e programá-lo para tal.
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Resumo:

        Com o desenvolvimento da indústria petrolífera brasileira, faz-se necessário o uso de ferramentas que
auxiliem  esse  setor.  Tendo  em  vista  tal  fato,  foi  construída  uma  ferramenta  capaz  de  simular,
computacionalmente, o comportamento de um poço de petróleo. Para que tal ferramenta fosse de fácil
manipulação  por  parte  do  usuário,  criou-se  uma  interface  gráfica,  na  qual  tais  facilidades  são
implementadas. Entre outras funcionalidades, essa interface permite a visualização de gráficos de evolução
das variáveis do processo (pressões, velocidade do pistão), modificação dos valores das mesmas antes e
durante os ciclos de elevação e, posteriormente, também permitirá o armazenamento dos resultados das
simulações em um banco de dados, para que uma analise posterior possa ser feita.
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CÓDIGO: ET0845
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DE PROCESSAMENTO DE FIBRAS VEGETAIS INSERIDAS EM
MATRIZ DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) RECICLADO (PETREC) EM EXTRUSORA
ALUNO: LAURENICE MARTINS PEREIRA (012.576.374-36)
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91)
CO-AUTOR: JOSÉ MANOEL MARCONCINI (178.787.798-13)
CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (060.621.514-07)

Resumo:

        O  uso  de  fibras  vegetais  (FV)  como  reforçadores  para  termoplásticos  têm  despertado  interesse
crescente,  principalmente para termoplásticos  reciclados,  devido  ao  baixo  custo,  utilização  de recursos
naturais brasileiros disponíveis, além de contribuir para a despoluição ambiental. Este trabalho teve como
objetivo  principal  avaliar  as  condições  de  processamento  de compósitos  poliméricos  utilizando  fibras
vegetais durante a mistura em extrusora monorosca. O polímero utilizado foi um poli(tereftalato de etileno)
(PETrec) obtido na forma de granulado de uma empresa que trabalha com reciclagem de polímeros e as
fibras vegetais são fibras regionais. A mistura do compósito PETrec/FV foi realizada em uma extrusora
monorosca  de  bancada,  com  posterior  moldagem  em  forma  de  filmes  finos  utilizando  uma  prensa
hidráulica acoplada com um sistema de aquecimento. Foi utilizado um microscopio óptico para avaliar os
comprimentos e aparência visual dos compósitos. Na análise quantitativa do comprimento médio das fibras
foi verificado que não ocorreu mudanças significativas no comprimento útil de cada fibra, antes e depois
da etapa de processamento. O efeito visual dos filmes com as fibras vegetais ganhou uma melhor aparência
visual em relação ao PETrec puro.Conclui-se com esse primeiro trabalho que o compósito PETrec/FV é
uma boa alternativa de novos materiais para aplicação tecnológica.

Palavras chave: poli(tereftalato de etileno), fibras vegetais, processamento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0846
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS COMO FERRAMENTA PARA
INCIAÇÃO A ATIVIDADE CIENTÍFICA
ALUNO: MATHEUS ABRANTES GADELHA (084.299.384-35)
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25)
CO-AUTOR: HANIEL MOREIRA BARBOSA (071.259.434-54)
CO-AUTOR: MAX ROSAN DOS SANTOS JUNIOR (076.811.404-76)

Resumo:

        Os jogos eletrônicos vêm tomando  lugar  de destaque em nossa sociedade como ferramenta para
entretenimento.  Contudo,  os  jogos  também  podem  possuir  importante  papel  no  desenvolvimento  da
aprendizagem e do raciocínio lógico-cognitivo. Nesse sentido, este estudo vislumbra nos jogos eletrônicos
uma imprescindível oportunidade de atrair  alunos  do  ensino-médio  para o  estudo  das  ciências  exatas
através de uma iniciação a programação de jogos, utilizando importantes conceitos da matemática e física,
podendo  posteriormente  ser  estendido  para  abranger  conceitos  multidisciplinares.  O  presente  estudo
objetiva, portanto, proporcionar através da programação de jogos eletrônicos, um incentivo ao estudo de
linguagens de programação e de disciplinas na área de ciências exatas,  com o intuito  de demonstrar  a
aplicabilidade  de  conhecimentos  adquiridos  nessa  área  da  ciência.  Os  jogos  fora  desenvolvidos  para
Windows  utilizando  a  tecnologia  XNA.  Eles  foram feitos  para  que  usuário  possa  modificar  algumas
instâncias significativas em relação ao comportamento de alguns elementos, tornando possível visualizar a
relação  de diferentes  entidades  e sua influência no  contexto  global.  Dessa maneira,  podemos reforçar
importantes conceitos científicos e despertar no jogador o interesse pela programação de computadores,
demonstrando de forma simples, rápida e intuitiva, como associar aspectos computacionais abstratos com
elementos reais da ciência.

Palavras chave: Jogos, Programação, XNA, Ensino

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0851
TÍTULO: SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO POP-RN
ALUNO: JOAO MARIA GUEDES DA CRUZ JUNIOR (069.242.894-10)
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00)

Resumo:

        O presente trabalho expõe o quadro atual do crescimento da área de sistemas de informação, através
da  tecnologia  da  informação,  apresenta  sua  aplicabilidade  nos  mais  diversos  contextos  e  enfatiza  as
facilidades alcançadas. Traz, num segundo momento, a idéia da criação de um sistema próprio de acordo
as necessidades do Ponto de Presença da RNP no Rio Grande do Norte, isto é, o desenvolvimento de uma
aplicação  web  para  manipulação  das  informações  relevantes  ao  PoP-RN,  e  que  precisam  de  alguma
estrutura de inserção, alteração e armazenamento. Apresenta, em seguida, os passos do projeto de software,
as  documentações  envolvidas  e  as  ferramentas  utilizadas.  Conclui  com  uma  breve  descrição  dos
subsistemas propostos e do atual encaminhamento do projeto de TI.

Palavras chave: Sistema, Tecnologia, Informação e Aplicação Web.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0857
TÍTULO: MODELOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA COM APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE
TERMOGRAFIA
ALUNO: SAMIRA YUSEF ARAUJO DE FALANI (071.305.354-23)
ORIENTADOR: RODRIGO JOSE PIRES FERREIRA (042.425.654-10)

Resumo:

        Gerir a manutenção não é só coletar dados que envolvem falhas do sistema, engloba também uma
série de análises e decisões a respeito de qual tipo de manutenção adotar e quando deve-se intervir no
sistema,  objetivando  a diminuição  dos custos.  A condition  based  maintenance (CBM),  ou  manutenção
preditiva,  é  um tipo  de  manutenção  projetada  para  detectar  o  aparecimento  de  falhas  antes  que  elas
ocorram,  partindo  do  pressuposto  que  só  se  deve  realizar  a  manutenção  necessária  e  adequada  ao
verdadeiro estado da máquina através de diversas técnicas de monitoramento. A técnica de termografia,
abordada neste trabalho, é uma técnica que mede e visualiza a energia infravermelha a fim de monitorar a
temperatura das partes críticas da estrutura das máquinas. Neste trabalho estão sendo abordados modelos
de monitoramento através de técnicas de termografia a ser aplicado em uma empresa de energia elétrica do
estado do Rio Grande do Norte.

Palavras chave: Gestão da manutenção; manutenção preditiva; termografia.
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA
EM REDES METRO ETHERNET
ALUNO: ICARO CESAR RODRIGUES DE QUEIROZ (775.873.672-68)
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00)

Resumo:

        Os serviços Metro Ethernet estão ganhando bastante popularidade entre provedores de serviços de
redes  de  dados  e  no  meio  empresarial.  As  redes  baseadas  nessa  tecnologia  vêm  sendo  amplamente
difundidas  devido  à  sua  simplicidade,  alta  velocidade,  equipamentos  de  baixo  custo,  flexibilidade  e
interoperabilidade. É importante que além de conseguir uma comunicação eficiente, de fácil manutenção, e
de baixo custo, uma Operadora Ethernet ("Carrier Ethernet") seja também capaz de garantir segurança no
acesso a seus equipamentos e aos serviços disponibilizados aos usuários. Assim o objetivo do trabalho é
pesquisar as vulnerabilidades e ataques que envolvem a utilização de redes Metro Ethernet e especificar
uma ferramenta que seja capaz de detectar tais ameaças.

Palavras chave: Redes, Metro Ethernet, Segurança, Computação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0865
TÍTULO: ESTIMAÇÃO DA CAPACIDADE ERRO-ZERO DE CANAIS QUÂNTICOS
ALUNO: ALVARO VINICIUS DE SOUZA SILVA (073.978.944-96)
ORIENTADOR: REX ANTONIO DA COSTA MEDEIROS (022.103.754-36)

Resumo:

        A capacidade erro-zero (CEZ) de um canal quântico é definida como sendo a máxima quantidade de
informação,  por  uso  do  canal,  que  pode  ser  enviada  através  de  um  canal  quântico  ruidoso,  com  a
consideração de que a probabilidade de erro deve ser igual a zero. A motivação dessa pesquisa, portanto,
refere-se à obtenção dessa nova capacidade de transmissão de informação clássica através da utilização dos
canais quânticos. Os eixos motrizes, para tal realização, se apóiam nos fundamentos da mecânica quântica e
da  teoria  das  comunicações.  Para  tanto,  pretende-se  implementar  ,  computacionalmente,  limitantes
superiores  para a CEZ .  Como resultado,  espera-se a implementação  da função  de Lovász,  que é um
funcional que pode ser calculado em tempo polinomial e seu valor se encontra entre duas grandezas com
complexidades NP - completas: o número de clique e o número cromático de um grafo.

Palavras chave: capacidade erro-zero, canais quânticos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0866
TÍTULO: EFICIENTIZAÇÃO DO USO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INPE-CRN: PROJETO DE
MONITORAMENTO DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DA SEDE ADMINISTRATIVADO INPE-CRN.
ALUNO: JONATAS MICAEL VIEIRA DE LIMA (057.645.104-57)
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (750.421.429-91)

Resumo:

        Este estudo compreende as atividades desenvolvidas no INPE-CRN, iniciado em agosto de 2008. O
prédio  da Sede Administrativa do  INPE-CRN foi desenvolvido  para uso  típico  de escritório,  sendo  o
projeto  arquitetônico  contemplado  com o  segundo  lugar  no  Prêmio  Nacional  de  Conservação  e  Uso
Racional de Energia –  Prêmio  PROCEL Edição  2005,  está em funcionando  desde Janeiro  de 2008.  O
trabalho feito consiste na avaliação dos dados disponíveis sobre o consumo de energia elétrica, fazendo
medições nas instalações. Os resultados esperados são de que o edifício faz o seu uso de energia elétrica de
maneira eficiente, servindo como fonte de informações para estudos sobre etiquetagem de eficiência em
edificações.  Primeiramente  foram  feitas  medições  nos  circuitos  terminais  em  períodos  diferentes  de
atividade climatológica, caracterizando o comportamento do consumo de energia. Para uma análise geral
verificou-se o consumo por área construída. A comparação dessa relação entre o edifício administrativo e
o restante do INPE, constatou que o edifício administrativo tem um consumo em cerca de a metade menor
que  o  restante  do  INPE.  Numa  segunda  análise  os  edifícios  Administrativo  e  GAMA,  também  no
INPE-CRN,  foram monitorados  em mesmo  período.  A proposta de apresentação  é mostrar  como  foi
efetuado o estudo, as medições e análise feitas até o momento cujo desempenho se apresentou de forma
satisfatória, onde na segunda fase do projeto iniciar-se-á instalação de painéis fotovoltaicos.
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TÍTULO: ANÁLISE QUANTITATIVO DA COMPOSIÇÃO DE MISTURA POLI(METACRILATO DE
METILA) (PMMA) E ARGILA MONTMORILONITA (MMT) POR ESPECTROSCOPIA NO
INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)
ALUNO: ERIK DOS SANTOS SILVA (013.932.884-05)
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (062.966.878-77)
CO-AUTOR: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (035.017.894-16)
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20)
CO-AUTOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91)

Resumo:

        O desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos tem aumentado significativamente nos últimos
anos, criando uma nova classe de materiais onde substâncias inorgânicas com dimensões nanométricas
estão sendo dispersas numa matriz polimérica. O objetivo principal deste trabalho é a avaliação quantitativa
da composição das misturas PMMA/MMT processados por extrusão. Foi utilizado um PMMA comercial, e
uma  argila  MMT  da  região  da  Paraíba.  Os  materiais  foram  misturados  numa  extrusora  dupla  rosca
co-rotacional utilizando um perfil de temperatura de 180 ºC na zona de alimentação e 200/210/220/210 ºC
nas zonas subsequentes. Os filmes dos nanocompósitos para análise por FTIR foram preparados numa
prensa hidráulica acoplado com sistema de aquecimento à temperatura de 220 ºC. As análises de FTIR
foram realizadas no modo de transmitância, utilizando 55 scans para cada amostra na faixa de 4000 – 400
cm-1.  Os  resultados  mostraram  uma  relação  direta  entre  a  composição  em  massa  de  MMT  com  a
intensidade das bandas de absorção.  Em todas as amostras ocorreu  uma diminuição  dos picos com o
aumento do teor de argila nos nanocompósitos PMMA/MMT. Portanto, conclui-se que a técnica de FTIR é
uma boa alternativa para avaliar a composição destes materiais.

Palavras chave: nanocompósitos, poli(metacrilato de metila), montmorilonita
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Resumo:

        Tendo em vista a aplicação de densímetros na engenharia mecânica, o trabalho visa desenvolver um
densímetro que determinará a densidade de líquidos. Tendo em vista a grande utilização de densimetros
verifica-se que é necessário  desenvolver  um instrumento  que seja preciso  e de fácil utilização e assim
coletar um valor mais exato para essa propriedade das substâncias. Ele irá diferenciar dos demais, pois
funcionará sem que seja necessário realizar uma intercomparação entre a substância a ser determinada a
propriedade e um padrão, geralmente a água. Ele funcionará seguindo o princípio da hidrostática. Será
composto por um recipiente de acrílico de altura fixa, com um diâmetro conhecido. Para medir as pressões
serão utilizados atuadores do tipo felling. Com o cumprimento desta atividade o laboratório de metrologia
da UFRN disporá de mais um instrumento para que possa ser utilizado em futuras medições.

Palavras chave: Densímetro, hidrostática, diafragmas, liquídos.
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TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE TITANATOS NANOESTRUTURADOS
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ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15)
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CO-AUTOR: MARCILIO PELICANO RIBEIRO (034.449.014-96)

Resumo:

        O Dióxido  de Titânio  há algum tempo vem sendo usado como um pigmento  branco  em tintas e
polímeros graças à abundância de titânio na natureza e a baixa toxicidade da maioria dos seus compostos
inorgânicos, apesar do alto custo de extração metalúrgica. Avanços recentes na síntese, caracterização e
aplicações de titanato nanotubares têm se difundido com bastante êxito ao longo das duas últimas décadas,
resultando  em  um  crescimento  exponencial  de  atividades  de  pesquisas  dedicadas  à  nanociência  e
nonotecnologia, abrindo oportunidades para o desenvolvimento de materiais com propriedades incomuns.
Neste trabalho foi sintetizado o Titanato Nanotubular (TTNT), através do tratamento hidrotérmico de TiO2
com uma solução à 10M de NaOH, sob agitação magnética,  em seguida a mistura é colocada em uma
autoclave e levada ao forno, permanecendo por 36 horas a uma temperatura de 150º C; após as 36 horas a
autoclave foi retirada do forno e resfriada com água corrente até atingir a temperatura ambiente. O material
cristalizado foi submetido a uma filtração a vácuo, utilizado água extra pura, afim de que seu pH atinja
valor  igual a 7,  posteriormente o  material foi levado  à estufa onde permaneceu  por  15 horas  a  uma
temperatura de 110º C. A amostra de TTNT foi caracterizada na forma de pó seco por difração de raio-X,
microscopia  eletrônica  de  varredura,  infravermelho  e  análise  térmica,  obtendo  assim  resultados
satisfatórios para futuras aplicações em reações catalíticas.
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Resumo:

        O  náilon  é  um  material  termoplástico  com  ampla  gama  de  aplicações  na  indústria  petrolífera,
destacando-se  o  uso  como  material  de  centralizadores  de  hastes  de  bombeio.  A  finalidade  dos
centralizadores é evitar o atrito entre a haste e as paredes do poço, ajudando a manter a haste em linha reta,
sem deformação para um curso de bombeamento mais longo, reduzindo assim os custos. Nesta aplicação o
material entra em contato com fluidos, incluindo, hidrocarbonetos e água, e sofre a ação de gradientes de
temperatura que muitas vezes supera os estabelecidos pelo fabricante. O presente estudo objetivou analisar
comparativamente um centralizador importado (PAIM) e um nacional (PANA), buscando identificar  se
eram fabricados pelo mesmo tipo de náilon. Ensaios de absorção de água foram realizados em corpos-
de-prova do PAIM e PANA, confeccionados segundo a norma NBR – 11407. Estes foram inicialmente
medidos, pesados e então submersos em água durante 14 dias, onde avaliou-se a capacidade de absorção
de água através de intervalos de tempo pré-programados. Paralelamente realizaram-se ensaios de dureza
Rockwell  M e  análise  termogravimétrica  (TG).  Como  resultado  foi  observado  que  o  náilon  nacional
absorveu menor quantidade de água e apresentou menor estabilidade térmica. A pesar de não apresentarem
variação significativa nos resultados de dureza. Desta forma, conclui-se que o tipo de náilon utilizado pelo
fabricante nacional difere do utilizado pelo fabricante estrangeiro.

Palavras chave: Náilon, centralizadores, hastes de bombeio, absorção de água.
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Resumo:

        O petróleo é considerado uma fonte de energia não renovável, de origem fóssil e é matéria prima da
indústria  petrolífera  e  petroquímica.  Os  óleos  obtidos  de  diferentes  poços  de  petróleo  possuem
características distintas, como cor, viscosidade, densidade, acidez, teor de enxofre, etc. Assim, as novas
descobertas de petróleo, a exploração de campos em várias bacias geológicas, a importação de outros óleos
e o desenvolvimento de combustíveis alternativos, têm levado os laboratórios de pesquisa a avaliar e a
caracterizar novos tipos de petróleo e derivados. O objetivo desse trabalho é caracterizar o petróleo através
de termogravimetria, para medir a massa de duas amostras em função da temperatura, e correlacionar esses
resultados com dados de outros tipos de caracterizações previamente informados pela Petrobrás. O método
consistiu em submeter dois tipos de petróleo a três razões de aquecimento não isotérmicas, da temperatura
ambiente até 900 ºC: 5,  10 e 20 ºC/min. Pode-se perceber nas curvas de TG e DTG que existem duas
regiões onde ocorrem perdas de massa que correspondem à região de destilação, que está relacionada com
a  quantidade  de  hidrocarbonetos  leves  e  médios  na  amostra,  enquanto  que  a  segunda  (região  de
craqueamento) está relacionada com quebra de ligações de moléculas maiores, gerando mais produtos. Os
resultados obtidos com a TG podem ser utilizados para indicar a natureza do petróleo, sua tendência à
formação de coque, temperaturas de destilação e craqueamento.

Palavras chave: PETRÓLEO; TERMOGRAVIMETRIA; ANÁLISE TÉRMICA

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0876
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO DA DEGRADAÇÃO DO PETRÓLEO PESADO SOBRE O ALMCM-41
ALUNO: REGINEIDE DE OLIVEIRA LIMA (049.136.194-70)
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15)
CO-AUTOR: EDJANE FABIULA BURITI DA SILVA (012.368.344-02)
CO-AUTOR: KESIA KELLY VIEIRA DE CASTRO (013.591.944-44)
CO-AUTOR: MARCILIO PELICANO RIBEIRO (034.449.014-96)

Resumo:

        O Óleo bruto é uma mistura complexa de moléculas que possuem diferentes tamanhos. Assim, os
hidrocarbonetos de cadeias  longas são  normalmente conhecidos como petróleos  pesados.O catalisador
AlMCM-41, promissor na indústria petrolífera, foi sintetizado e caracterizado com o intuito de verificar sua
atividade  catalítica,  devido  suas  importantes  características  estruturais.  Assim,  foi  utilizada  uma
termobalança para obtenção de curvas termogravimétricas importantes na realização do estudo cinético
baseado  no  método  de  Vyazovkin.  Obtendo-se  os  parâmetros  de  energias  de  ativação  e  dados  de
isoconversão  do  petróleo  com/sem  AlMCM-41.  Utilizando  razões  de  aquecimento  5,  10  e  20°C/min.
Através  da  análise  de  DRX do  AlMCM-41 foi  constatado  os  três  picos  característicos  dos  materiais
mesoporosos. Para o petróleo sem catalisador\, a análise termogravimétrica na razão de 5, 10 e 20ºC/min
exibiram duas perdas de massa sendo a primeira atribuída a destilação dos componentes leves e a segunda
ao craqueamento dos hidrocarbonetos médios e pesados. Para o petróleo com AlMCM-41 as razões 5, 10 e
20ºC/min  ocorrem eventos de perdas,  que foram apresentadas numa faixa de temperatura inferior  aos
mostrados pelo petróleo sem catalisador. Pelo estudo cinético foi observado que a energia de ativação para
o petróleo foi de 120 kJ/mol e para o petróleo com o Al-MCM-41 foi de 89 kJ/mol significando que o
catalisador promoveu uma atividade catalítica.

Palavras chave: Petróleo pesado, AlMCM-41, Vyazovkin, análise termogravimétrica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0878
TÍTULO: ESTUDO DO ÓLEO DA NITZSCHIA PUSILLA VISANDO PRODUÇÃO BIODIESEL:
RENDIMENTO E CARACTERIZAÇÃO.
ALUNO: TATIANA DE ANDRADE BORGES (050.521.674-40)
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04)
CO-AUTOR: FABRICIO RODRIGUES CAMACHO (068.315.454-08)
CO-AUTOR: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (058.261.754-51)
CO-AUTOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (122.432.148-06)

Resumo:

        Dentre as vantagens do cultivo de microalgas para a produção de biodiesel relata-se sua elevada taxa
de crescimento,  uniformidade de produção,  bem como  a possibilidade de serem cultivadas  em águas
residuais.  Seu  óleo  possui  características  físico-químicas  semelhantes  aos  dos  óleos  vegetais  sendo
constituído, principalmente, de triglicerídeos (> 80%). Embora algumas espécies apresentem alta produção
de lipídeos, faz-se necessário pesquisas sobre os processos de extração do óleo, o que será determinante
para a sustentabilidade na produção de biodiesel. Esse trabalho objetiva avaliar a extração por solventes do
óleo da diatomácea Nitzschia pusilla, isolada do açude da Reserva Ecológica em Serra Negra do Norte- RN.
A microalga  cultivada  estaticamente,  em  meio  ASM-1,  foi  centrifugada  e  filtrada  sob  vácuo  para  a
obtenção  da  biomassa  final.  Utilizou-se  um  extrator  de  Soxhlet  e,  como  solvente,  uma  mistura  de
hexano/acetona (4:1) até atingir 21 ciclos completos. Seu rendimento de lipídeos totais a partir da biomassa
algal foi de 10,81%. A análise desse extrato em cromatoplacas de sílica gel e mistura de hexano/acetato de
etila (9:1)  revelou  a presença de mistura de compostos de baixa e média polaridade.  Os espectros de
infravermelho (IV) e Ressonância Magnética Nuclear (RMN 1H ) indicam a presença de triglicerídeos, com
perfil semelhante ao dos óleos vegetais. Esses resultados demonstram que a espécie Nitzschia pusilla é uma
fonte potencial para a produção de biocombustível.

Palavras chave: Biodiesel, Nitzschia pusilla, Soxhlet

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0879
TÍTULO: ESTUDO DE PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR EM REAÇÕES DE ADIÇÃO
DE HALOGENIDRETOS EM ALCENOS
ALUNO: YURI LIMA DE BRITO (074.251.844-27)
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15)
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04)

Resumo:

        Parâmetros  de  reatividade  moleculares  (PRM´s)  foram  desenvolvidos  por  nosso  grupo,  com  o
propósito de avaliar, a provável reatividade de substâncias, em um processo de transformação de reagentes
em produtos. Procuramos estabelecer paralelos com a modelagem molecular teórica, dados geométricos
quali- e semi-quantitativos gerados por um software comercial (WebLab ViewerPro), e de densidade de
potencial estático coulômbico, usando as cargas parciais, para gerar os PRM´s. O propósito deste estudo é
observar alguns tipos de reações orgânicas típicas que ocorrem em alcenos e avaliar  os parâmetros de
reatividade  molecular,  na  tentativa  de  compreender  o  fato  de  suas  ocorrências,  bem  como  propor
explicações para a não efetividade de algumas destas, que não resultam em produtos halogenados. Para
isso selecionamos as reações de ácidos inorgânicos HX (onde X= F, Cl, Br e I) com o etileno (H2C=CH2),
conhecida como reação de adição de halogenidretos em alcenos, para a obtenção dos respectivos produtos
(H3C-CH2X),  obtidos  pela  reação  geral,  H2C=CH2  +  HX  ->  H3C-CH2X.  A  modelagem  molecular,
distâncias, ângulos de ligação e as cargas parciais foram obtidos pelo programa WebLab ViewerPro. Os
parâmetros de reatividade molecular foram obtidos através das cargas parciais. Os dados termodinâmicos
de entalpia, entropia e energia livre forma obtidos da literatura e calculados, sendo correlacionados com as
propriedades eletrônicas das moléculas.

Palavras chave: Parâmetros de reatividade, halogenidretos, eteno.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0881
TÍTULO: REALIZAÇÃO DE TESTES UTILIZANDO A FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DE
SERVIÇOS OAM (OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO) PARA REDES METRO
ETHERNET.
ALUNO: JOAO PAULO MOREIRA DIAS FRANCA (057.849.014-51)
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00)

Resumo:

        Em Natal,  foi  implantada uma rede metropolitana de  alta  velocidade baseada em padrões  Metro
Ethernet, a Rede GigaNatal, para interligar prioritariamente as instituições de ensino superior e pesquisa da
região. Para este tipo de rede está sendo feito, na atualidade, grandes esforços na busca de soluções para
prover  recursos  voltados  às  atividades  de  OAM operando  na  camada  Ethernet.  Nesse  contexto,  foi
desenvolvida, no PoP-RN, uma ferramenta “free” de monitoramento com o intuito de oferecer um suporte
às atividades de OAM nessas redes.  Permitindo o  gerenciamento  da rede em aspectos específicos que
podem causar impacto durante a sua operação, garantindo assim uma maior confiabilidade e qualidade do
serviço  prestado  pela rede.  O  Metro  Ethernet Fórum definiu,  um arcabouço  e as  exigências  para um
serviço OAM em Redes Metro Ethernet. Esta ferramenta desenvolvida possui uma interface amigável com
o usuário e possibilita a detecção automática das falhas da rede Metro Ethernet, tais como a atividade ou
não dos enlaces entre equipamentos, sendo ainda capaz de prover uma avaliação de desempenho da rede
monitorada,  através  da medição  dos  valores  de alguns  atributos  de interesse.  Até  o  momento,  foram
realizados testes iniciais com ferramenta e serão construídos cenários de testes para obter mais resultados e
estudarmos o impacto desta ferramenta na rede.

Palavras chave: Redes Metro Ethernet, serviços OAM, gerenciamento de serviços.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0882
TÍTULO: GRAU DE SATISFAÇÃO DOS RESIDENTES DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS
MASCULINAS CAMPUS I E II.
ALUNO: JOSENILDO EUGENIO DA SILVA (066.266.184-23)
ORIENTADOR: PAULO DE TARSO TEIXEIRA FERREIRA (148.775.034-04)
CO-AUTOR: TIAGO CHACON FONTOURA (074.385.154-43)
CO-AUTOR: WALTER PEDRO SILVA JUNIOR (069.809.314-31)

Resumo:

        A Residência Universitária assegura a moradia aos estudantes carentes,  procedentes do interior do
Estado do RN, oferecendo condições de permanência até a conclusão de seus cursos.  Os objetivos do
trabalho são verificar a qualidade de vida dos residentes no que se refere a ter uma boa saúde física e
mental, identificar que fatores influenciam numa maior satisfação ou insatisfação dos alunos em relação
aos serviços oferecidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e traçar o perfil sócio-
econômico  dos  moradores.  A  metodologia  desta  pesquisa  foi  desenvolvida  através  da  aplicação  de
questionários  semi-estruturados,  baseado  em  um  plano  amostral  a  Amostragem  Probabilística  Casual
Simples, onde segundo (BOLFARINE, 2005) os elementos que são retirados ao acaso da população têm a
mesma probabilidade de serem escolhidos para a amostra. Em seguida, com base nos dados colhidos na
amostra foi possível fazer  inferências sobre a população  em geral.  Os resultados obtidos detectaram a
grande insatisfação dos alunos com alguns serviços oferecidos pela UFRN, se destacando a alimentação
(66,7%) e a segurança (90,6%). Já em relação à convivência entre os alunos (71,9%) e à localização da
residência (95,9%) a satisfação predomina. A pesquisa também mostrou que existe um grande percentual
de residentes  (11,5%)  que não  conhecem os serviços  que o  SAE oferece.  Outro  fato  interessante é a
disparidade em relação à satisfação entre os conselhos que atuam nas residências.

Palavras chave: Residentes-Qualidade de vida-Satisfação-UFRN.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0888
TÍTULO: EULER E OS NÚMEROS AMIGÁVEIS.
ALUNO: SARAH MARA SILVA LEONCIO (069.031.324-14)
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (130.564.764-53)

Resumo:

        Leonhard Paul Euler nasceu no dia 15 de Abril de 1707, em Basil, na Suiça. Ele foi sem dúvida o
maior matemático do século dezoito. Com 886 trabalhos publicados, a maioria deles no final de sua vida,
quando já estava completamente cego. Euler foi tão importante não apenas para a matemática, mas também
na física, engenharia e astronomia. No campo da matemática ele teve sua importância para a ativação da
teoria dos números, isto é, quando trabalhou com os números amigáveis. De acordo com o matemático,
dois números positivos são chamados amigáveis, se forem relacionados de tal maneira que a soma das
partes alíquotas de um deles é igual ao outro e, por sua vez, a soma das partes alíquotas do segundo é igual
ao primeiro. Assim, De Numeris Amicabilitus, o segundo artigo de Euler, irá nos explicar seus métodos
utilizados para o descobrimento de novos pares de números amigos que não foram explicados em seu
primeiro artigo.

Palavras chave: História da Teoria dos Números; Números Amigáveis; Euler.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0889
TÍTULO: SISTEMA DE TELEMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DO CONSUMO DE CONSUMIDORES DO
GRUPO A
ALUNO: BERNARDO XAVIER DA SILVA (052.600.824-51)
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (096.156.874-72)

Resumo:

        Este projeto teve por objetivo criar um dispositivo capaz de receber dados serialmente de um medidor
eletrônico de energia de consumidores do grupo A (consumidores cuja tensão de alimentação é igual ou
superior a 2,3kV), por meio de uma porta RS232, e enviá-los via Short Message Service (SMS), utilizando
um modem sem fio GSM/GPRS. Foi utilizado um microcontrolador da Microchip para fazer a interface
entre o medidor e o modem GSM (o PIC16F877A), e seu papel no protótipo a ser desenvolvido é o de
preparar o modem no modo de envio de SMS (utilizando comandos de controle de modem – os comandos
AT), tratar os dados recebidos do medidor eletrônico de energia, e enviá-los ao modem no formato correto
(ASCII) para compor a mensagem de texto que será enviada ao número de telefone celular desejado. O
medidor utilizado no projeto foi o ELO.921 (WWW.elonet.com.br) e o modem responsável pelo envio do
SMS foi o Modem GSM/GPRS G24 serial da informat (WWW.grupoinformat.com.br).

Palavras chave: Medidor Energia Microcontrolador PIC16F877A RS-232 Modem GSM SMS

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0890
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE MISTURAS DE DIESEL E BIODIESEL EM UM MOTOR CICLO DIESEL
ALUNO: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (011.649.124-88)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34)
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91)
CO-AUTOR: ALESSANDRA FERNANDES ACYOLY (014.182.564-20)
CO-AUTOR: MANOEL REGINALDO FERNANDES (968.687.324-49)

Resumo:

        A busca por fontes alternativas de energia constitui num dos maiores desafios do século XXI, assim,
os biocombustíveis aparecem como uma alternativa eficaz na substituição ao óleo diesel, de origem fóssil,
em motores de ignição por compressão. O uso destes óleos in natura não é aconselhável devido a sua alta
viscosidade,  e pode provocar  problemas mecânicos,  perda de rendimento  e aumento  das  emissões.  O
objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes misturas de biodiesel/diesel no desempenho em
bancada dinamométrica de um motor ciclo diesel, e compará–lo ao diesel puro. Na obtenção do biodiesel,
foi utilizado o óleo de soja, sendo convertido no seu éster correspondente por meio de uma reação de
transestirificação  em  meio  básico  através  da  rota  etílica.  No  ensaio,  foram  utilizadas  seis  diferentes
amostras: com diesel puro (DP); misturas deste com 2, 5, 10, 20, 100% de biodiesel em massa (B2, B5,
B10, B20, B100). Mantidos sob as mesmas condições de operação, com o motor a 3500 rpm, e obedecendo
as normas ABNT-NBR ISO 1585 que é específica para métodos de ensaio de motores automotivos. Os
resultados mostraram que o consumo horário, de todos os combustíveis trabalhados, aumentava, assim
que a carga de resistência aplicada no motor era aumentada. Para situações que exigiam muito do motor, as
amostras B20 e B100 não conseguiram manter a rotação do motor.

Palavras chave: Diesel, biodiesel, motor diesel, consumo de combustível.
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TÍTULO: ESTUDO DO DESEMPENHO MECÂNICO SOB TRAÇÃO UNIAXIAL DE DIVERSOS
TIPOS DE POLI(METACRILATO DE METILA) (PMMA)
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CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00)
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Resumo:

        Poli(metacrilato  de  metila)  (PMMA),  comercialmente  denominado  de  acrílico,  é  um plásticos  de
engenharia que apresenta como características principais: a transparência e o brilho, que fazem dele um dos
polímeros com grande diversidade de aplicações. Este trabalho tem como objetivo estudar a diferença no
comportamento mecânico de diversos tipos de PMMA quando submetido a esforços de tração uniaxial. Os
tipos diferentes de PMMA foram designados como: i) Puro, que se apresenta na forma de pó; ii) Comum,
que foi fornecido em grânulos e aditivado pelo fabricante; iii) Elastomérico, que possui nanopartículas de
borracha na sua composição e forma granular como especificado pelo fabricante. Esses materiais foram
processados em extrusora dupla rosca co-rotacional, em um perfil de temperatura de 180°C na zona de
alimentação e 200/210/220/210°C nas zonas subseqüentes, com posterior confecção de corpo de provas
(tipo gravata, norma ASTM D638) por moldagem por injeção usando um perfil de temperatura de: 210/220
/230/240°C e temperatura de molde de 50°C. Os resultados dos ensaios de tração mostraram que o PMMA
Puro  e  o  Comum apresentaram o  dobro  da  resistência  máxima em relação  ao  PMMA Elastomérico,
entretanto este último apresentou um acréscimo de mais de 900% de alongamento na ruptura. Conclui-se
com esses resultados que os PMMAs utilizados podem ser aplicados em desenvolvimento tecnológicos
diferentes ampliando as pesquisas cientificas com uso deste material.

Palavras chave: poli(metacrilato de metila), comportamento sob tração
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TÍTULO: ESTUDO DO SISTEMA ETANOL-DIESEL-BIODIESEL-TENSOATIVO COMO
COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO
ALUNO: ANGELICA MARA DE GOES MARTINS (081.224.304-81)
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91)
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CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34)
CO-AUTOR: MANOEL REGINALDO FERNANDES (968.687.324-49)

Resumo:

        A  substituição  gradual  de  combustíveis  fósseis  por  combustíveis  alternativos  é  procedente  da
imposição da legislação para redução das emissões e da crescente demanda de energia. Pesquisas sobre
misturas com diesel-biodiesel são feitas com o intuito de diminuir a demanda de diesel. Já a adição do
etanol nessa mesma mistura é analisada juntamente com o emprego de um tensoativo. O Etanol é utilizado
como  combustível  e  necessário  na  produção  do  biodiesel,  proveniente  da  transesterificação  de  óleos
vegetais.  O  Biodiesel  possui  propriedades  físico-químicas  equivalentes  ao  óleo  diesel,  podendo  ser
utilizado  no  lugar  deste sem a necessidade de alterações no  motor.  Deste modo,  foram desenvolvidas
formulações de óleo diesel aditivadas com biodiesel, etanol e tensoativo, em diferentes proporções, para
que tivessem seus parâmetros testados, como densidade, viscosidade, índice de cetano e ponto de fulgor e
qualificá-las para o uso em motor diesel com base nos resultados obtidos. Antes de ser submetidas a essas
análises, foram elaborados diagramas ternários das misturas que representam a solubilidade máxima do
etanol na mistura diesel-biodiesel-tensoativo.  Após constatação do  sistema com maior solubilidade,  foi
testada a estabilidade da mistura, para garantir que o combustível mantenha suas características durante um
período prolongado. As formulações com melhores resultados foram avaliadas mostrando-se dentro das
especificações de uso como combustível para motores diesel.

Palavras chave: Biodiesel, Diesel, Etanol, Tensoativo, Combustível
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TÍTULO: MEMBRANAS DE QUITOSANA MODIFICADAS POR PLASMA DE CH4
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Resumo:

        A quitosana  é  um polissacarídeo  amino,  sendo  obtida  da  N-desacetilação  alcalina  da  quitina.  A
quitosana  vem  ganhando  destaque  na  liberação  controlada  de  fármacos  por  ser  biocompatível,
biodegradável e com baixa toxicidade. Com o intuito de melhorar a permeação da sulfamerizana de sódio
em membranas  de  quitosana,  realizou-se  tratamento  em plasma de metano  (CH4).  As  membranas  de
quitosana foram preparadas pela dissolução da quitosana em solução de ácido acético, depois foram feitas
duas filtrações. Posteriormente as membranas foram neutralizadas em NaOH, estiradas e secas. Depois as
mesmas foram tratadas com metano em reator  de plasma.  Durante o  tratamento,  que teve duração  de
1hora, manteve-se constante a pressão em 6mbar, a corrente em 0,09, o fluxo de gás em 16cm3/min. Após
o tratamento as membranas foram caracterizadas por ângulo de contato. O software utilizado para isolar as
imagens foi o Pinnacle Studio QuickStart e o software utilizado para calcular o ângulo de contato foi o
“surftens”. Depois de caracterizadas, os ensaios de permeação foram realizados em banho termostático à
temperatura constante de 30ºC 0,1ºC. Com o tratamento à plasma de metano houve um aumento no ângulo
de contato, a membrana não tratada teve um ângulo de contato de 50º enquanto que a membrana tratada
apresentou um ângulo de 88º. Quanto à permeabilidade houve uma diminuição nas membranas tratadas
com CH4.

Palavras chave: Quitosana, Membranas, Plasma
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Resumo:

        O juazeiro ( Zizyphus juazeiro Mart.),Ramnácea, conhecido como juá, é encontrado no nordeste do
país, especialmente nas caatingas e campos abertos do polígono da seca. Seus frutos do tamanho de uma
cereja são comestíveis e possuem sabor adocicado. Este estudo tem por objetivos analisar o fruto do Juá,
visando determinar seu teor de umidade e proteína. Trata-se de uma pesquisa cujo caráter é quantitativo
descritivo experimental. Foram selecionados frutos do Juá vindos da Escola Agrícola de Jundiaí, município
de Macaíba. A metodologia aplicada envolve procedimentos analíticos como a determinação de proteínas
(método Kjedahl) e determinação de umidade (método Gravimétrico). Como resultado, foi determinado o
teor de umidade dos frutos do Juá "in Natura". Como relação a polpa do fruto, obteve-se 81,80% +/- 1,13 e
caroço 58,07% +/- 0,42. Com relação ao teor médio de proteína, obteve-se na polpa 8,12 +/- e no caroço
8,64 +/-. Com base nos resultados, conclui-se que grande parte do fruto é composto por água e seu teor de
proteína consiste em 7% da fruto( baseando-se em consideração 100 g da amostra).

Palavras chave: JUÁ,NATURAL,DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA E UMIDADE
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Resumo:

        No contexto mundial, onde é crescente a utilização de materiais plásticos descartáveis, torna-se cada
vez mais imprescindível a busca de alternativas para minimização de impactos ambientais gerados pelo
descarte desses materiais. Misturas de dois ou mais polímeros têm sido uma técnica efetiva e poderosa na
obtenção de novos materiais poliméricos com propriedades mecânicas desejáveis. Este trabalho teve como
objetivo  avaliar  o  potencial da reciclagem de copos de poliestireno  (PS)  descartáveis  na formação  de
blendas poliméricas através da mistura com resina de poliéster e copolímero de etileno e acetato de vinila
(EVA). Os copos descartáveis de poliestireno foram coletados, separados, lavados e secos, com posterior
moagem em moinho de facas. O poliéster foi proveniente de indústria de botões e o EVA foi cedido por
uma indústria calçadista. Todos os polímeros foram secos a 50°C por 24 h em estufa de ar circulante para
posterior plastificação e mistura mecânica em uma extrusora monorosca de bancada, utilizando um perfil
de temperatura de 200/220/220°C, com velocidade de rotação de 40 a 60RPM. O produto obtido na saída
da matriz da extrusora apresenta-se na forma de fita plana,  os quais  foram utilizados para ensaios de
rugosidade e flamabilidade. Estes ensaios apresentaram resultados relevantes para aplicação destas blendas
poliméricas em novos produtos. Conclui-se que o processo de reciclagem dos materiais utilizados é viável.

Palavras chave: reciclagem de polímeros, blendas poliméricas, extrusão

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0914
TÍTULO: SISTEMA MICROCONTROLADO UTILIZANDO INTERNET EMBARCADA PARA
MONITORAMENTO REMOTO EM TEMPO REAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
VIA UPS COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS NA WEB.
ALUNO: THIAGO SILVANO REGO LIMA (055.745.324-09)
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00)

Resumo:

        O projeto consiste em desenvolver um sistema de monitoramento do fornecimento de energia elétrica
via UPS, que envolve o desenvolvimento de hardware e software. O hardware desenvolvido deve conter
as seguintes características: 1) todos os componentes devem ser encapsulados em um pequeno dispositivo
(Box) que deve se conectar  ao UPS via interface serial (RS-232); 2)  Todos os Box se conectam a um
servidor local via tecnologia wireless (p.ex: Bluetooth ou Zigbee); Os servidores locais irão encaminhar as
informações  para um servidor  central onde estará  localizado  um banco  de dados  e um software que
disponibilizará as informações na WEB; O software desenvolvido deve ser capaz de acessar as informações
obtidas pelos Box e ser capaz de gerar relatórios e alarmes, como por exemplo, o envio de emails e SMS
para os seus respectivos administradores. O software também deve ser capaz de enviar comandos para os
Box: tais como ligar, desligar e programar desligamento. Os principais dados disponibilizados serão: 1)
Tensão de entrada e saída;2) Tensão da bateria da UPS;3) Temperatura; 4) Corrente de saída; 5) Tensão de
entrada real; 7)  Potência real e aparente; 8)  Estado  da bateria.  O desenvolvimento  deste sistema deve
contribuir para o acompanhamento em tempo real dos equipamentos e da rede elétrica onde estão ligados
os UPS. Com isto viabilizando a manutenção preventiva dos mesmos, evitando a danificação de outros
equipamentos.

Palavras chave: Sistemas microcontrolados de monitoramento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0925
TÍTULO: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE BARRA DE CEREAL A PARTIR DAS FRUTAS
TROPICAIS DO RN.
ALUNO: RENAN JAMARY GUIMARAES PIMENTEL (065.286.114-83)
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (230.155.603-44)
CO-AUTOR: ANTONIO DE ANCHIETA CAMARA JUNIOR (013.605.624-51)
CO-AUTOR: MARICI MORENO CANSIAN (597.005.649-91)

Resumo:

        As  empresas  alimentícias  estão  cada vez mais  envolvidas  com produtos  orgânicos  dietéticos.  No
contexto, usando matéria-prima regional de frutas, a pesquisa tem objetivo de desenvolver produtos com
baixo teor de gordura, caloria e com mais fibras, substituindo a sacarose, mantendo-se a qualidade e o
equilíbrio nutricional dos alimentos, visando desenvolver de forma adequada um produto de qualidade
para a agricultura familiar. Através da pesquisa para o aproveitamento de matéria-prima de frutas na região
de Mato Grande e Ceará - Mirim, foi constatado que cerca de 10 a 15% desses produtos são descartados, e
uma possível solução do aproveitamento dessa escassez, é produzir barra de cereal,  que é um produto
inovador  e  prático.  Para  isso  utilizou-se  revisão  da  literatura  e  visitas  técnicas  a  essas  comunidades,
obtendo-se um relevante resultado. A produção é feita por grãos de cereais processados e aglomerados,
frutas desidratadas, amêndoas e açúcares. Na elaboração desse produto, observou-se a viabilidade, pelo
estudo de fluxogramas de massa e energia, além do estudo da viabilidade técnico-econômica do projeto, e
do controle de qualidade dos produtos, através das análises físico-químicas e microbiológicas de matérias-
primas.  Após  o  estudo  da  viabilidade  econômica  e  organoléptica,  serão  elaboradas  cartilhas  sobre  o
processamento e operação de receitas e treinamento, a fim de diminuir o desperdício, gerando emprego e
renda para as famílias que sobrevivem da agricultura familiar.

Palavras chave: Produto de qualidade, frutas, barra de cereal, famílias.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0926
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DO PROCESSAMENTO EM EXTRUSÃO DE COMPÓSITOS
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) RECICLADO (PETREC) E FLOCOS DE VIDRO (GF)
ALUNO: LUIZ AUGUSTO DANTAS RIBEIRO (084.359.754-28)
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (062.966.878-77)
CO-AUTOR: EDSON NORIYUKI ITO (404.050.361-91)
CO-AUTOR: MARCIO CLETO SOARES DE MOURA (881.134.933-87)

Resumo:

        Compósitos poliméricos reforçados com materiais inorgânicos são de grande interesse devido a suas
aplicações  na  indústria.  O  emprego  de  reforços  utilizando  materiais  inorgânicos  pode  oferecer  uma
alternativa  viável  no  desenvolvimento  de  materiais.  O  objetivo  principal  deste  trabalho  é  avaliar  as
condições  e  estratégias  de  processamento  do  compósito  PETrec/GF  em  extrusora  monorosca.  Foram
utilizados poli(tereftalato de etileno) (PET) pós-consumo e flocos de vidro como reforço. Os materiais
foram previamente secos em estufa a vácuo para posterior mistura. A mistura do compósito PETrec/GF foi
realizada em uma extrusora monorosca de bancada, com posterior moldagem em forma de filmes finos
utilizando uma prensa hidráulica acoplada a um sistema de aquecimento. Foi utilizado um microscopio
óptico para avaliar os comprimentos médios dos flocos de vidro. Na análise quantitativa do comprimento
médio dos flocos de vidro,  por  meio  de um analisador  de imagem, foi verificado  que não  ocorreram
mudanças significativas no comprimento médio dos flocos,  antes e depois da etapa de processamento.
Estes resultados conduzem a uma avaliação positiva, pois o objetivo de se adicionar cargas inorgânicas é o
aumento  do  desempenho  mecânico  dos  compósitos  poliméricos.  Conclui-se,  portanto,  que  o
desenvolvimento  de  compósitos  termoplásticos  com  flocos  de  vidro  é  uma  boa  alternativa  de
reaproveitamento  de  descartes  plásticos  com  bom  desempenho  de  propriedades  para  aplicação  na
engenharia.

Palavras chave: compósitos, poli(tereftalato de etileno); flocos de vidro

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0949
TÍTULO: LIXO ELETRONICO : UM ESTUDO VOLTADO PARA SUA ANALISE ECONÔMICO E
AMBIENTAL
ALUNO: JARBAS GUEDES DA COSTA (055.883.314-43)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20)
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA DA NOBREGA (032.262.644-78)
CO-AUTOR: MAYARA DE OLIVEIRA LESSA (061.085.244-21)

Resumo:

        Em meio ao avanço tecnológico, a informatização dos serviços torna-se um dos meios essenciais para
o  desenvolvimento  de  diversas  Instituições  e  as  universidades  inserem-se  nessa  lógica.  Assim,  é
indispensável conscientizar docentes, servidores e discentes sobre a forma correta do descarte, tendo em
vista não somente a diminuição do volume de lixo eletrônico acumulado, mas também agregando valor a
esse produto.  Observa-se que aquele material apresenta componentes  de elevado  valor  econômico  no
mercado e também há a presença de materiais pesados que contaminam o meio ambiente. Dentro desse
contexto,  trabalhar  o  processo  de conscientização  acerca do  lixo  eletrônico  na cidade do  Natal e mais
especificamente,  na UFRN -  é composta por  1.500 docentes,  33.000 discente e milhares de servidores
públicos – traz como principais objetivos: desenvolver técnicas voltadas para a recuperação de substâncias
escassas na natureza e assim sendo, minimizar os impactos desses componentes no meio ambiente. Em
relação à metodologia, procurará se utilizar de visitas aos departamentos, almoxarifados, depósito central,
além de abordar a comunidade acadêmica por meio de palestras. Espera-se que esse projeto de pesquisa
proporcione resultados favoráveis em relação às questões ambientais e também divulgando a temática para
fomentar novas pesquisas voltadas para tal realidade. Portanto, faz-se necessário a realização de medidas
que tornem essas substâncias reutilizáveis e reduzam o impacto ao meio ambiente.

Palavras chave: MEIO AMBIENTE ; LIXO ELETRONICO ; RECICLAGEM ; COMPONENTES

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0953
TÍTULO: ANTENAS DE MICROFITA COMPACTAS SOBRE SUBSTRATOS DE ALTA
PERMISSIVIDADE
ALUNO: EDWIN LUIZE FERREIRA BARRETO (055.887.374-07)
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (044.015.654-87)
CO-AUTOR: RANILSON CARNEIRO FILHO (155.850.004-97)

Resumo:

        Uma das principais necessidades dos sistemas de comunicações móveis é a miniaturização dos seus
componentes,  circuitos  e  subsistemas.  Naturalmente,  esta  exigência  também se  aplica  às  suas  antenas
planares, que são componentes essenciais. Uma das técnicas de miniaturização dessas antenas consiste na
utilização de substratos cerâmicos de alta permissividade elétrica. Neste trabalho, é investigada a redução
das dimensões de antenas de microfita que utilizam como substrato o niobato de bismuto, BiNbO4 (er =
47,8). As antenas são compostas por um patch retangular (com uma reentrância, para fins de casamento),
um substrato de alta permissividade elétrica e um plano de terra. As antenas são leves e de fácil integração,
sendo suas dimensões bem menores que as das antenas com substratos dielétricos de baixa permissividade,
como o FR-4 (er = 4,4). As antenas foram projetadas através do simulador Ansoft HFSS visando obter
seus parâmetros principais, como a perda de retorno, a impedância de entrada e o diagrama de radiação. As
antenas investigadas operam em faixa estreita (para valores da perda de retorno inferiores a -10 dB), sendo
adequadas para sistemas de comunicação sem fio. Para fins de validação, foram construídos e medidos
vários protótipos, tendo se observado uma boa concordância entre os resultados medidos e os simulados.
As pastilhas cerâmicas foram confeccionadas e caracterizadas. Nas medições das antenas foi utilizado um
analisador de redes da Rhode & Schwarz, modelo FSH6.

Palavras chave: Antena de microfita, substrato cerâmico, alta permissividade, BiNbO4.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0960
TÍTULO: BLOCOS DE GESSO COM RESÍDUO DE POLÍMERO.
ALUNO: ROMULO DANTAS SALDANHA (014.264.044-17)
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (871.102.968-49)

Resumo:

        O objetivo desta pesquisa é desenvolver um material composto do gesso e um resíduo de polímero
termofixo  da  industria  botões  com  o  objetivo  de  melhorar  suas  propriedades  térmicas,  mecânicas  e
acústicas visando utiliza-lo  como parede isolante.  Como objetivos específicos: proporcionar  uma nova
utilização do rejeito industrial com a consequente diminuição da matéria-prima no processo com menor
custo de produção.

Palavras chave: gesso polimérico. rejeitos industriais.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0965
TÍTULO: AVALIANDO A ROBUSTEZ DE UM SOTWATE ORIENTADO À ASPECTO
ALUNO: ARTHUR EMANOEL CASSIO DA SILVA E SOUZA (012.557.504-13)
ORIENTADOR: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO (030.388.414-20)
CO-AUTOR: FREDERICO ARAUJO DA SILVA LOPES (035.553.754-07)

Resumo:

        A utilização da Programação Orientação a Aspecto (POA) tem mostrado que em alguns cenários é
possível melhorar a separação entre o código base e o código que implementa os conceitos transversais,
tais como tratamento de exceções, persistência e distribuição. No entanto, as implicações da adoção desse
paradigma não estão totalmente esclarecidos, especialmente no contexto da robustez e manutenibilidade.
Desta forma, este trabalho destina-se a elucidar a facilidade com que falhas podem ser inseridas ao se
utilizar a POA. Para cumprir com este objetivo, este trabalho analisou as possíveis falhas geradas pela
adoção da POA no desenvolvimento de várias versões de um mesmo sistema. O sistema escolhido possui
versões implementadas em Java (Orientação a Objeto) e em AspectJ (Orientada a Aspectos). Com base
nestas versões, o presente trabalho gerou casos de testes para todas as versões analisadas a fim de mapear e
registrar as falhas encontradas correlacionando-as com os pontos implementados em POA. Após analise
dos  resultados,  foram relatadas  diversas  falhas  que foram criadas  devido  às  abstrações  da  POA.  Em
especial, percebeu-se que a modularização do tratamento de exceções em POA implicou em uma redução
da robustez do software analisado.

Palavras chave: Orientação a Objeto, Orientação a Aspectos, Robustez

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0981
TÍTULO: EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR, DENSIDADE E VISCOSIDADE PARA O SISTEMA
DODECANO + METILCICLOHEXANO
ALUNO: TAMYRIS THAISE COSTA DE SOUZA (055.745.244-90)
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00)
CO-AUTOR: JULIA CRISTINA DE LIMA TORRES (059.143.774-04)

Resumo:

        Os dados de equilíbrio líquido vapor e as propriedades físico-químicas são relevantes para o projeto
de processos, especialmente os de separação, e para o entendimento do comportamento das soluções, a
partir da termodinâmica molecular. Este trabalho consiste na determinação experimental de um conjunto de
dados de equilíbrio  líquido-vapor  (ELV) para a mistura de dodecano + meticiclohexano.  Essa mistura
apresenta  interesse  na  etapa  de  refino  de  uma fração  de  petróleo  contendo  compostos  parafínicos  e
naftênicos.  O ebuliômetro  Fischer  com controle digital (Modelo  602),  foi utilizado  para a medição  de
dados de ELV a pressão constante. Trata-se de uma célula de recirculação das duas fases possibilitando
amostragens  das  mesmas,  obtendo-se  desta  forma  dados  de  equilíbrio  completo,  isto  é,  pressão,
temperatura e composições das fases líquida e vapor, que no caso são obtidas por densimetria (PTxy). A
célula Fischer está acoplada a um banho termostático com refrigeração (TE-184 TECNAL). As medidas de
densidade das misturas, utilizadas na curva de calibração, são submetidas a uma correlação para o volume
de excesso.  Os dados de viscosidade da mistura em estudo também são  avaliados.  Os dados de ELV
obtidos experimentalmente são submetidos ao teste de consistência termodinâmica dos desvios, onde se
utiliza a equação de Gibbs-Duhem, aplicada pelo modelo UNIQUAC.

Palavras chave: equilibrio liquido-vapor; dodecano; metilciclohexano
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TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO BIODIESEL DE DENDÊ
ALUNO: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43)
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CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37)
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CO-AUTOR: REGINA CELIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00)

Resumo:

        O uso de biodiesel como combustível vem crescendo aceleradamente no mundo inteiro, pois a cadeia
de produção deste combustível tem potencial promissor nos setores: social,  ambiental e tecnológico. A
legislação atual vigente para o óleo diesel combustível já exige um percentual mínimo de biodiesel de 4%
em mistura. Devido a esse crescimento vêm se buscando novas matrizes vegetais para suprir a necessidade
atual do mercado e adaptação de fontes viáveis à produção em cada região do país. O dendezeiro é uma
palmeira  originária  da  costa  oriental  da  África.  O  óleo  originário  desta  palmeira,  o  azeite  de  dendê,
consumido há mais de 5.000 anos, foi introduzido no continente americano a partir do século XV. No
contexto atual o azeite de dendê é o óleo mais produzido e consumido no mundo. O Brasil possui o maior
potencial mundial para a produção do óleo de dendê, dado aos quase 75 milhões de hectares de terras aptas
a dendeicultura. O presente trabalho, tem por objetivo a síntese e caracterização físico-química de biodiesel
proveniente do dendê. O biodiesel foi obtido através de reação de transesterificação e caracterizado de
acordo com as normas da ASTM, BS EN e ABNT para os parâmetros de aspecto; índice de acidez; índice
de iodo; massa específica; viscosidade cinemática; ponto de fulgor; enxofre total e resíduo de carbono.
Verificou-se que apesar da acidez elevada, a metanólise do dendê apresentou boa viabilidade técnica e fácil
operação.

Palavras chave: Biodiesel; Propriedades físico-químicas; Dendê

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET0989
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Resumo:

        O óleo diesel é atualmente o derivado de petróleo mais consumido no Brasil. O uso do diesel e de
outros  derivados  são  apontados  como  responsáveis  pelas  mudanças  climáticas  e  geração  de  resíduos
tóxicos. Neste panorama surgiu o biodiesel como uma alternativa de grande potencial, visto ser obtido de
fontes renováveis de biomassa. Hoje, o biodiesel substitui parcialmente o óleo diesel, consumido em todo
o país, com 4% de B100, também chamado de B4. De acordo com revendedores de automotores, a adição
de biodiesel em óleo diesel pode chegar a 20% sem haver modificação nos motores ou reduzir a qualidade
do diesel. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades físico-químicas do óleo diesel
com diferentes concentrações de biodiesel de dendê. Misturas de biodiesel/diesel foram preparadas com
frações 5%, 10% e 20% v/v de biodiesel adicionado ao diesel mineral. As misturas foram submetidas aos
seguintes ensaios considerados regulares para a caracterização do óleo diesel pela ANP: aspecto, massa
específica a 20°C, ponto de fulgor, teor de enxofre e destilação. Esta caracterização foi realizada de acordo
com as normas NBR e ASTM. Todos os resultados obtidos estão dentro das especificações da legislação
atual (Portaria ANP N°15/2006). Também se observou uma redução no percentual de enxofre à medida
que a concentração de biodiesel aumentou nas misturas,  o  que contribui para redução de emissões de
poluentes para o meio ambiente.

Palavras chave: Biodiesel de dendê, diesel mineral, propriedades físico-químicas.
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Resumo:

        A biomassa apresenta-se como uma matéria-prima renovável para a produção de biocombustível,
como  alternativa aos  combustíveis  fósseis.  Com o  aumento  do  preço  do  barril  de petróleo,  as  fortes
iniciativas governamentais e a crescente conscientização do aquecimento do planeta, a produção de álcool a
partir  de  biomassa  está  se  tornando  cada  vez mais  viável  e  poderão  ter  um  futuro  promissor.  Em
conseqüência de fatores políticos, econômicos e ambientais em favor dos biocombustíveis, existe agora
uma forte determinação para desenvolver a conversão de biomassa lignocelulósica em álcool de segunda
geração, estando o Brasil inserido neste contexto. Logo, o domínio da técnica de produção de enzimas
celulolíticas capazes de hidrolisar a biomassa a açúcares fermentescíveis, bem como sua produção a preços
competitivos. No presente estudo que visa investigar o potencial de produção dessas enzimas a partir de
matéria  prima  barata,  realizou-se  fermentações  submersas  utilizando  bagaço  da  fibra  do  coco  como
substrato  e como agente de fermentação a Trichoderma reesei.  E a cinética de síntese das enzimas foi
investigada tendo como base o meio de Xiong (2004) adaptado, pH ajustado para 4,8 em frascos agitados a
175 rpm e 30ºC, durante 120 horas, sendo coletadas amostras de 12 em 12 h. Durante o cultivo foram
determinadas as atividades FPásica, endoglucanásica e β-glicosidásica, assim como o controle do consumo
dos açúcares redutores totais (ART’s).

Palavras chave: Trichoderma reesei, bioetanol, enzimas celulolíticas, fibra do coco
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CO-AUTOR: ROBERTA XAVIER DE SOUSA (068.620.614-29)
CO-AUTOR: RODRIGO CAETANO GUEDES (011.715.674-48)

Resumo:

        O crescente interesse por fontes alternativas de energia é resultado da redução no suprimento mundial
de  petróleo  portanto  há  uma  demanda  crescente  por  álcool  combustível.  Atualmente  há  duas  fontes
principais para a produção  deste álcool,  melaço  e caldo  da cana-de-açúcar  e amiláceos.  No entanto,  a
produção de bioetanol pode ser incrementada aproveitando-se resíduos lignocelulósicos como substrato,
que envolve utilização de enzimas celulolíticas e ainda apresenta um alto custo no mercado brasileiro.O
objetivo deste trabalho é estudar o potencial de resíduos, no caso pedúnculo de caju, como matéria prima
de  baixo  custo  para  produção  destas  enzimas,  o  que  apontará  uma  importante  contribuição  para  a
viabilidade da produção  de etanol de resíduos lignocelulósicos  no  Brasil.  Neste sentido,  realizaram-se
fermentações em estado submerso para investigar o  potencial da produção dessas enzimas utilizando o
bagaço do pedúnculo de caju e como microrganismo produtor a Trichoderma reesei. A fim de avaliar o
potencial de produção das enzimas a partir deste resíduo agro-industrial e pelo microrganismo em questão,
a cinética de síntese das enzimas foi avaliada tendo como base o meio  de Xiong (2004)  adaptado,  pH
ajustado para 4,8 em frascos agitados a 175 rpm e 30ºC, durante 120 horas, sendo coletadas amostras de 12
em 12 h. Durante o cultivo foram determinadas as atividades FPásica, endoglucanásica e β-glicosidásica,
assim como o controle do consumo dos açúcares redutores totais (ART’s).

Palavras chave: bioetanol, lignocelulósicos, enzimas celulolíticas, Trichoderma reesei
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TÍTULO: SUPORTE PARA REUTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS E INCLUSÃO DIGITAL
UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE
ALUNO: JOSÉ STÊNIO GOMES MEDEIROS (038.777.664-80)
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE ARAUJO (456.496.004-06)

Resumo:

        Software Livre para construção de ambientes de aprendizagem, trabalho e pesquisa com a reutilização
de computadores obsoletos evitando o  descarte dos mesmos para o  lixo.  Desenvolver  uma interface e
infra-estrutura que facilite o trabalho de inclusão digital. Objetivos: Reutilização de hardware obsoleto para
compor  uma  LAN controlada  por  um  servidor  central  onde  os  mesmos  poderão  executar  softwares
atualizados de escritório, gráficos, educativos, além de permitir acesso a internet e promover trabalhos de
inclusão digital. Desenvolvimento de uma nova distribuição Linux com interface simples, permitindo uma
fácil integração com usuários. Metodologia: Estudo técnico de possível reutilização de hardware. Definição
de parâmetros para desenvolvimento de uma nova distribuição Linux.

Palavras chave: Software livre, inclusão digital
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL DE SOJA
COM E SEM ADIÇÃO DE BHT
ALUNO: MARIANA HELENA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (058.215.024-89)
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53)
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Resumo:

        No Brasil, a Lei 11.097 estabelece a obrigatoriedade da adição de biodiesel (B100) no óleo diesel em
um percentual que hoje está em 4%. O B100 quando exposto ao ambiente atmosférico apresenta grande
potencial à oxidação, o que pode modificar a qualidade do combustível. Com isso muitos estudos têm sido
voltados à adição de antioxidantes ao B100, com o intuito de retardar este processo. Este trabalho tem
como objetivo comparar a estabilidade oxidativa do B100 produzido a partir do óleo de soja com e sem
adição de BHT (antioxidante artificial), na concentração de 1000 ppm. Através do método do Rancimat e
de acordo com a norma EN 14112:2003 obteve-se o período de indução (PI) a 110° C de 5,4 horas para o
B100 puro e 7,5 horas para o B100 com BHT. Sabendo que, a Resolução ANP No 42 estabelece que a
estabilidade oxidativa para o B100 deve ser de no mínimo 6 horas a 110ºC, conclui-se que o B100 de soja
puro está fora das especificações, comprovando a eficiência do BHT para este caso. As amostras foram
analisadas também pelo método P-DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial sob Pressão) dinâmico, do
qual se obteve o valor da temperatura de oxidação (OT) para o B100 de soja puro no valor de 174,0°C e
para o  biodiesel com BHT de 177,8°C e pelo  método  P-DSC isotérmico  onde se obteve o  tempo  de
indução oxidativa (OIT) para o B100 puro de 2,4 horas e para o B100 com BHT de 4,4 horas. Apesar deste
método ainda não ser normatizado para B100, o mesmo também comprova a eficiência do BHT.

Palavras chave: biodiesel, estabilidade oxidativa, BHT

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1002
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DAS TENSÕES INTERFACIAIS EM SISTEMAS ÁGUA/ÓLEO
MINERAL/TENSOATIVO NÃO - IÔNICO
ALUNO: ANTONIA BEATRIZ VIANA OLIVEIRA (060.151.394-04)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34)
CO-AUTOR: ENIO RAFAEL DE MEDEIROS SANTOS (080.311.754-03)
CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (046.447.654-22)
CO-AUTOR: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (010.077.454-79)

Resumo:

        Uma nova técnica promissora para transportar óleo pesado é o core-flow, caracterizado pela formação
de um fino anel de água que lubrifica o óleo que se encontra na parte central da tubulação. Uma forma de
solucionar o problema de adesão do óleo nas paredes da tubulação é a utilização de tensoativos como
lubrificante das tubulações. Esses agentes químicos reduzem a tensão interfacial, aumentando a mobilidade
dos óleos e modificam a superfície das tubulações, tornando-a oleofóbica. Sendo assim esse trabalho tem
como objetivo selecionar tensoativos que reduzam mais as tensões interfaciais em um sistema composto de
água, óleo pesado e tensoativo. Para os testes de tensão interfacial utilizou – se um óleo mineral de alta
viscosidade com propriedades semelhantes ao petróleo. Os tensoativos T1 e T5 obtiveram tensões de 3,8 e
8,9 mN/m respectivamente. E os tensoativos T6 e T10 pertencentes à outra linha de tensoativos, os valores
7 e 18 mN/m, respectivamente.  Os resultados mostraram -  se satisfatórios uma vez que os tensoativos
estudados apresentaram um comportamento condizente com dados da literatura. A partir  daí pode – se
escolher uma faixa de tensões interfaciais e fazer testes dentro desta faixa com a finalidade de encontrar a
estabilidade do filme interfacial, e então aplicar ao método core – flow.

Palavras chave: Tensão interfacial, tensoativo, óleo pesado.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1003
TÍTULO: METODOLOGIA DE MEDIDA DE TENSÃO INTERFACIAL UTILIZANDO O MÉTODO DA
GOTA PENDENTE
ALUNO: ENIO RAFAEL DE MEDEIROS SANTOS (080.311.754-03)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34)
CO-AUTOR: ANTONIA BEATRIZ VIANA OLIVEIRA (060.151.394-04)
CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (046.447.654-22)
CO-AUTOR: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (010.077.454-79)

Resumo:

        A tensão superficial e interfacial de fluidos é bastante importante em muitos ramos da engenharia,
visto  que  esta  propriedade  físico-química  está  presente  em todas  as  ocasiões  onde se  têm interações
moleculares  entre fluidos.  No  seio  do  líquido  a resultante das  forças  intermoleculares  é nula,  pois  as
moléculas estão rodeadas entre si, na superfície é diferente, há um excesso de energia. O sistema tende a
minimizar a energia, assumindo um formato esférico, a resistência ao aumento desta área é tido por tensão
superficial.  A tensão  interfacial  tem  a  mesma definição,  entretanto  para  interações  líquido-líquido.  O
intuito deste trabalho é explicitar o método da gota pendente no tênsiômetro DSA 100S da Kruss, o mesmo
utiliza o equilíbrio mecânico entre forças que atuam na gota e no fluido, para a tensão interfacial. Isto é
feito pelo balanço das forças principais que são: força de superfície versus gravidade (tensão interfacial X
área interfacial). O tensiômetro citado acima possui um sistema ótico para capturar imagens do perfil da
gota e um programa computacional para os dados de imagem. A substância é gotejada, formando uma gota
com um perfil, a partir daí controla-se o volume da gota até que a mesma se apresente bem alongada, assim
o equipamento captura a imagem e calcula a tensão. Foram feitos testes com um tensoativo e um óleo
mineral, obtendo valores próximos aos da literatura. Nota-se então, que este método é bastante preciso e os
valores obtidos são pertinentes.
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Resumo:

        O monoetilenoglicol é injetado em poços de produção de gás natural com finalidade de combinar-se
com a água livre, alterando as condições termodinâmicas para a formação de hidratos, os mesmos causarão
interrupção na produção. Informações de propriedades como, o pH e a condutividade são importantes para
o controle do processo. Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo determinar o comportamento
das soluções aquosas com MEG e NaCl,  em diferentes temperaturas.  Desta maneira,  serão  preparadas
soluções sintéticas, a fim de se determinar as condições para precipitação deste sal. Com os dados obtidos,
pretende-se contribuir com a elaboração do sistema de recuperação do MEG. A metodologia experimental
consistiu  na  elaboração  de  soluções  sintéticas  com  diversas  concentrações  de  MEG,  mantendo-se  a
concentração de NaCl em 1% e variando a temperaturas. Os resultados de condutividade para o sistema
H2O+MEG mostraram  que  a  condutividade  diminui  com  a  concentração  de  MEG e  aumenta  com  a
temperatura. Observou-se um aumento de condutividade para concentrações diluídas de MEG, devido ao
efeito mais pronunciado de protonação do mesmo. Os valores de pH diminuíram à medida que aumentou a
concentração  de  MEG.  Observou-se  que  em condições  de  temperaturas  mais  altas,  o  pH da  solução
diminuiu. Na adição do NaCl, o sal diminuiu a influência da água destilada, pois o próprio NaCl, aumentou
a condutividade da solução.

Palavras chave: Medidas de pH e condutividade, Recuperação de MEG
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TÍTULO: INFLUÊNCIA TEMPORAL NA ABSORÇÃO DE NUTRIENTES E ELEMENTOS TÓXICOS
POR MACRÓFITAS AQUÁTICAS DA ESPÉCIE EICHHORNIA CRASSIPES
ALUNO: IKAELLE DA SILVA AQUINO (065.816.034-65)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04)
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CO-AUTOR: LUIZ DI SOUZA (019.251.008-80)

Resumo:

        As  macrófitas  aquáticas,  por  necessitarem  de  altas  concentrações  de  nutrientes  para  seu
desenvolvimento,  são  estudadas para recuperação  de rios e lagos poluídos.  Portanto,  o  objetivo  desse
trabalho é verificar a influência temporal na absorção de nutrientes e elementos tóxicos por macrófitas
aquáticas da espécie Eichhornia crassipes presentes no  rio  Apodi/Mossoró.  Para isso,  foram realizadas
quatro colheitas num trecho do rio que corta a cidade de Mossoró. Realizaram-se análises de área foliar
(AF), nitrogênio total (NT), proteína bruta (PB), sódio, potássio, cobre, cromo total, cádmio e chumbo.
Com base nos resultados observou-se que a AF aumenta com o tempo de crescimento da planta. Para NT e
PB constatou-se  o  comportamento  inverso.  Isto  pode  ser  explicado  pelas  alterações  fisiológicas  que
ocorrem com o desenvolvimento  da planta,  onde os níveis de nutrientes tendem a diminuir.  Já sódio,
potássio  e  cobre  aumentam da  primeira  para  segunda colheita  e  em seguida  diminuem e  mantêm-se
constantes na última.  Esse comportamento  se deve a alta capacidade de absorção  de nutrientes que as
mesmas possuem no início de seu desenvolvimento. Quanto ao cromo total, cádmio e chumbo, todos os
valores se encontraram abaixo do limite de detecção. Desta forma, conclui-se que os níveis de nutrientes
são afetados pela variabilidade temporal, e que as plantas, além de contribuírem para a descontaminação
do rio, têm condições, com base apenas nesses parâmetros, de serem utilizadas para diversos fins.

Palavras chave: Eichhornia crassipes, macrófitas aquáticas, Rio Apodi/Mossoró
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ALUNO: ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO (049.248.344-24)
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CO-AUTOR: JONAS FERREIRA DE SOUZA FILHO (042.892.284-88)

Resumo:

        O  método  de  síntese  por  reação  de  combustão,  também  conhecido  como  self-propagating high
temperature synthesis  (SHS),  tem sido  bastante utilizado  na síntese de materiais  cerâmicos.  O método
utilizado nesse trabalho, é relativamente simples, pois não envolve muitas etapas, como os demais métodos
convencionais, vem a produzir pós com elevado grau de pureza, homogeneidade química e estruturas com
tamanho em escala nanométricas. Nesse trabalho sintetizamos as ferritas de NiCuZn dopadas com cobre,
essas ferritas são utilizadas como material magnético de alta freqüência, bem como materiais utilizados na
fabricação  de  chips  de  computadores  e  de  telefonia  móvel.  Na  dopagem das  ferritas  investigamos  a
influência da substituição do níquel por cobre nas ferritas Ni-Zn, em proporções de 0,1 a 0,5 assumindo as
fórmulas químicas Ni(0,5-x)CuxZn(0,5)Fe2O4, com 0,1< x <0,5. Vários trabalhos tem mostrado o poder
sinterizante do cobre em sistemas cerâmicos e em ferritas. Esta propriedade esta relacionada à formação de
fase líquida durante os processos de sinterização, facilitando o crescimento de grão. Os pós obtidos foram
caracterizados  por  difração  de  raios-X  e  por  sedimentação.  Os  resultados  mostram  que  os  pós
apresentaram alto grau de cristalinidade, e aglomerados de fácil desaglomeração.
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Resumo:

        O crescimento  da indústria da Construção Civil no Rio Grande do Norte e ascensão do mercado
imobiliário  fez crescer  a procura por  imóveis de alto  padrão,  com maior  conforto  e segurança.  Como
reflexo, desenvolveu-se também uma expectativa de mercado tecnológico que crie sistemas para suprir
essa necessidade.  O vigente projeto  de pesquisa propôs o  desenvolvimento  do  módulo  central de um
sistema de  automação  residencial  inteligente  e  a  sua  implementação  em um FPGA com um Sistema
Operacional de Tempo Real (RTOS). Inicialmente, foram realizados estudos sobre a implementação de
dispositivos em FPGAs e sistemas embarcados utilizando microprocessadores e sistemas operacionais de
tempo real.  Em seguida, buscou-se implementar as unidades básicas do sistema. Após essa etapa, num
segundo ano do projeto, será implementado, em FPGA, um microprocessador ou um microcontrolador.
Logo  em  seguida  um  RTOS  será  embarcada  na  unidade  de  processamento.  A  partir  daí  serão
desenvolvidos aplicativos a serem executados sob o RTOS, os quais serão responsáveis pelo controle das
tarefas domésticas a serem cumpridas. Como ainda em andamento os resultados obtidos do projeto até o
presente momento são o amadurecimento na utilização de VHDL através da implementação das unidades
básicas,  o  sucesso  na  implementação  do  microprocessador  educacional  Sayeh  e  a  implementação  do
microprocessador Nios2 da Altera no kit DE2 com uma aplicação embarcada, no caso o acionamento de
LEDs no kit DE2 via padrão ethernet.

Palavras chave: Automação residencial, FPGA, Sistemas Embarcados, Prototipagem rápida.
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Resumo:

        Safflower  é  uma planta  originária  provavelmente  da  África  ou  da  Ásia,  mas  cultivada em todo
mundo,  oferece  elevada  resistência  a  falta  d’água,  altas  temperaturas,  ventos  fortes  e  quentes,  baixa
umidade relativa do ar. Exibe grande capacidade de adaptação nas regiões semi-áridas de baixa altitude e
desenvolve-se bem nos mais diferentes tipos de solos. Suas sementes possuem elevado teor de óleo (entre
35 a 45 %), com alta proporção de poli-insaturados (70% de ácido linoléico e 20% de ácido oléico), o que
lhes  confere um alto  valor  dietético.  Este  trabalho  descreve o  desempenho  comparativo  de diferentes
solventes [hexano - clorofórmio - etanol e clorofórmio: metanol (2:1)] na extração do óleo de safflower
empregando-se ultrassom. Em cada caso, 5 g de sementes trituradas foi colocada em contato com 100 mL
dos  respectivos  solventes,  durante  6  h.  Na  análise  por  Cromatografia  de  Camada  Delgada  (CCD)
observou-se  que não  há  variação  significativa  dos  constituintes.  Nestas  condições,  o  sistema extrator
clorofórmio:metanol (2:1) produziu maior rendimento em óleo, de 36,43%.
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Resumo:

        A presença de compostos fenólicos nos efluentes das indústrias petroquímicas representa um grande
problema no processo de tratamento.Isto se deve ao fenol ter uma elevada solubilidade em água e ser
bastante tóxico,o que inviabiliza um tratamento biológico convencional.Um dos métodos de tratamento que
tem se mostrado  bastante efetivo  consiste na aplicação  dos chamados processos oxidativos avançados
(POA).O  POA utilizado  neste  trabalho  é o  que emprega as  reações  de foto-Fenton,que consistem na
geração de radicais hidroxila a partir da reação do peróxido de hidrogênio com íons ferrosos, na presença
de  luz ultravioleta.Foram  realizados  experimentos  utilizando  um  reator  fotoquímico  que  faz uso  de
lâmpadas fluorescentes de luz negra como fonte de radiação ultravioleta. Experimentos utilizando a luz do
sol  como  fonte  de  radiação  ultravioleta  também  foram  realizados.  Em  determinadas  condições
experimentais, foram obtidos percentuais de degradação superiores a 90% da matéria orgânica contida em
um  efluente  sintético  preparado  com  fenol.  Os  testes  utilizando  luz solar,  sobre  mesmas  condições
experimentais,  apresentaram  comportamentos  semelhantes  aos  testes  realizados  com  as  lâmpadas
fluorescentes de luz negra. O emprego da luz solar representa uma ferramenta importante do ponto de vista
de custos operacionais.  Contudo,  o  estudo  de reatores que utilizam lâmpadas como fonte de radiação
ultravioleta são importantes, uma vez que a radiação solar é limitada ao período de incidência solar.

Palavras chave: foto-Fenton, degradação, fenol

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1024
TÍTULO: EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SAFFLOWER
ALUNO: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (058.261.754-51)
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04)
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (284.678.099-49)
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (055.769.424-85)
CO-AUTOR: TATIANA DE ANDRADE BORGES (050.521.674-40)

Resumo:

        Safflower é uma planta oleaginosa de cultivo anual e altamente adaptada às condições semi-áridas.
Suas sementes possuem elevado teor de óleo (entre 35 a 45 %) derivado dos ácidos graxos linoléico (70%)
e oléico (20%), de ótima qualidade para uso industrial (fabricação de tintas, esmaltes e sabões) e consumo
humano (tempero, fabricação de margarinas, etc). Esses ácidos graxos apresentam insaturações o que lhes
confere um alto valor dietético, pois reduzem o nível do colesterol e das doenças circulatórias/cardíacas.
Dentre os  métodos mais  empregados  para extração  de óleos  e graxas,  a literatura descreve a partição
gravimétrica com funil de separação e o Soxhlet usando solvente orgânico. Alguns trabalhos reportam o
uso  de  ultrassom  como  alternativa  para  maximizar  o  rendimento  em  triglicerídeos.  Neste  trabalho
avaliamos a eficiência do hexano na extração do óleo da semente de safflower usando ultrassom durante 6
horas, à temperatura ambiente, e Soxhlet,  à 69 oC, durante aproximadamente 70 horas. Ao término do
experimento,  foi calculado  o  rendimento  (em porcentagem) [(Mst x 100)/Mov],  onde Mst representa a
massa inicial (g) das sementes trituradas e Mov a massa (g) do óleo obtido. Após evaporação do solvente
em  evaporador  rotativo  obteve-se  35,97% em  óleo  para  o  sistema  soxhlet  e  26,77% com  o  uso  de
ultrassom.

Palavras chave: Safflower, Extração, Soxhlet e Ultrassom

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1025
TÍTULO: MEDIÇÕES ATIVAS E PASSIVAS DE GÁS RADÔNIO EM ALGUNS MUNÍPIOS NORTE-
RIOGRANDENSE
ALUNO: NARAIANA RIBEIRO SANTOS (913.786.642-72)
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (368.746.203-04)
CO-AUTOR: ANDERSON GUEDES (024.506.814-77)
CO-AUTOR: REINALDO ANTÔNIO PETTA (747.254.168-00)

Resumo:

        O objetivo de nossa pesquisa é avaliar de que maneira os efeitos da radioatividade natural afetam a
saúde da população do município de Lucrécia (RN), visto que o referido município apresenta uma elevada
incidência de diferentes tipos de câncer em relação aos municípios vizinhos. Esta região é formada por
rochas  metagraníticas.  Apresentamos  os  resultados  de  110  medições  passivas  de  radônio  através  de
eletretes  de longo  prazo  (E-PERM ® System)  instalados em 110 residências.  A pesquisa foi realizada
durante dois períodos de três meses cada, sendo um na estação seca e o outro na chuvosa. A escolha das
diferentes habitações foi aleatória (zonas urbanas e rurais). O nível de radiação gama foi medido em cada
habitação através de um espectrômetro de radiação gama RS-125 (valores obtidos para radiação gama:
intervalo: 913-5625 com e MED:3539 cpm). Os valores para o primeiro período foram: intervalo:170-6538
Bq/m3 e MED:307 Bq/m3. No segundo período os dados estão mais dispersos devido à ocorrência anormal
das chuvas, os valores foram: intervalo:42-7679 Bq/m3 e MED:115 Bq/m3.Todas as residências excederem
o nível de ação da EPA-EUA de 148 Bq/m3.  Analisamos ainda dez amostras de água da barragem de
Lucrecia para alpha/beta total pelo método de contagem por cintilometria líquida, os dados variam entre
0.17/0.47 Bq/l (período de seco) e 1.35/2.05 Bq/l (período de chuvas) e excedem o NMC para a alfa total de
0.56 Bq/l (EPA-EUA).

Palavras chave: Radônio interior, Radiação gama, Câncer

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1030
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DE BIODIESEL OBTIDO A
PARTIR DE ÓLEOS VEGETAIS
ALUNO: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50)
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53)
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37)
CO-AUTOR: MARIANA HELENA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (058.215.024-89)
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00)

Resumo:

        Biodiesel é um combustível composto  de mono-  ou  di-alquil ésteres  de óleo  vegetal ou  gordura
animal,  obtido  pela reação  dos triacilglicerídeos com metanol ou  etanol,  na presença de base forte.  A
reação  é  conhecida  como  transesterificação.  O  estudo  da  estabilidade  oxidativa  é  de  fundamental
importância  para  o  controle  de  qualidade  do  biodiesel,  principalmente  no  que  diz  respeito  a  seu
armazenamento. O B100 é susceptível à oxidação quando se encontra exposto ao ar e este processo de
oxidação afeta a qualidade do combustível. Dentre as implicações negativas do processo de degradação
podem ser destacadas o aumento da viscosidade e a elevação de acidez. A Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis,  através da Resolução  ANP n° 07/2008,  estabelece que para o  B100,  a
determinação da Estabilidade Oxidativa deve ser de 6 horas a 110 °C. O objetivo do presente trabalho é
comparar a estabilidade oxidativa de diferentes amostras de biodiesel obtidos a partir de diferentes óleos
vegetais pelo teste Rancimat. Foram obtidas quatro amostras de biodiesel por rota metílica a partir  dos
óleos de algodão, dendê, mamona e soja. As amostras foram avaliadas pelo teste Rancimat (Norma EN
14112)  através  da  determinação  do  Período  de  Indução  (PI).  Através  dos  resultados  obtidos  para  as
diferentes  amostras,  pode  ser  constatado  que  entre  as  amostras  estudadas,  a  ordem  de  estabilidade
oxidativa é a seguinte: B100 de dendê < B100 algodão < B100 de soja < B100 de mamona.

Palavras chave: estabilidade oxidativa; biodiesel; controle de qualidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1031
TÍTULO: OBTENÇÃO DE COMPOSTOS ANTIOXIDANTES DO TOMILHO (THYMUS VULGARIS
L.) POR DIFERENTES PROCESSOS DE SEPARAÇÃO
ALUNO: DIOGO ROSEMBERGH DA SILVA NOBREGA (082.424.174-66)
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (271.115.418-12)

Resumo:

        Com o estudo farmacológico do tomilho (Thymus vulgaris L.), sua importância e utilização cresceram
bastante para a indústria e para a medicina popular. No entanto, vários métodos de extração podem ser
usados  para  retirar  seus  componentes,  e  devido  às  especificidades  de  cada  método,  os  constituintes
extraídos  variam.  Este  trabalho  teve como  objetivo  comparar  os  diferentes  processos  com relação  ao
rendimento  e  perfil  fitoquímico  dos  extratos  do  tomilho  obtidos.  Previamente,  a  matéria-prima  foi
caracterizada quanto às propriedades relevantes de processo e, então, os extratos foram preparados via
soxhlet, ultra-som, hidrodestilação e extração a baixa pressão. Posteriormente, foi realizada a cromatografia
em camada delgada, testando varios eluentes e reveladores. Com os dados obtidos, foi possível comparar
os rendimentos de cada processo e identificar qualitativamente os constituintes dos diferentes extratos. Os
eluentes  que  melhor  se  adequaram  foram  os  três  baseados  em  acetato  de  etila  e  hexano,  utilizando
anisaldeído como revelador de óleos voláteis, e os dois em clorofórmio e metanol para os reveladores de
flavonóides difenilborinato de 2-aminoetila e solução de ácidos oxálicos e bórico, ambos em etanol. Para
óleos voláteis, a utilização de solvente polar separou oito componentes apolares e o solvente apolar, onze
componentes polares.  Enquanto que para flavonóides encontrou-se dez tipos,  entre flavonas,  flavonois
altamente acetilados, flavonóides agliconas e quercetina.

Palavras chave: tomilho, métodos de extração, extração e perfil fitoquímico

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1032
TÍTULO: ESTUDO DE UM SISTEMA DE FOTO-DEGRADAÇÃO DE POLUENTES ORGÂNICOS
TÓXICOS UTILIZANDO PROCESSO FOTO-FENTON
ALUNO: EVANDRO CESAR DE ANDRADE CABRAL (056.479.664-62)
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00)
CO-AUTOR: ANDRE LUIS NOVAIS MOTA (031.440.004-42)
CO-AUTOR: GILMAR GRACIANO DE ARAUJO (058.801.504-02)
CO-AUTOR: MARIA LUIZA DE MEDEIROS TEIXEIRA (067.987.294-95)

Resumo:

        A  preocupação  com  o  meio  ambiente  tem  levado  pesquisadores  de  várias  partes  do  mundo  a
estudarem a degradação  de poluentes  orgânicos tóxicos presentes  em efluentes  gerados  por  indústrias
químicas.  O  fenol  é  um poluente  de  alta  toxidade  e  baixa  biodegrabilidade,  logo  efluentes  contendo
compostos fenólicos precisam ser  especialmente tratados antes de serem dispostos no  meio.  Contudo,
métodos convencionais de tratamentos não podem ser aplicados, pois estes poluentes em determinadas
concentrações não são apropriados para um tratamento biológico. O processo usado neste trabalho para o
tratamento dos efluentes foi o Foto-Fenton, que tem se destacado entre os processos oxidativos avançados,
utilizando  um  conjunto  de  quatro  reatores  fotoquímicos.  Cada  destes  reatores  contém  uma  lâmpada
fluorescente, um tubo e uma superfície refletora. A configuração deste reator permitiu estudar um efeito
bastante importante no processo, a influência da intensidade de luz (potência da fonte de radiação) na
degradação fotoquímica do fenol.  Outros estudos foram feitos no sistema, sendo modificadas algumas
variáveis, como: a distância do reator à fonte emissora de radiação, a disposição dos reatores (em série ou
em paralelo),  e a capacidade de tratamento  da matéria orgânica.  Em algumas configurações,  o  sistema
apresentou uma eficiência elevada atingindo, praticamente, uma degradação total do fenol.

Palavras chave: reator fotoquímico, foto-Fenton, processos oxidativos avançados

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1042
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UM FILTRO ANAERÓBIO DE LEITO FIXO, COMO UNIDADE DE
PÓS-TRATAMENTO DE UM EFLUENTE DE LAGOA FACULTATIVA PRIMÁRIA.
ALUNO: FABIOLA DA COSTA CATOMBE DANTAS (058.683.224-60)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (086.072.494-87)

Resumo:

        Filtros anaeróbios (FANs) funcionam como reatores biológicos, utilizados para tratamento de águas
residuárias. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência de um (FAN) de leito fixo e fluxo descendente
como unidade de pós-tratamento de um efluente de lagoa facultativa primária. O trabalho foi realizado na
Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Ponta Negra, Natal – RN. O FAN possui vazão para tratar efluente
da lagoa facultativa de até 30 m3/dia. É dotado de duas câmaras de dimensões 4,10m x 1,00 m x 1,50 m
com 1,20 m de altura útil e tem como elemento filtrante brita de 19mm de diâmetro médio. O tempo de
detenção hidráulica (TDH) deste filtro é de 7,8 horas. Os parâmetros avaliados nos efluentes finais da lagoa
facultativa  e  do  FAN foram: temperatura,  pH,  turbidez,  COT,  DQO,  STD,  SST e  ST.  Os  resultados
mostraram que o  FAN pode expressar  eficiências regulares quanto  à remoção  de matéria orgânica.  O
percentual de remoção para sólidos variou de um mínimo de 17,47% para ST a 30,76% para SST. A
eficiência de turbidez foi 32%, DQO em torno de 40% e o COT com 45%. O baixo desempenho do FAN
pode estar relacionado à elevada biomassa de algas presentes no efluente da lagoa facultativa. Apesar deste
resultado,  pesquisas  já  realizadas  na  UFRN  e  na  UFMG mostram  o  bom  funcionamento  de  FANs
relacionado à remoção de matéria orgânica em cerca de até 80%. Estes resultados expressam a necessidade
de adequações técnicas e operacionais para melhorar o desempenho do FAN.

Palavras chave: Filtro anaeróbio, Lagoa Facultativa, Eficiência.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1044
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA COBERTURA VEGETAL NO DESEMPENHO DE UMA UNIDADE
WETLAND QUANTO À REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NUTRIENTES
ALUNO: KIONARA SARABELLA TURIBIO E SILVA (065.065.614-83)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (086.072.494-87)
CO-AUTOR: JULIANA DELGADO TINÔCO (565.833.544-20)
CO-AUTOR: JULIANA NEVES BEDA (008.361.054-51)
CO-AUTOR: SANDRO ARAUJO DA SILVA (030.903.494-93)

Resumo:

        A capacidade dos wetlands naturais de purificar a água levou a construção artificial dessas unidades
para tratamento de águas residuárias. Wetlands construídos procuram maximizar algumas das funções de
terras úmidas naturais, em particular a capacidade de degradar matéria orgânica e conter nutrientes. Uma
unidade em escala piloto do Wetland com fluxo horizontal subsuperficial recebendo esgoto pré-tratado foi
avaliado em duas condições distintas (com e sem cobertura vegetal) para tratamento de águas residuárias
na zona sul da cidade de Natal/RN. O objetivo desse estudo é avaliar a influência da cobertura vegetal
nessa unidade de tratamento quanto à remoção de matéria orgânica e nutrientes. Para isso, foram feitas as
análises do efluente da unidade sem a cobertura vegetal e, em seguida, com a unidade plantada com capim-
elefante (Pennisetum purpureum Schum).  A unidade apresentou  eficiência satisfatória  na maioria  dos
parâmetros analisados, entre eles a turbidez (93,4%), COT (80,6%), nitrogênio orgânico (84,8%), nitrato
(82,7%) e sólidos totais (34%), mesmo sem a cobertura vegetal. Com a introdução do cultivo, percebeu-se
uma maior remoção de matéria orgânica e de nutrientes, percebido especialmente pelo nitrato (90,8%) e
pelos sólidos totais (74,5%). Este estudo demonstra que wetlands horizontais subsuperficiais podem tratar
efluentes de lagoas facultativas primárias, tendo capacidade de melhorar as características físico-químicas
do esgoto.

Palavras chave: Eficiência de remoção, Wetlands construído, Tratamento de efluentes

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1047
TÍTULO: TECNOLOGIA DE TRATAMENTO A PLASMA
ALUNO: DERMEGIANE MAYARA MARTINS FEITOSA (073.999.514-62)
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (406.468.404-44)
CO-AUTOR: ADRIANA MARIA NUNES DA PAZ (068.961.164-12)
CO-AUTOR: CAMILA BITTENCOURT XEREZ CUNHA (073.661.514-83)
CO-AUTOR: DAYANE EMANUELLE RODRIGUES FAUSTINO (063.900.224-25)

Resumo:

        Desde a introdução da tecnologia do plasma na década de 60, as aplicações industriais de plasma a
baixa temperatura foram principalmente erosão microeletrônica. Devido às restrições ambientais crescentes
o acabamento químico de materiais têxteis demanda novas tecnologias não agressivas ao ambiente. Neste
campo, a tecnologia do plasma apresenta-se com mérito devido sua ação não hostil ao ambiente e melhor
resultado final. O plasma é um gás ionizado com densidade igual de cargas positivas e negativas as quais
existem numa ampla faixa de temperatura. O plasma consiste de elétrons livres, íons, radicais, radiação e
outras  partículas  dependendo  do  gás  usado.  Diferentemente  dos  acabamentos  têxteis  convencionais
(tratamentos químicos realizados com grandes volumes de solução aquosa), que penetram dentro da fibra.
O tratamento a plasma, por sua vez, age apenas na superfície do material têxtil e não faz uso de soluções. O
plasma pode modificar  o  material  têxtil  alterando-o  por  deposição  química (polimerização  a  plasma),
adicionando  funcionalidade  ou  removendo  substancias  (“etching plasma” ou  plasma de  erosão).  Este
trabalho  apresenta  as  vantagens  do  tratamento  a  plasma quando  aplicado  às  fibras  de  lã,  algodão,  e
poliamida  melhorando  a  molhabilidade,  atribuindo  hidrofobicidade,  contribuindo  para  a  estabilidade
dimensional, melhorando a afinidade por corantes e atribuindo ação anti-feltragem.

Palavras chave: Plasma, industria têxtil

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1048
TÍTULO: ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE UM BOM PRODUTO TÊXTIL.
ALUNO: KAYOMA MIRANDA FONSECA (083.959.594-86)
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (406.468.404-44)
CO-AUTOR: KAMILLA SILVA PEREIRA (068.741.874-73)
CO-AUTOR: MARIA GORETE FELIPE (199.894.904-49)
CO-AUTOR: MICHELE DANTAS DE MOURA (012.566.974-78)

Resumo:

        A prioridade do mercado têxtil é a busca por produtos que atendam qualquer que seja a necessidade
de uso e aplicação. Para isso, a Engenharia Têxtil está trabalhando em todos os setores desde a produção e
modificação de fibras até os processos de acabamento final com nanotecnologia. Este trabalho analisa os
elementos prioritários para atribuir características especiais aos novos produtos tecnológicos desenvolvidos
pela indústria têxtil. A avaliação leva em conta o tipo de fibra empregada (natural, artificial, sintética), sua
forma (tamanho, seção transversal, densidade), o título do fio, o número de filamentos, a texturização, a
torção, o grau de opacidade, a gramatura, os acabamentos físico-químicos, efeito “soilrelease”, efeito UV,
efeito bacteriostático e efeito anti-chama.

Palavras chave: Produto Têxtil, Mercado Têxtil, Tecnologia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1054
TÍTULO: SÍNTESE POR REAÇÃO DE COMBUSTÃO DO ALUMINATO DE ZINCO COM DOPAGEM
DE CÉRIO
ALUNO: JONAS FERREIRA DE SOUZA FILHO (042.892.284-88)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO LUCENA DE OLIVEIRA (191.275.374-04)
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO (049.248.344-24)
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO PORTELA DA CUNHA (299.413.854-91)

Resumo:

        O  aluminato  de zinco  (ZnAl2O4)  é um material cerâmico  pertencente ao  grupo dos espinélios,  e
sendo formado por uma mistura de óxidos metálicos apresentando uma série de aplicações em dispositivos
fotoeletrônicos,  suportes  catalíticos  e  como  rede  hospedeira  na  fabricação  de  pigmentos.  Por  isso
utilizamos  íons  terras-raras  mais  especificamente  Cério,  pois  os  mesmos  possuem  orbitais  “f”,  que
possibilitam sua aplicação como cromóforo. No presente trabalho foi realizada a síntese do aluminato de
zinco dopado com cério com a composição variando 0,10,5 em mol utilizando o método dos propelentes
(Reação de Combustão). Os pós foram caracterizados por Difração de Raios – X (DRX) para quantificar as
fases presentes. Foram realizadas análises pelo método de adsorção-dessorção de nitrogênio (BET) com a
obtenção da área superficial específica. As coordenadas colorimétricas obtidas mostram que há formação
de cor e que com o aumento na concentração de cério no sistema há variações na tonalidade. O material
apresentou boa estabilidade térmica com partículas finas e elevado grau de cristalinidade.

Palavras chave: Aluminato de zinco,Cério Espinélio, Terras-raras, Reação de combustão.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1055
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRA NAS
QUESTÕES RELACIONADAS À REDUÇÃO DE ACIDENTES, AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E
MELHORIA DO PRODUTO FINAL.
ALUNO: ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES (068.701.544-81)
ORIENTADOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA (524.024.444-87)
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CO-AUTOR: JOSE ALMIR FERREIRA DA COSTA (130.942.464-00)

Resumo:

        A segurança nos canteiros de obra constitui um problema preocupante, ressaltando acidentes fatais,
doenças do trabalho  e perdas ligadas a estes.  Diante dessa realidade apresentam-se soluções práticas e
econômicas a serem aplicadas neste setor, a saber: conscientização quanto à importância da elaboração e
execução do projeto de canteiro de obra, esclarecimento da relação entre segurança e método construtivo,
evidenciar que a conscientização e uso de equipamentos de proteção individuais e coletivos possuem uma
relação  custo-benefício  que vai  além dos  gastos  previstos  em orçamento.  A metodologia  utilizada na
realização do trabalho foi: pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, visitas a canteiros de obra
de Natal e consultas às Normas Técnicas. Obteve-se como resultado que a segurança no trabalho é, hoje,
destacada como um dos principais pontos para que o setor se modernize e que processos construtivos mais
modernos tendem a tornar a obra um ambiente mais seguro, devido sua exigência na execução. Todavia,
para aderi-los as empresas precisam entender o valor da segurança e torná-la uma prática contínua, em
especial nos canteiros de obra. Portanto, é relevante considerar que com a competitividade do mercado
consumidor, com prazos curtos de conclusão e de exigências, essas empresas buscam a qualidade de seus
produtos e serviços para aumentar a produtividade, qualidade final do empreendimento e seus lucros.

Palavras chave: Segurança no trabalho; canteiro de obra; produtividade.
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TÍTULO: ESTUDO DA FIBRA DE CAPOC PARA SORÇÃO EM ACIDENTES COM DERRAMES DE
PETRÓLEO E ÓLEO
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CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (358.468.524-91)
CO-AUTOR: JOSE HENRIQUE BATISTA LIMA (025.666.714-43)
CO-AUTOR: TATIANA RIBEIRO FERREIRA (030.008.944-97)

Resumo:

        A exploração,  armazenamento  e transporte de petróleo  e seus derivados é sempre uma operação
acompanhada de risco para o ser humano e/ou para o meio ambiente. Nos acidentes com derrames de
petróleo ou óleo, a contaminação ambiental resultante é crítica se medidas rápidas não forem tomadas. Há
vários equipamentos e materiais usados para restringir o dano ambiental e coletar o material liberado, em
sua maioria de origem sintética e importado. Neste trabalho é aprestado uma alternativa ecológica para o
tratamento  de tais  acidentes com o  uso  de uma fibra natural.  A fibra de capoc (Ceiba pentandra)  foi
estudada quanto a sua estrutura física através de microscopia eletrônica de varredura. Ensaios de sorção de
petróleo e óleo diesel foram conduzidos inclusive em mistura destes últimos com água, a fim de avaliar a
capacidade de retenção pela fibra, bem como sua reutilização. Nos resultados foi verificado que a fibra de
capoc  tem  fisicamente  a  conformação  de  um  tubo,  com  características  hidrofóbicas  e  excepcionais
características  oleofílicas  que  possibilitam que 1g de  fibra  in  natura  seja  capaz de  sorver  até  60g de
petróleo/óleo mesmo em mistura com água.  Os resultados apontam para uma aplicação desta fibra em
acidentes/derrames de petróleo/óleo  a fim reduzir  os danos ao  ambiente através da sorção  do  material
derramado.

Palavras chave: Fibra Vegetal

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1062
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MOTORES ELÉTRICOS BRUSHLESS E A
COMBUSTÃO INTERNA PARA USO EM AERONAVES EXPERIMENTAIS DE PEQUENO PORTE
ALUNO: RAPHAEL DANTAS DE ARAUJO (009.190.004-28)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49)
CO-AUTOR: JOÃO ALEXANDRE DA SILVA NETO (060.186.784-03)
CO-AUTOR: RAFAEL FERRAZ RODRIGUES (010.898.604-71)
CO-AUTOR: RAMSES OTTO CUNHA LIMA (001.795.940-36)

Resumo:

        Na busca incessante para unir  a teoria à prática de engenharia,  o  Projeto  Aerodesign,  da equipe
Car-Kará, vem ao longo dos anos desenvolvendo uma série de estudos sobre aeronaves de pequeno porte,
radio-controladas.  Essas aeronaves pequenas proporcionam um sistema aeronáutico  ideal à solução  de
problemas meteorológicos e de monitoramento além de estimular à criatividade e do trabalho em equipe,
entre  seus  participantes,  aptidões  necessárias  no  dia-a-dia  de  um  engenheiro.  Novas  tecnologias  de
motorização  vêm sendo  difundidas  no  mercado  de modelismo  e  entre  as  principais  se  encontram os
motores  a  combustão  interna e  os  motores  elétricos  brushless.  O  trabalho  tem como  objetivo  avaliar
comparativamente essas duas classes de motores a fim de traçar que perfis de aeronaves se adéquam mais
ao seu uso possibilitando uma seleção otimizada para fins de projeto. Para desenvolvimento do mesmo, os
motores serão comparados quanto as suas características descritas pelos fabricantes bem como testadas em
bancada,  dentro  das  instalações  do  laboratório  de  apoio  do  projeto,  o  LABMOBIL.  Empuxo  estático
máximo, potência, rotação, peso, sistema de alimentação e custo serão alguns dos itens analisados para o
estudo. O trabalho se fará concluído com mapas de abrangência de cada classe de motores levando em
conta a relação potência/peso e custo/peso para cada proposta de aeronave, servindo, esse estudo, de base
para futuros trabalhos relacionados ao projeto de aeronaves de pequeno porte.

Palavras chave: aeronaves, motores, combustão, elétricos, brushless.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1065
TÍTULO: FITORREMEDIAÇÃO: ESTRATÉGIA NATURAL PARA MITIGAR A
BIODISPONIBILIDADE DE POLUENTES.
ALUNO: THÁRSIA DA SILVA PINTO (071.006.444-61)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (805.733.800-82)
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04)

Resumo:

        As mudanças climáticas atuais norteiam novas atitudes visando mitigar suas causas e conseqüências.
Um processo  natural para despoluição  é a fitorremediação  sendo  de aplicação  in  situ,  não-invasivo  e
ecológico  podendo  ser  aprimorado  biotecnologicamente.  O  sucesso  da  fitorremediação  pode  ser
influenciado pelos microorganismos da rizosfera denominadas rizobactérias promotoras de crescimento
(PGPR) e as endofíticas. O objetivo deste trabalho é construir um banco de dados com informações sobre:
plantas fitorremediadoras, poluentes, bioprocessos, procariotos e genes envolvidos, pesquisando no portal
do  NCBI-USA.  Foram detectadas  ~100 tipos  de  plantas  fitorremediadoras  para  ambientes  terrestres  e
aquáticos  entre  as  mais  estudadas  estão,  Brassica,  Sedum  e  Thlaspi.  Os  metais  mais  freqüentemente
fitorremediados são: As,  Cd,  Cr,  Cu,  Hg,  Pb  e Ni,  incluindo  HPAs e PCBs.  Quatro  bioprocessos são
descritos em fitorremediação sendo a rizodegradação dependente dos microorganismos rizosféricos e/ou
endofíticos  de  forma  direta  ou  indireta.  Em  relação  aos  genes  e  rotas  metabólicas  envolvidos  nos
bioprocessos eles podem ser agrupados em i) conversão/ativação; ii) conjugação com moléculas endógenas
e iii)  transporte final.  Os dados obtidos destacam o  potencial da fitorremediação  como uma estratégia
natural  para  mitigar  a  biodisponibilidade  de  poluentes,  justificando  a  bioprospecção  de  plantas
fitorremediadoras visando soluções para o passivo ambiental da indústria petrolífera no RN.

Palavras chave: Mudanças Climáticas; Fitorremediação; Poluição

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1066
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE UMA METODOLOGIA EXPERIMENTAL PARA UTILIZAÇÃO DO
AÇO INOXIDÁVEL EM MEDIDAS DE MOLHABILIDADE
ALUNO: ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS (009.481.394-98)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34)
CO-AUTOR: ANDRE EZEQUIEL GOMES DO NASCIMENTO (010.181.884-01)
CO-AUTOR: DECIANE MOURA DA SILVA (065.006.234-52)

Resumo:

        A molhabilidade de uma superfície é dada pela tendência que o fluido tem de distribuir-se ao longo
dela. Na indústria de petróleo, buscam-se novas alternativas para melhorar o transporte dos óleos pesados,
como o coreflow, que consiste na injeção de água junto ao escoamento de óleo, criando uma seção anular
de água, a permanecer em contato com as paredes do tubo. Faz-se necessário assim buscar alternativas que
diminuam a molhabilidade do óleo na superfície do duto. O aço inoxidável, uma liga ferrosa, contém no
mínimo 11% de cromo e possui boas propriedades mecânicas e alta resistência à corrosão. Este trabalho
visou a determinar uma metodologia experimental para utilização deste aço em medidas de molhabilidade,
para futura construção de um sistema coreflow, através de medidas de ângulo de contato. Inicialmente,
realizou-se um processo de lixagem e polimento na placa, realizado manualmente e em torno mecânico,
para verificar diferenças na molhabilidade da água na superfície em ambos os processos.  Utilizou-se o
tensiômetro DSA 100, onde os experimentos foram realizados através do gotejamento de água de 1 em 1
microlitro, até 30 microlitros. O equipamento, então, calculava os ângulos de contato entre o líquido e a
superfície, tendo-se uma melhor molhabilidade da água na superfície no processo com torno mecânico.
Assim confirma-se que um melhor preparo na superfície do aço ajuda a melhorar a molhabilidade da água,
o que facilita o transporte de óleo pesado no sistema coreflow.

Palavras chave: aço inoxdável, água, molhabilidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1067
TÍTULO: O LASER SCANNER COMO FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO DE PROJETOS.
ALUNO: MATHEUS MARLON MARCELINO DE MELO (056.011.914-33)
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (271.854.004-49)

Resumo:

        As plantas industriais são construções que apresentam alto nível de complexidade. Dificultando as
atividades de manutenção, e atualização de sua documentação, quando utilizado métodos convencionais de
medição.  Expondo  os  técnicos  a  riscos  de  acidente  e  requerendo  paradas  de  unidades.  Além  da
complexibilidade apresentada pelos projetos, em muitos casos, a obtenção de dados a respeito das atuais
condições  da  obra  se  torna  mais  complicada,  devido  às  constantes  alterações  ligadas  ao  projeto,  à
indisponibilidade das  plantas  e falta de informações  em suas  bases  de dados.  Tendo  a automação  de
projetos o intuito de levantar e reunir todas as informações referentes a uma planta industrial, de forma
interdisciplinar,  seja essa atual ou  não.  O laser  scanner  se apresenta como uma ferramenta de grande
importância  no  levantamento  de  dados  tridimensionais  que  representam  o  estado  atual  da  planta.
Tornando-se assim uma tecnologia confiável e eficiente.  A partir  das nuvens de pontos é possível em
tempo real a obtenção de importantes dados que podem ser referenciados em uma tomada de decisão.
Posteriormente estes dados são submetidos a softwares CAD, que associados a bases de dados permitem a
atualização de toda documentação das plantas industriais. Este trabalho tem o intuito de apresentar o uso
do laser scanner como ferramenta de auxílio à automação de projetos, aplicado a um projeto de uma planta
piloto de Avaliação de Medições em Petróleo.

Palavras chave: Laser Scanner e Automação de Projetos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1068
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO SEBO BOVINO
ALUNO: FABIOLA CORREIA DE CARVALHO (046.798.134-58)
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15)
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37)
CO-AUTOR: RAFAELA RIBEIRO DE OLIVEIRA (070.318.874-70)
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00)

Resumo:

        O  biodiesel,  quando  estocado,  sofre  modificações  nas  suas  propriedades  devido  à  oxidação,
promovendo alterações na qualidade do produto. Por isso, uma das principais preocupações do uso do
biodiesel como combustível diz respeito à sua suscetibilidade à oxidação quando em contato com o ar
atmosférico durante a estocagem, bem como às temperaturas que o mesmo é submetido nas condições de
operação do motor. O objetivo deste trabalho é o estudo da estabilidade oxidativa do Biodiesel de Sebo
Bovino, obtido através da reação de transesterificação. A determinação da qualidade do combustível é de
grande importância para a comercialização do biodiesel e deve ser avaliada através da caracterização físico-
química.  O Biodiesel foi caracterizado por: aspecto; índice de acidez; índice de iodo; massa específica;
viscosidade cinemática; ponto de fulgor; enxofre total e resíduo de carbono e é especificada através de
normas e portarias ou resoluções, encontrando-se dentro das especificações da ANP. O método analítico
para  a  determinação  da estabilidade à  oxidação  do  biodiesel  utilizado  foi  o  do  Rancimat,  através  da
determinação  do  Período  de  Indução,  seguindo  as  especificações  da  Norma  Européia  EN 14112.  O
Biodiesel teve um período de Indução de 7,6 horas, apresentando-se conforme com as especificações da
Resolução No 7/2008 da ANP para a estabilidade oxidativa.

Palavras chave: estabilidade oxidativa, Biodiesel, Sebo Bovino

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1071
TÍTULO: ESTUDO REOLÓGICO DO BIODIESEL DE SEBO BOVINO
ALUNO: RAFAELA RIBEIRO DE OLIVEIRA (070.318.874-70)
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53)
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (030.145.984-37)
CO-AUTOR: FABIOLA CORREIA DE CARVALHO (046.798.134-58)
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (877.741.514-00)

Resumo:

        A produção de biodiesel através de sebo bovino, resíduo gorduroso constituído por triglicerídios,
atualmente é considerada mais barata dentre as matérias-primas disponíveis.  A reologia é a ciência da
deformação  do  fluxo  e da matéria.  Estuda como a matéria se deforma ou  escoa,  quando submetida a
esforços originados por forças externas. Os fluidos viscosos podem ser classificados em função de seu
comportamento reológico em Newtonianos e Não-Newtonianos. A viscosidade é uma das variáveis que
caracteriza reologicamente uma substância.  A viscosidade do biocombustível é fator  limitante para sua
aplicação em larga escala.  Isso porque o  processo de atomização, estágio  inicial da combustão em um
motor a diesel, é afetado significativamente pela viscosidade. Entende-se por propriedade reológica aquela
que específica a deformação ou a taxa de deformação que uma substância apresenta quando sujeita a uma
tensão.  Este trabalho  tem como objetivo  realizar  o  estudo  reológico  do  biodiesel de sebo  bovino.  As
medidas  de  viscosidade  do  biodiesel,  foram  realizadas  em  um  viscosímetro,  marca  Brookfield  a
temperatura de 25 °C. As medidas foram avaliadas em diferentes taxas de cisalhamento, com intuito de
determinar  o  comportamento  reológico  das  amostras.  Observou-se  que  o  biodiesel  de  sebo  bovino
apresenta um comportamento de fluido Newtoniano, ou seja, um comportamento de curva linear passando
pela origem, sendo sua inclinação igual à viscosidade única do fluido.

Palavras chave: Reologia, Biodiesel, Viscosidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1072
TÍTULO: VELOCIDADE DA REAÇÃO CACO3+HCL EM MEIO MICROEMULSIONADO E EM MEIO
AQUOSO.
ALUNO: TALLES NÓBREGA SOUSA (016.555.046-57)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91)
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91)
CO-AUTOR: LISZT YELTSIN COUTINHO MADRUGA (075.662.344-80)
CO-AUTOR: PEDRO TUPÃ PANDAVA AUM (051.314.744-69)

Resumo:

        Na indústria do petróleo várias técnicas são usadas para aumentar a produção e diminuir custos, um
exemplo  dessas  técnicas  é  a  acidificação,  que  é  usada  para  restaurar  a  permeabilidade dos  poços  de
petróleo quando apresentam diminuição de produção, devido o acúmulo de frações pesadas, como por
exemplo, os asfaltenos. Os fluidos usualmente utilizados para essa finalidade são geralmente misturas de
ácidos  com aditivos  e  podem causar  danos  à  formação.  Assim,  este  trabalho  consiste  em otimizar  o
processo  de  acidificação,  utilizando  um  sistema  microemulsionado,  evitando  o  dano  à  formação.  A
microemulsão é um sistema composto por tensoativo, fase aquosa, fase óleo, e se necessário co-tensoativo.
Tem como características a capacidade de tornar miscíveis substâncias hidrofílicas com hidrofóbicas, alta
capacidade  de  solubilização  e  é  termodinamicamente  estável.  Para  verificar  a  ação  do  ácido  sobre  a
formação mediu-se a pressão em função do tempo da reação (CaCO3+HCl), e mostrou-se que a reação do
HCl, em meio microemulsionado, com CaCO3 apresenta menor velocidade que a reação de HCl, em meio
aquoso, com CaCO3. A diminuição da velocidade da reação favorece uma melhor eficiência da operação
por promover um maior raio de alcance da ação do ácido dentro da rocha. A característica que justifica a
diminuição  da  velocidade  da  reação  em meio  microemulsionado  é  o  fato  do  HCl estar  envolto  pelo
tensoativo dificultando o contato com o CaCO3.

Palavras chave: Acidificação, Microemulsão, Petróleo, Dano.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1073
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA: SOLUBILIZAÇÃO DE EXTRATO
LIOFILIZADO DE SCHINUS TEREBENTIFOLIUS EM SISTEMA MACROEMULSIONADO COM
LECITINA DE SOJA E ÓLEO DE RANA CATESBEIANA
ALUNO: ROSIVÂNIA SILVA DE OLIVEIRA (072.971.194-31)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91)
CO-AUTOR: DENNYS SALVINO SERGIO PEREIRA (074.669.204-89)
CO-AUTOR: VERONICA DA SILVA LOPES (106.555.904-63)

Resumo:

        Emulsão  é  uma  preparação  obtida  da  dispersão  de  duas  fases  imiscíveis,  sendo  utilizadas  em
preparações químicas, cosméticas e farmacêuticas aplicada por diferentes vias.A Schinus Terebenthifolius
(Aroeira) é indicada no tratamento de: lesões de pele e mucosa. O objetivo desse trabalho é desenvolver
emulsão a base de lecitina de soja(LEC)e óleo de Rana Catesbeiana-OR (usado como antiinflamatório) com
Aroeira na fase aquosa.O diagrama fases(DF) foi preparado:H2O destilada usada como fase aquosa (FA),
OR como fase oleosa (FO), LEC como tensoativo (T) anfótero.O DF forneceu 9 preparações, de mistura
binária (T+FO) e titulada com FA. Aos pontos 7 e 8 foram adicionado um percentual aleatório de 0,5% de
liofilizado  de  Aroeira  além  do  excipiente  necessário  para  estabilidade  físico-química  do  produto
farmacêutico  elaborado.As  formulações  foram  submetidas:Centrifugação  a  2000-3000  rpm/5’,
centrifugação acelerada por 3000 rpm/30’, pH e stress térmico para avaliar estabilidade.O OR foi usado na
preparação de emulsão objetivando potenciar  as propriedades terapêuticas do bioativo(Lopes,  2005).As
formulações 7 e 8 (com percentual de 10-15%T, 25-40%FO e 45-65%FA) com resultados satisfatórios,mas
a  8  com  melhor  estabilidade.Observada,  macroscopicamente,  apresentou  bom  visual  e  espalhamento
cutâneo, pH semelhante a pele e boa estabilidade físico-química. Conclui-se que esta pode se utilizado para
teste in vivo objetivando tratamento de lesões em pele e mucosa.

Palavras chave: Schinus Terebenthifolius, óleo de Rana catesbeiana,Emulsão

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1074
TÍTULO: EMPREENDEDORISMO: PROJETO MINIEMPRESA DE ALUNOS DE QUÍMICA/UFRN E
PROTÓTIPO DE COSMÉTICOS
ALUNO: ANATALIANA NASCIMENTO RODRIGUES MARQUES DA SILVA (011.037.804-09)
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49)
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CO-AUTOR: VERÔNICA DA SILVA OLIVEIRA (082.063.894-31)

Resumo:

        A Júnior Achievement-JA Brasil juntamente com o Departamento de Química (DQ) da UFRN em
Natal/RN e outras empresas mantenedoras, se uniram com o objetivo de estimular o empreendedorismo
entre estudantes universitários. Para isso o DQ selecionou 30 alunos em diferentes períodos da graduação
para participar do projeto MINIEMPRESA. Esse grupo de alunos subdividido em 4 outros grupos para
exercer diferentes atividades, com os diretores de Finanças, Marketing, Produção e Recursos Humanos e
um presidente eleito.  A equipe pesquisou  e fabricou  em Laboratório  2 produtos  para comercialização
(Loção Hidratante Corporal e Sabonete Líquido) com as essências de maracujá, romã, cupuaçú e pitanga.
Na  formulação  da  loção  hidratante  destacam-se  as  substâncias:  Óleo  de  Girassol,  Vitamina  E,  e  na
preparação de sabonete foi utilizado base de sabão aniônico, todas as fórmulas foram desenvolvidas e
testadas  em Laboratório  com o  acompanhamento  de  uma farmacêutica.  Os  alunos  tinham orientação
assistida em todas as produções e puderam voltar o foco, de sua futura formação, vislumbrando uma área
específica de atuação. Que seria a Química aplicada à produção de cosméticos. Os produtos preparados
tiveram grande aceitação junto ao público Natalense. Desta forma o projeto JA Brasil e UFRN alcançou seu
objetivo  principal:  Despertar  e  permitir  que  o  aluno  de  Química,  venha  a  se  tornar  um profissional
empresário no ramo de cosméticos.

Palavras chave: Óleo de girassol, empreendedorismo e vitamina E

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1078
TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO PARA A
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA ATIVIDADE JANGADEIRA DE PONTA NEGRA, NATAL-RN
ALUNO: NATHALIA DE OLIVEIRA PACHECO (068.705.524-52)
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA (568.005.504-00)
CO-AUTOR: JOYCE ELANNE MATEUS CELESTINO (013.737.824-63)
CO-AUTOR: KAREN MARIA DA COSTA MATTOS (178.792.028-38)

Resumo:

        A pesca artesanal com jangadas é secular e caracterizada pela simplicidade. A atividade persiste em
diversas áreas da costa brasileira, apesar das dificuldades encontradas. Esta pesquisa objetivou levantar as
principais demandas ergonômicas da atividade jangadeira realizada em Ponta Negra, Natal-RN, sejam elas
externas, oriundas dos impactos causados pela sociedade no desenvolvimento; ou internas, decorrentes do
próprio  decurso  da  atividade.  Utilizou-se  o  método  de  instrução  das  demandas  baseado  na  Análise
Ergonômica do  Trabalho  (WISNER 1987,  VIDAL,  2008,  GUÈRIN,  2001).  As hipóteses das demandas
foram elaboradas através de pesquisas teóricas, análise em situação de referência e visitas a instituições
relacionadas à pesca. Tais hipóteses foram confrontadas e reformuladas na análise global em Ponta Negra.
Como instrumentos utilizaram-se observações, entrevistas estruturadas, ações conversacionais e registros
fotográficos.  As  demandas  encontradas  relacionam-se  ao  crescimento  urbano  e  do  turismo; queda na
produção  pesqueira; poluição  do  ambiente de trabalho; escassez de consciência ambiental; ausência de
estatísticas da produtividade pesqueira artesanal; autorização para a pesca da lagosta. Em análise junto aos
jangadeiros  constatou-se  como  demanda  ergonômica  negociada  a  escassez de  consciência  ambiental,
requerendo a realização de oficinas que permitam a adoção de práticas individuais e coletivas contribuindo
para a sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida.

Palavras chave: Demanda Ergonômica, Sustentabilidade Ambiental, Jangadeiros
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ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49)
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CO-AUTOR: SAIMONTON DA SILVA DANTAS (054.213.714-33)
CO-AUTOR: TIAGO FERNANDES TENORIO (057.220.884-71)

Resumo:

        O sistema de absorção foi desenvolvido pelo francês Ferdinand Carré que o patenteou por volta do
ano  de  1859 nos  EUA,  novas  questões  econômicas  trouxeram  um  novo  interesse  aos  refrigeradores
alimentados  por  uma  fonte  de  calor.  Um  refrigerador  por  absorção  contínua,  usa:  água,  amônia  e
hidrogênio em seu sistema de refrigeração, este, é constituído essencialmente de 4 componentes principais:
evaporador,  condensador,  gerador  e  o  absorvedor.  No  gerador,  uma  solução  de  amônia  em  água  é
aquecida pela resistência elétrica, a amônia é expulsa da solução e o vapor de amônia sobe ao tubo de
ascensão do liquido, arrastando consigo parte da água, esta água se junta no separador e retorna para o
absorvedor  enquanto  o  vapor  de  amônia  sobe  até  o  condensador  onde  se  liquefaz,  o  seu  calor  de
condensação  é  removido  pelo  ar  circulante  em torno  das  aletas,  então  a  amônia  líquida  flui  para  o
evaporador,  e o  vapor  segue para o  absorvedor  completando o  ciclo.  Considerando o  ciclo  idealizado
como reversível em que o sistema absorve calor, utilizando a 1ª e a 2ª lei da termodinâmica foi realizada a
análise de entropia do sistema. Para a aquisição das temperaturas do sistema foi utilizado um termômetro
penta da Full Cauge que resultou em: evaporador=268 K, condensador=315,1 K e gerador=368 K usando
esses valores na equação do coeficiente de performance (COP) temos: COP=0,82, isto significa que 0,82
Joules são absorvidos no evaporador, para 1 Joule absorvido no gerador.

Palavras chave: Amônia, Refrigeração, COP, Absorção

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1083
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DE IDENTIFICAÇÃO DO SPILANTHOL PRESENTE NO
EXTRATO ALCOÓLICO DE ACMELLA SPILANTHES MURR.
ALUNO: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE LIMA (033.882.594-02)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91)
CO-AUTOR: KALINE ARRUDA DE OLIVEIRA SANTOS (915.554.774-53)

Resumo:

        Acmella spilanthes Murr é uma planta da família das asteraceae, originária da América do Sul e típica
da região do norte do Brasil. O jambú, como é popularmente conhecido, é uma herbácea perene, com 20 -
60  cm  de  altura,  caule  cilíndrico  e  flores  amareladas,  utilizado  popularmente  como  diurético  e  no
tratamento do cálculo renal. As flores, quando mastigadas, aliviam a dor de dente e tratam feridas na boca.
Estudos  fitoquímicos  revelam  que  nas  flores  do  jambú  estão  presentes  aminoácidos,  alcalóides  e
N-isobutilamidas. Uma isobutilamida presente nas flores do jambú, o spilanthol, é o principal responsável
pelo  potencial  anestésico  desta  planta,  e  é  encontrado  em maior  concentração  em  extratos  orgânicos
obtidos das flores do jambú. Com o objetivo de explorar o potencial industrial e as aplicações cosméticas
do jambú, este trabalho trata da obtenção de extrato orgânico das flores do jambú para a identificação
química do spilanthol. O extrato foi obtido utilizando as flores frescas do jambú e álcool etílico, como
solvente,  de  acordo  com  Delarcina  Junior  et  al  (2006).  Após  a  obtenção  do  extrato  foi  utilizada  a
cromatografia de camada fina (TLC), obtendo os seguintes resultados de Rf 0,77 e 0,91,e a espectroscopia
de infravermelho cuja análise do espectro  obtido revelou picos em 3.288:N-H de amidas livres,  2.921:
deformação axial de alcanos, .1632:C=O de amidas secundárias,1371:CH3 ambrela, e 1238 C-N de alifático,
confirmando assim a presença do spilanthol no extrato obtido.

Palavras chave: Acmella spilanthes,Spilanthol,Extrato de jambú,Isobutilamida,jambú.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1085
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA BENTONITA MODIFICADA COM LINHAÇA E PARAFINA
NA ADSORÇÃO DE HPAS EM SOLUÇÕES OLEOSAS.
ALUNO: CICERO ADAILTON BEZERRA (029.727.464-30)
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49)
CO-AUTOR: ALINE DA SILVA SANTOS (015.577.494-85)
CO-AUTOR: DANIELLA BEZERRA (011.075.464-60)
CO-AUTOR: PATRICIA MARIA FREIRE DA SILVA (011.258.804-22)

Resumo:

        A bentonita é um argilo mineral que possui cerca de 60% de montmorilonita, pertencente à família
dos  filossilicatos  com  estrutura  lamelar.  A  argila  foi  caracterizada  utilizando  espectrofotometria  no
infravermelho e termogravimetria com o objetivo de comprovar a hidrofobização do argilo mineral. Foram
também investigados a modificação da bentonita com linhaça e parafina, percentual de hidrofobizante e
volume da solução  oleosa em uma coluna através de um planejamento  fatorial 23 a fim de obter  um
material capaz de remover HPAs de águas contaminadas por óleo. O resultado foi obtido pela técnica de
fluorescência e teve como efeito principal o primeiro fator com melhor adsorção nas condições (- + -) que
foi de 68% o qual não foi satisfatório na remoção dos HPA's.

Palavras chave: Bentonita. Quimiometria. HPAs.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1086
TÍTULO: TITULAÇÃO COMPLEXOMÉTRICA DOS CLORETOS DE LANTÂNIO, ÉRBIO E
NEODÍMIO
ALUNO: TATIANE DE MEDEIROS (056.480.604-83)
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15)
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04)
CO-AUTOR: ROSEANE MARIA DE MELO (048.829.024-43)

Resumo:

        Compostos derivados de ânions orgânicos e metais de transição têm sido bastante estudados devido
às  suas  promissoras  aplicações.Nosso  grupo  de  pesquisa  vem  avaliando  as  propriedades  desses
compostos,a partir da síntese e caracterização de cloretos de lantanídeos.Neste trabalho foram sintetizados
os  cloretos  de  lantânio,neodímio  e  érbio,sendo  estes  obtidos  a  partir  da  suspensão  aquosa  de  seus
respectivos óxidos,à aproximadamente 60°C fazendo-se adição lenta de ácido clorídrico.Como apresentado
na  seguinte  reação:Ln2O3(susp)+(6+X)HCl(aq)->2LnCl3.NH2O(aq)+HClexc(v)+H2O(v)  As  amostras
foram cristalizadas a 60°C até a evaporação do ácido clorídrico e de parte da água contida nas amostras. A
caracterização dos cloretos foi realizada por titulação complexométrica com EDTA,utilizando-se solução
tampão de ácido acético-acetato de sódio pH 5.8,alaranjado de ortoxilenol e piridina.Estas titulações têm
como  objetivo  o  cálculo  da  quantidade(N)  de  água  contida  em  cada  cloreto,sendo  os  resultados
comparados  com dados  teóricos.  Cálculo  da  massa  molar  da  amostra:MMam=Mam/[NEDTA.VEDTA]
Cálculo do número de mols de água de hidratação na amostra:NH2O=[MMam–MMsal anidro]/MMH2O Os
resultados obtidos para o cloreto de lantânio foram satisfatórios,sendo sua estequiometria condizente com
LaCl3.7H2O,no  entanto,para  os  cloretos  de  érbio  e  neodímio  não  obtivemos  resultados  dentro  do
esperado.Estamos averiguando se houve contaminação dos reagentes utilizados devido a outras atividades
no laboratório.

Palavras chave: Síntese e caracterização de cloretos de lantanídeos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1087
TÍTULO: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTADO NUTRICIONAL DOS PESCADORES
ARTESANAIS: UM ESTUDO DE CASO DOS JANGADEIROS DA PRAIA DE PONTA NEGRA,
NATAL/RN.
ALUNO: TATIANE ANDREZA LIMA DA SILVA (069.295.554-28)
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA (568.005.504-00)
CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA (075.661.414-73)
CO-AUTOR: LARISSA PRACA DE OLIVEIRA (010.466.524-60)
CO-AUTOR: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS (885.168.577-00)

Resumo:

        A pesca artesanal em jangadas  é  caracterizada por  imprevisibilidade e condições  inadequadas  de
trabalho. As extensas jornadas, o desgaste físico, alimentação inadequada e ausência de equipamentos de
salvatagem contribuem para a insegurança em alto mar e agravos a saúde. A pesquisa objetivou analisar as
condições  de  trabalho  e  o  estado  nutricional  dos  jangadeiros  de  Ponta  Negra,  relacionando  o  perfil
nutricional  e  o  desenvolvimento  da  atividade.  As  condições  de  trabalho  foram analisadas  através  da
Análise  Ergonômica  do  Trabalho  (VIDAL,  2008),  empregando  entrevistas  estruturadas,  ação
conversacional  e  registros  fotográficos.  O  estado  nutricional  foi  avaliado  através  das  medidas
antropométricas e classificadas segundo o Índice de Massa Corpórea (OMS, 1997).  A pesquisa foi um
estudo  de  caso  do  tipo  descritiva  exploratória  com  33  jangadeiros  em  atividade.  Como  resultados
observou-se que todos são do gênero masculino, entre 35 e 50 anos, e as dificuldades da atividade estão
relacionadas ao preço do pescado, instrumentos inadequados, submissão aos atravessadores e aquisição de
alimentos. Constatou-se que 48,5% estão com sobrepeso; 33,3% são obesos e 3,0% estão abaixo do peso.
66,7% apresentaram risco de desenvolver  doenças cardiovasculares e complicações metabólicas (OMS,
1995). Conclui-se que os jangadeiros realizam suas atividades com péssimas condições de trabalho e saúde,
devendo-se realizar intervenções para minimizar as conseqüências dos distúrbios nutricionais na atividade.

Palavras chave: Jangadeiros, estado nutricional, condições de trabalho, ergonomia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1088
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE PROTEÍNAS DO SORO POR INTERAÇÃO HIDROFÓBICA E TROCA
IÔNICA
ALUNO: JARDELSON CESAR SOARES (047.758.744-54)
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04)

Resumo:

        A indústria do leite e derivados é uma indústria bem desenvolvida, mas destaca-se o interesse em
pesquisas com a finalidade de aumentar a produtividade e de encontrar formas viáveis de se utilizar os
sub-produtos gerados por tais processos tornando-os atrativos do ponto de vista comercial.  O presente
trabalho tem por objetivo estudar a adsorção das proteínas do soro de queijo de coalho para a resina de
interação  hidrofóbica.  Inicialmente  fez-se  um  estudo  cinético,  em  banho  finito,  para  se  avaliar
primeiramente a capacidade de adsorção das proteínas do soro para o adsorvente Streamline™ Phenyl. Foi
utilizada uma coluna de 2,6 cm de diâmetro por 30 cm de altura, acoplada a uma bomba peristáltica. Uma
amostra de solução de soro (250 mL) foi aplicada a uma coluna contendo a resina Streamline™ Phenyl (25
mL) previamente equilibrada em tampão Tris/HCl (50 mM, pH 7,0) com NaCl (1,0 M), após lavagem a
eluição a temperatura ambiente.  Para as etapas de equilíbrio  e lavagem foi utilizado 300 ml de tampão
Tris/HCl (50 mM, pH 7,0) com NaCl (1,0M) e altura de leito fixo de 5,0 cm. Uma amostra de solução de
soro (250 mL) foi eluida em tampão Tris/HCl (50 mM, pH 7,0) a temperatura ambiente. A determinação de
proteínas totais foi realizada usando o método do biureto a partir de uma curva padrão de albumina (BSA).
Os resultados mostraram que 37% das proteínas inicialmente contidas no soro são recuperadas.

Palavras chave: Adsorção, Soro, Proteínas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1091
TÍTULO: INTRODUÇÃO A UNIDADES DE PROCESSAMENTO GRÁFICO DE PROPÓSITO GERAL
ALUNO: SUELTON MIGUEL DA SILVA (083.271.474-71)
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25)

Resumo:

        Com a tecnologia atual os processadores de propósito geral atingem desempenho que possibilitam a
execução de tarefas antes consideradas inviáveis. Entretanto o próprio desenvolvimento dessa tecnologia
permitiu  o  surgimento  de  novas  aplicações  que,  devido  a  seus  requisitos  de  processamento,  tornam
inviável sua execução em tempos aceitáveis. Como exemplo pode-se citar o mais moderno dos padrões de
compressão de vídeo digital, o padrão H.264. Na busca por alternativas de maior poder computacional, as
GPGPUs (General Purpose Graphics Processing Unit)  surgiram como uma alternativa eficaz e de custo
relativamente baixo. GPGPUs são unidades de processamento gráfico constituídas de múltiplas unidades de
processamento.  A característica de propósito  geral,  vinda da existência  de um conjunto  de instruções
altamente  flexível  e  da  disponibilidade  de  linguagens  de  programação  de  alto  nível,  permitiu  que  se
vislumbrasse a possibilidade de sua utilização para outris fins que não o processamento  gráfico.  Neste
trabalho a arquitetura das GPGPUs, as linguagens e as tecnologias utilizadas serão estudadas e apresentadas
de forma didática com o objetivo de popularizar seu uso entre os programadores de um modo geral.

Palavras chave: Processamento gráfico, GPGPU, Própósito Geral , programação pralela

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1106
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA HÍBRIDO DE DESTILAÇÃO SOLAR PARA
TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA DE PETRÓLEO
ALUNO: DANIEL DA COSTA FIRMINO (068.294.154-97)
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00)
CO-AUTOR: RAFAEL EUGENIO MOURA RAMOS (059.944.074-02)

Resumo:

        O objetivo principal desse trabalho é avaliar a destilação solar da água de produção (do emissário de
Guamaré-RN) para remoção de sais da mesma, utilizando um sistema híbrido com pré-aquecimento solar.
O  sistema é composto  de uma caixa d'água,  uma placa coletora solar,  um reservatório  térmico  e um
destilador solar do tipo duas águas. O sistema foi testado com água comum e com solução salobra sintética
a  1000ppm  de  NaCl,  para  simular  a  água  de  produção  de  petróleo.  Foram  realizadas  medições  de
temperatura, a cada minuto, no reservatório térmico, na caixa d’água, no destilador e no ambiente. Dados
de  radiação  solar  e  precipitação  pluviométrica  foram  obtidos  na  página  eletrônica  do  INPE.  O
pré-aquecimento solar mostrou-se eficiente para os líquidos testados, apresentando uma pequena variação
de temperatura em torno de 10ºC em média,  considerando o pico de temperatura no horário de maior
insolação (68,5ºC). Tal comportamento é favorável para a destilação solar, que apresenta uma faixa de
temperatura de 40 a 70°C, pois a água entra no destilador pré-aquecida, aumentando a taxa de evaporação.
Foram realizadas análises físico-químicas da água, antes e após o destilação. Os resultados obtidos foram
satisfatórios: O pH foi reduzido de um valor em torno de 10 para aproximadamente 7; a condutividade
diminuiu consideravelmente; o índice de Cloretos apresentou teores de redução de sais superiores a 97%; a
análise de cátions e ânions, no geral, indicou uma redução acima de 97%.

Palavras chave: - Destilação solar, sistema híbrido, água de produção.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1115
TÍTULO: “OBTENÇÃO DE UM NOVO TENSOATIVO PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO NA
RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO”
ALUNO: STHEFANY MARCELINO BORGES (068.775.624-37)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91)
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72)
CO-AUTOR: ITALLA MEDEIROS BEZERRA (061.604.204-37)
CO-AUTOR: JULIA JUREMA NASCIMENTO SILVA (010.851.634-23)

Resumo:

        O petróleo é uma fonte energética não renovável e de ocorrência limitada que movimenta a economia
e emprega milhares de pessoas. Com isso, estudos nesta área têm sido importantes para o desenvolvimento
de novas técnicas na exploração de poços, consideradas anteriormente antieconômicas, dificultando, assim,
a exploração do petróleo. Contudo, o maior desafio da indústria petrolífera é o desenvolvimento de novas
jazidas e o aumento do fator de recuperação nos campos já em produção. Novos métodos estão sendo
estudados a fim de aprimorar estes fatores, como a obtenção de um novo tensoativo, visando uma possível
aplicação  na melhoria da extração  de petróleo  retido  em rochas.  Sendo assim,  realizou-se a reação  de
alquilação de Fiedel – Craft, a partir da matéria prima regional, o LCC, mas comumente conhecido como o
Líquido da Castanha de Cajú, produto rico em compostos fenólicos. Portanto, a síntese do composto foi
realizada utilizando o cardanol e acompanhada por Cromatografia de Camada Delgada e Espectrometria na
Região de Infravermelho, onde estes foram condizentes com o composto esperado. Este composto químico
tem como possível utilização  a obtenção  de Sistema Microemulsionado  para aplicação  na recuperação
avançada de petróleo.

Palavras chave: petróleo, recuperação avançada, síntese, infravermelho.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1117
TÍTULO: VESTÍGIOS DO ENSINO DE MATEMÁTICA NO RN (1960 A 1980)
ALUNO: WELLINSON COSTA DE FREITAS (073.822.964-40)
ORIENTADOR: LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE (607.137.390-53)

Resumo:

        Neste pôster apresentaremos parte da trajetória já percorrida em nossa pesquisa sobre o ensino de
matemática na escola do Rio Grande do Norte (1960 a 1980).  O projeto de pesquisa tem por objetivo
descrever e analisar o ensino de matemática no Rio Grande do Norte, no período de 1960 a 1980. Nossa
missão,  enquanto  bolsista,  é  contribuir  com  os  instrumentos  metodológicos  da  pesquisa  e  para  isso
estamos indo na busca de fontes bibliográficas,  pois estas podem reconstituir  historicamente o cenário
educacional matemático, de instituições e de pessoas que ensinaram matemática no RN. Na busca por essas
fontes, estamos pesquisando nos arquivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN), no arquivo público da cidade do Natal(RN) e no arquivo do Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Norte. Posteriormente, lançaremos mão de entrevistas semi-estruturadas com
pessoas que vivenciaram o ensino da Matemática no nosso Estado, no período em questão. Isto posto,
apresentaremos, então, alguns dos documentos já encontrados que serão, posteriormente, organizados de
forma sistemática, de modo a prolongar as reflexões e responder aos objetivos propostos desta pesquisa.
Entre esses documentos citamos: Revista Curriculum (1971); Anuário Estatístico (1980); Reportagens de
jornais sobre Educação.

Palavras chave: Educação. História. Matemática. Arquivo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1126
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE CAD PARA AVALIAÇÃO DE CORROSÃO E
MICROTRINCAS NA INTERFACE DOS MATERIAIS QUE COMPÕEM OS REATORES DE
HIDROTRATAMENTO E TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS.
ALUNO: LUCAS HENRIQUE COSTA DE ARAUJO (073.580.014-60)
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (358.082.254-34)
CO-AUTOR: LUZINARIO GOMES DA SILVA (012.167.294-84)

Resumo:

        Existem hoje milhares de quilômetros de tubulações de petróleo e gás natural e vários Reatores de
Hidrotratamento,  que vem operando  a mais de 30 anos no  Brasil.  Esses equipamentos podem romper
devido a algum defeito. Um dos equipamentos mais utilizados para detecção desses defeitos é o Ultra-Som.
O  foco  principal  desse  trabalho  é  o  desenvolvimento  de  um  software  que  gere  a  imagem  em  três
dimensões de um Reator ou tubulação, identificando na imagem a presença de corrosão e/ou microtrincas
na  interface  dos  materiais,  para  que  possa  ser  feita  uma  avaliação  do  defeito,  sob  efeito  de
carregamentos(Pressão,Temperatura).  O  software  VPS  (Virtual  Pipe  System)  esta  sendo  desenvolvido
baseado  na  metodologia  de  engenharia  reversa  e  ele  trabalhará  em  conjunto  com o  equipamento  de
Ultra-Som  para  localização  e  dimensionamento  do  defeito.  Esse  programa  permitirá  ao  usuário  do
Ultra-Som,  a  visualização  em três  dimensões  do  equipamento  inspecionado,  e  também do  efeito  das
inconformidades(microtrincas e corrosão) na sua operação. Concluiu-se que esse projeto será um avanço
na área da inspeção  de Reatores  de Hidrotratamento  e Tubulações industriais,  pois  poderá ser  feita a
simulação  desses  equipamentos  inspecionados,  sob  pressões  e  temperaturas  altíssimas,  informando  a
possibilidade do equipamento continuar ou não operando.

Palavras chave: Tubulação,Engenharia Reversa,CAD,Ultra-Som,Reator de Hidrotratamento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1130
TÍTULO: MUDANÇAS NO DESIGN DE PROGRAMAS INTERATIVOS PARA TV DIGITAL
ALUNO: PEDRO HENRIQUE COSTA MONTEIRO CABRITA (057.727.327-22)
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59)
CO-AUTOR: FELIPE SOARES DA COSTA (075.772.384-57)
CO-AUTOR: HAROLDO WATSON TEODOSIO DA SILVA (073.835.964-55)
CO-AUTOR: IGOR ROSBERG DE MEDEIROS SILVA (053.218.284-74)

Resumo:

        A adoção do Sistema Brasileiro de TV Digital(SBTVD) proporcionou uma melhora na qualidade de
som e imagem e permitindo a interação com os usuários. Um fator essencial na interação, diz respeito ao
design utilizado. Quando criamos um design para programa interativos não podemos somente pensar nas
diretrizes técnicas como, por exemplo, definições do tamanho de tela entre outras, mas também, devemos
criar o design verificando sua conjuntura de uso, quem será o usuário, suas sensações, atividades e com
isso chegarmos a aplicações eficazes que possua boa usabilidade e tenha um design atrativo. O ato de
assistir TV Digital Interativa(TVDI) é algo feito em grupo, onde várias pessoas podem estar dividindo o
mesmo espaço. Além disso, a interação é feita com base em um vídeo comum, transmitido em broadcast
pela emissora.  No SBTVD existe ainda a possibilidade de utilização de celulares como dispositivos de
interação  e comunicação  todos-para-todos,  através  da internet.  Com isso  criamos um ambiente único.
Considerando essas peculiaridades,  propomos aqui um novo design para o  programa TV mímica,  que
consiste  em  um  programa  para  TVDI  voltado  para  a  alfabetização.  Consideramos  a  faixa  etária  dos
usuários da aplicação, organizando as informações que deveriam conter cada tela, a partir daí decidimos
onde ficaria cada elemento da interface, tendo sempre em mente os requisitos de usabilidade. Atualmente
estamos organizando testes de usabilidade para validar nosso trabalho.

Palavras chave: Tv digital, design, design de aplicativos para tv digital

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1134
TÍTULO: INDÚSTRIA TÊXTIL NO RN: UMA ANÁLISE DE SUA EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE
1997-2009
ALUNO: VANESSA PINHEIRO DA SILVA (065.873.664-73)
ORIENTADOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (474.266.324-15)
CO-AUTOR: ITAILZA GOMES DA ROCHA (074.830.784-21)
CO-AUTOR: MARIA AUGUSTA CAVALCANTI SOARES (075.893.304-50)
CO-AUTOR: RENATA PRISCILLA DE ARAÚJO SOUZA (057.232.814-10)

Resumo:

        A indústria têxtil tem passado por várias transformações desde sua criação. No Rio Grande do Norte,
um fator  importante para essa indústria  foi  a  criação  do  curso  de Engenharia  Têxtil  na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no ano de 1997. A indústria têxtil tem se desenvolvido, e, com
uma melhor qualificação dos profissionais, o mercado de trabalho tem se tornado ainda mais exigente,
mudando assim o perfil desse profissional. Outra característica importante para esse desenvolvimento mais
acelerado foi o crescimento das inovações tecnológicas, que se deu no mesmo período em que a indústria
têxtil se fortalecia em nosso estado e que atingiram não só a essa indústria, mas toda a nossa sociedade, que
agora  vive  rodeada  de  tecnologias.  Assim,  esse  trabalho  visa  levantar  informações  referentes  à  essa
indústria, ressaltando as mudanças ocorridas no âmbito do mercado de trabalho e a saúde das empresas.
Objetiva fazer um quadro da indústria têxtil no estado, desde informações sobre o perfil do profissional,
como mercado de trabalho  e a aceitação  dessa indústria,  bem como uma pesquisa histórica sobre seu
desenvolvimento no Rio Grande do Norte.

Palavras chave: Indústria Têxtil. Inovações Tecnológicas. Rio Grande do Norte.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1137
TÍTULO: INTERAÇÕES SOCIAIS COMO REDES COMPLEXAS
ALUNO: TIAGO DE MEDEIROS VIEIRA (051.241.414-92)
ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA (074.164.074-00)
CO-AUTOR: THIAGO CRISOSTOMO CARLOS NUNES (054.669.304-07)

Resumo:

        Os Sistemas Complexos, que são sistemas dinâmicos, são utilizados para descrever a natureza e a
sociedade. Dentre eles, existem as Redes Complexas, que são constituídas de nós (sítios) e as conexões
(ligações) entre eles. Como exemplo, citamos a propagação de uma doença numa rede social, formada por
seres humanos (sítios)  e as interações entre eles (ligações).  O estudo das Redes Complexas tem como
objetivo entender sistemas reais que não obedecem às distribuições clássicas, aquelas de caráter aleatório e
conectividade típica (Gaussiana). Considerando que uma lista identifica de alguma maneira a sociedade (é
um espelho), este trabalho se baseia no estudo de distribuições dos sobrenomes obtidos de listagens de
pessoas  que estão  ligadas  por  algum tipo  de  interesse  comum,  por  exemplo,  lista  telefônica,  lista  de
aprovados em concursos, etc. Analisando a freqüência de aparição dos sobrenomes verificamos que tipo
de distribuição este histograma apresenta. Os dados obtidos mostram que estas distribuições são do tipo lei
de potência, caracterizando que estes sistemas pertencem à classe dos Sistemas Complexos, a exemplo das
distribuições que aparecem no Modelo de Barabasi-Albert. Com este tipo de estudo pretendemos vincular
o grau de miscigenação populacional de uma dada região à inclinação desses gráficos, sendo que uma
inclinação  maior  correspondente  a  uma  sociedade  mais  heterogênea  formada  por  casamentos
não-consaguíneos.

Palavras chave: Sistemas complexos, redes complexas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1147
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE BROCAS HELICOIDAIS DE AÇO-RÁPIDO E
AÇO-CARBONO NO PROCESSO DE FURAÇÃO COM CORPOS DE PROVA EM AÇO-CARBONO.
ALUNO: RICARDO DE MEDEIROS MARTINS (061.286.904-08)
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91)
CO-AUTOR: SEVERINO STELLO GALVAO MOREIRA (058.281.964-48)
CO-AUTOR: SUELSON DIOGENES DE FRANCA MEDEIROS (028.507.054-11)
CO-AUTOR: TIAGO FERNANDES TENORIO (057.220.884-71)

Resumo:

        Derivada  dos  antigos  tornos  mecânicos  e  patenteada  pelos  irmãos  Black  e  Decker  em  1917,  a
furadeira elétrica é utilizada hoje como um dos principais processos de usinagem de peças. Este processo
vem crescendo  em larga  escala  nos  mais  diversos  ramos  da indústria  e  serviu  como  motivação  para
realização deste trabalho de pesquisa.  Utilizamos como ferramentas cortantes as brocas helicoidais com
haste cilíndrica (de aço-rápido e de aço carbono) com diâmetros de (6 e 8mm) ambas novas e de mesmo
fabricante.  Uma furadeira de bancada do tipo SCHULZ, modelo PRATIKA FSB 13 P, com rotação de
1700rpm para  as  brocas  de  6 mm  e  de  1100rpm paras  as  de  8 mm.  Nos  ensaios  utilizamos  alguns
parâmetros  para  visualização  e  quantificação  de  possíveis  desgastes  da  ferramenta  de  corte.  As
modificações  da  superfície  de  corte  foram  analisadas  com  auxilio  de  um  projetor  de  perfil  para
visualizarmos o  desgaste das brocas.  Outro  método empregado foi a variação de massa da ferramenta
como forma de quantificação do desgaste. O tempo de usinagem de cada corpo de prova foi medido e
acoplamos ao mandril da furadeira uma pré-carga de 2kg para auxiliar e manter de forma constante o seu
avanço; Realizamos também a medição mássica das brocas através de uma balança de precisão antes e após
os ensaios.

Palavras chave: Desgaste; Processo de Furação; Brocas Helicoidais.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1149
TÍTULO: DISCUSSÕES SOBRE O MIDDLEWARE GINGA-NCL
ALUNO: IGOR ROSBERG DE MEDEIROS SILVA (053.218.284-74)
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59)
CO-AUTOR: FELIPE SOARES DA COSTA (075.772.384-57)
CO-AUTOR: HAROLDO WATSON TEODOSIO DA SILVA (073.835.964-55)
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE COSTA MONTEIRO CABRITA (057.727.327-22)

Resumo:

        O novo Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) já é realidade em vários estados do Brasil.
Além de prover maior qualidade de áudio e vídeo, possibilita a interatividade entre o telespectador e o
conteúdo através do middleware Ginga-NCL, criando assim um escopo imenso de novas possibilidades
como  acesso  a  informação  e serviços  sociais,  educação  à distância,  entretenimento,  propaganda,  tudo
através  da  TV,  instrumento  onipresente  nos  lares  brasileiros.  Entretanto,  apesar  dessa  nova  realidade
esculpida pelo SBTVD, o Middleware Ginga e sua linguagem NCL ainda são muito pouco difundidos no
Brasil, mesmo estando em vias de adoção no Japão, em virtude de sua fácil aprendizagem, simplificação da
especificação de aspectos como interatividade, sincronismo espaço-temporal entre mídias e muitas outras
vantagens, as quais o tornaram a melhor solução para os requisitos do país. Para consolidar o seu sucesso,
o Ginga-NCL necessita de maior divulgação, investimento em pesquisas e treinamento no desenvolvimento
de aplicações em NCL. Nosso trabalho, por meio da exposição das principais vantagens, componentes e
características da linguagem NCL, visa fomentar as pesquisas sobre o middleware Ginga no Rio Grande do
Norte, contribuindo assim para o seu total sucesso, além de expor a ótima posição que o RN ocupa no
cenário brasileiro, no que diz respeito ao desenvolvimento do Ginga e de aplicações interativas feitas em
NCL.

Palavras chave: TV-Digital,Middleware, Ginga-NCL, Interatividade, Divulgação, Pesquisa

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1150
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA(TG) E ANÁLISE
ELEMENTAR DE CHN (AE – CHN) MATRIZ DE SÍLICA GEL ORGANOFUNCIONALIZADA COM
3-AMINOPROPILTRIETOXISSILANO E TETRABUTÓXIDO DE TITÂNIO.
ALUNO: MARIA STEPHANIE RODIGUES PEREIRA (090.061.364-50)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04)
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26)
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79)
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (596.687.414-04)

Resumo:

        Hoje,os melhores centros  e institutos,através  de seus  grupos de pesquisas  no  Brasil e no  mundo
investem significativamente na síntese e caracterização de compostos contendo sílica.Investimento esse,que
ocorre devido às diversas vantagens de suas propriedades constitutivas,auxiliando de forma benéfica a
limpeza do meio ambiente.O produto da síntese é relativamente simples de ser purificado,manipulável e
receptível a inúmeros tipos de grupos coordenantes.A matriz de sílica gel sintetizada com tetrabutóxido de
titânio  e  3-aminopropiltrietoxissilano,utilizando  o  HCl  concentrado  como  catalisador,para  ser  utilizada
como adsorvente de íons metálicos em meio aquoso.Através da Análise Elementar(CHN) da porcentagem
de C(carbono),H(hidrogênio) e N(nitrogênio) será possível determinar seu grau de funcionalização.Com a
TG,será  possível  determinar  a  estabilidade térmica,a  temperatura  de  degradação  dos  grupos  ligados  à
estrutura e da quantidade de moléculas imobilizadas,observando o grau de saturação do grupo coordenante
na matriz.Os resultados experimentais da AE-CHN do %C(13,57),%H(5,40),%N(5,08) e os teóricos foram
%C(13,53),%H(5,26),%N(5,26),sugerindo estrutura de C3H8NO3TiSi33H2O.A TG apresentou 3 etapas de
decomposição:  a  1ª  etapa  (36,54ºC–83,59ºC)–a  molécula  de  água  adsorvida,a  2ª  etapa  (471,36ºC–
488,02ºC)–ao  grupo  organofuncionalizado  (a  principal  etapa  para  identificar  o  grau  de
organofuncionalização da matriz(10,52 mmol g-1)) e a 3ª etapa (546,18ºC–716,51ºC)–água fisissorvida.

Palavras chave: Sílica gel organofuncionalizada, análise elementar e TG.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1151
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA(TG) E ANÁLISE
ELEMENTAR DE CHN (AE – CHN) MATRIZ DE SÍLICA GEL ORGANOFUNCIONALIZADA COM
N[3-(TRIMETOXISILIL)PROPIL]ETILENODIAMINA E TETRAETILORTOSSILICATO
ALUNO: RAFAEL FERNANDO SILVA E SOUZA (080.131.664-22)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04)
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26)
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64)
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (596.687.414-04)

Resumo:

        A matriz de sílica gel sintetizada com n[3-(trimetoxisilil)propil]etilenodiamina e tetraetilortossilicato,
utilizando o ácido clorídrico concentrado como catalisador. Os resultados experimentais da AE - CHN do
%C(15,96), %H(5,13), %N(7,24) e os teóricos foram %C(16,17), %H(5,12), %N(7,55), sugerindo estrutura
de C5H13N2O3Si63H2O. A TG apresentou 3 etapas de decomposição sendo: a 1ª - a molécula de água
adsorvida, a 2ª - ao grupo organofuncionalizado sendo a principal etapa para a identificação do grau de
organofuncionalização da matriz(8,51 mmol g-1) e a 3ª - água fisissorvida.

Palavras chave: Sílica gel organofuncionalizada, análise elementar e TG.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1154
TÍTULO: ADSORÇÃO DE ÍONS CÁDMIO EM MATRIZ DE SÍLICA GEL
ORGANOFUNCIONALIZADA COM 3-AMINOPROPILTRIETOXISSILANO E TETRABUTÓXIDO DE
TITÂNIO UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA.
ALUNO: JEANE MUNICK DE CASTRO NASCIMENTO (068.700.424-11)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04)
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26)
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79)
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (596.687.414-04)

Resumo:

        A matriz de sílica gel foi sintetizada com tetrabutóxido de titânio e 3-aminopropiltrietoxissilano, em
meio ácido, para a remoção de íons metálicos em solução. Foram realizados testes de adsorção utilizando
para as concentrações de 10, 20, 40, 60 e 80 mg/L nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos. Constatou-se
que as concentrações de 10 mg/L e 20 mg/L o melhor tempo de contato foi o de 30 min com 99,91% e
90,66% de adsorção, para a concentração de 40 mg/L o melhor tempo de contato foi o de 60 min com
90,18% de adsorção, para as concentrações de 60 mg/L e 80 mg/L o melhor tempo de contato foi o de 60
min com 90,39% e 90,44% de adsorção.

Palavras chave: Sílica gel organofuncionalizada, espectroscopia de absorção atômica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1162
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE EMULSÃO HIDRATANTE CORPORAL POR ALUNOS DE
QUÍMICA/UFRN
ALUNO: LUANA AVELINO RATKIEVICIUS (070.693.414-82)
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49)
CO-AUTOR: ALINE MARIA SALES SOLANO (050.394.574-99)
CO-AUTOR: VERÔNICA DA SILVA LOPES (106.555.904-63)
CO-AUTOR: VERÔNICA DA SILVA OLIVEIRA (082.063.894-31)

Resumo:

        Na história da cosmética há muitos anos, mulheres e homens usam diariamente algum tipo de produto
cosmético. Emulsões são sistemas heterogêneos, de dois líquidos imiscíveis, onde um encontra-se disperso
no outro na forma de gotículas. Emulsões são muito úteis em formulações cosméticas, por terem aparência
elegante e serem agradáveis ao  toque.  Este trabalho  objetivou  desenvolvimento  de produto  cosmético,
indicado para pele, durante projeto Miniempresa da UFRN com alunos da graduação. Foram preparadas 6
formulações(A5-10) utilizando:cera, emulsionante, óleo de Girassol, conservante, antioxidante, vitamina,
hidratante, essência. Nas formulações obtidas o percentual de cera variou entre 5-10% e a emulsificação
ocorreu sob agitação de 2000 rpm por 5 minutos. Foram selecionadas duas formulações estáveis (A6 e
A-8) para adição das essências [polares e apolares]  para avaliação da estabilidade. Sua estabilidade foi
avaliada através de: centrifugação por 3000 rpm/5 e 30’; pH; stress térmico; teste sensorial e visual.  As
emulsões  (A5-10)  apresentaram  variações  na  viscosidade  em  função  do  percentual  da  cera
autoemulsionante e durante a adição de essências oleosas. Dentre as 6 formulações apenas a formulação
A5 apresentou instabilidade nos testes de estabilidade. Concluiu-se que as emulsões selecionadas (A6 e A8)
para compor  o  projeto  de produto  cosmético  para o  Projeto  Miniempresa da UFRN apresentaram boa
estabilidade, toque sensorial e odor agradável com bom espalhamento.

Palavras chave: Estabilidade, Helianthus annuus, cosméticos, emulsões

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1164
TÍTULO: DIFERENCIAIS DE RAÇA/COR DA MORTALIDADE MATERNA NA REGIÃO NORDESTE
DO BRASIL: APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA
ALUNO: KALLINE FABIANA SILVEIRA (049.196.144-89)
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (071.232.134-91)
CO-AUTOR: FLAVIA FERREIRA BATISTA (058.436.984-08)
CO-AUTOR: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (056.665.774-09)
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00)

Resumo:

        Este estudo tem por objetivo investigar a existência de diferenciais no padrão dos óbitos maternos na
região Nordeste (NE) brasileira, por categorias de raça/cor no triênio 2004-2006. A fonte dos dados foi o
sistema de informação sobre mortalidade – SIM/Datasus/MS. Coletou-se os óbitos maternos por raça/cor
(nas categorias: branca, não branca (preta mais parda) e ignorada), segundo as variáveis relativas a idade,
escolaridade,  local  de  ocorrência,  tipo  de  causa  obstétrica:  direta,  indireta  e  não  especificada  e  a
classificação  do  óbito  se durante a  gravidez,  parto  ou  aborto,  puerpério  e ignorado.  Realizou-se uma
análise exploratória, aplicando-se o teste de associação qui-quadrado (alfa de 5%) e a técnica de Análise de
Correspondência (AC). Observou-se um total de 1764 óbitos maternos informados para a região NE em
2004-2006, sendo a maioria de mulheres não brancas (70%), na faixa etária de 20-34 anos (75%), com
menos de 8 anos de estudo (44%). Os resultados da AC mostraram que os óbitos das mulheres não brancas
estiveram mais associados às adolescentes (< 19 anos), a ocorrência em hospital, a baixa escolaridade, as
causas  obstétricas  direta  ou  não  informadas  e  às  condições  referentes  à  gravidez,  parto  ou  aborto.
Conclui-se que, apesar desses óbitos maternos representarem apenas uma amostra da realidade regional,
eles refletem com certa consistência, um padrão de vulnerabilidade para as mulheres não brancas (pretas e
pardas) que se traduzem na iniqüidade da morte materna.

Palavras chave: Mortalidade materna, raça/cor, desigualdade social, Nordeste

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1168
TÍTULO: PORTABILIDADE DA BIBLIOTECA LWUIT NO GINGA-J
ALUNO: DIOGO DA COSTA CACHO RIBEIRO (046.078.034-48)
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (325.414.571-20)

Resumo:

        O surgimento da TV Digital abriu muitas portas para as mais diversas áreas de estudo e comércio. O
seu  grande diferencial,  a interatividade,  despertou  a atenção  de muitos setores.  O midleware que dará
suporte a essa funcionalidade é o Ginga. Recentemente na norma brasileira do Ginga-J foi adicionada a
biblioteca LWUIT que dará suporte a criação de interfaces gráficas. Para que se possa desenvolver e testar
aplicativos para TV Digital em Ginga usando a biblioteca LWUIT é necessário uma ferramenta que execute
os aplicativos em desktop.  Para tanto,  no  Projeto  GingaCDN está sendo desenvolvido uma ferramenta
capaz de executar aplicativos usando o LWUIT em um ambiente desktop. O projeto está em fase inicial e a
idéia é fazer  o  porte  do  LWUIT para o  QT.  Assim,  será possível criar  um simulador  que execute o
aplicativo sem a necessidade de um set-top box. Estou desenvolvendo aplicativos usando o LWUIT para
estudar  como a biblioteca trabalha para que se possa descobrir  a melhor  forma de fazer  esse porte.O
projeto  irá disponibilizar  uma ferramenta poderosa capaz de agilizar  o  desenvolvimento  de aplicações
amigáveis para usuários domésticos. O sistema de TV Digital nos dá o vislumbre do que será o futuro das
telecomunicações, no qual, todos os aparelhos estarão interligados e a interação será completa. O Ginga irá
possibilitar  a implantação dessa tecnologia no Brasil,  e cada parte dele tem uma grande relevância por
tratar-se de uma tecnologia inteiramente nacional.

Palavras chave: LWUIT Ginga TV Digital set-top box midleware

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1169
TÍTULO: EVOLUÇÃO DO FRAMEWORK H-N2N
ALUNO: ATILA VARELA FERREIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA (076.246.284-14)
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59)

Resumo:

        Com o  intuito  de resolver  o  problema de escalabilidade encontrado  nos  ambientes  virtuais  e de
realidade mista colaborativos de grande porte foi desenvolvido  o  framework  denominado H-N2N que
utiliza o  modelo  cliente-servidor  hierárquico como arquitetura.  O uso deste framework  é proposto  em
problemas de comunicação todos para todos, em ambientes multiusuário como, jogos em rede, chats e
todos aquelas aplicações que necessitem trocar mensagens em um ambiente distribuído, como aplicações
para TV Digital Interativa. Uma peça fundamental ainda não desenvolvida no H-N2N é a descoberta de
recursos de hardware e de largura de banda dos clientes com potencial para se tornarem novos servidores,
possibilitando assim a hierarquização proposta em sua arquitetura. Esse problema não é trivial, tendo em
vista que tais recursos são dinâmicos e se modificam constantemente, como por exemplo a quantidade de
memória RAM e o poder de processamento disponíveis. O presente trabalho visa o estudo, especificação e
implementação de técnicas (alguma API, definição de protocolo) que nos forneçam a funcionalidade de
monitoramento  de recursos.  Com a implantação  da descoberta de recursos no  H-N2N, faltarão  apenas
alguns ajustes para que este esteja completo e, desta forma, tornando mais real ainda a possibilidade de sua
utilização  como  importante  e  poderosa  ferramenta  de  reuso  de  código,  sendo  também  uma  nova
abordagem que visa solucionar o problema de Ambientes Colaborativos de Larga Escala.

Palavras chave: H-N2N, escalabilidade, cliente-servidor
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Resumo:

        O  desenvolvimento  de  um  método  de  otmização  de  forma(MOF)  é  composto  por  três  etapas:
pré-processamento, processamento ou solver e pós-processamento. A comunicação entre essas etapas se
dá por meio de arquivos de entrada e saída de dados. Para iniciar o processo, é necessário, a criação de um
arquivo de entrada de dados(input.dat) que contém todas as iformações sobre a geometria da estrutura,
condições de contorno, propiedades do material e a relação do tamanho do elemento finito. Um programa
feito em linguagem FORTRAN ler esse arquivo de entrada de dados e em seguida gera um arquivo de
saída que será a entrada de dados para um softwere comercial. Em seguida, o softwere comercial gera um
arquivo de saída de dados(output.dat) que será o início da etapa de processamento. Esse arquivo contém
todas  as  informações  da  malha  de  elementos  finitos,  como:  número  de  elementos,  número  de  nós,
coordenadas dos nós, conectividades, graus de liberdade dos nós. Após o processamento no programa de
MOF,  será  gerado  outro  arquivo  que  contém  as  informações  da  estrutura  já  otimizada  e  que  será
visualizada através  do  softwere comercial(etapa de pós-processamento).  O  processo  de  otimização  de
forma têm inúmeras  aplicações,  como,  por  exemplo:  reduzir  a  quantidade  de  material  em estruturas,
diminuir a perda de carga em tubulações e etc.

Palavras chave: Otimização de Forma;Algoritmo;Arquivo de entrada e saída;
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ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (130.502.494-04)

Resumo:

        Em 2007, como parte dos esforços pela retomada do planejamento de transportes urbanos no Brasil, a
Região Metropolitana de Natal foi objeto de realização de uma pesquisa domiciliar de origem-destino, a
primeira depois de quase 30 anos. A base de dados composta a partir das entrevistas domiciliares pode ser
–  e  tem sido  –  trabalhada sob  diversas  abordagens,  com o  propósito  de estabelecer  um processo  de
compreensão mais profunda da pauta de mobilidade urbana na capital potiguar. Nesse trabalho, o objetivo
é o de usar os resultados da pesquisa o-d para configurar o papel do Campus Central da UFRN no sistema
de mobilidade e acessibilidade de Natal.  Tal configuração  enfoca várias  dimensões: (a)  a distribuição
geográfica da origem da população usuária do Campus; (b) o modo de transporte principal das viagens ao
Campus; (c) os horários de acesso e de retorno. Estas dimensões são trabalhadas de forma cruzada, de
modo  a  permitir  análises  diferenciadas  por  turno,  região  da  cidade  e  tipo  de  transporte  usado  no
deslocamento.  Os  resultados  obtidos  nestas  análises  alicerçam,  então,  observações  e  proposições  que
venham a melhorar  a qualidade de atendimento  às demandas de mobilidade da população  usuária do
Campus.

Palavras chave: TRANSPORTES, TRAFEGO E TRANSITO URBANO
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Resumo:

        A utilização de fertilizantes e agrotóxicos em excesso e o despejo de esgotos domésticos e resíduos
industriais  em solos  e  rios  são  exemplos  muito  importantes  que  denotam  a  agressão  ao  ecossistema
aquático e a conseqüente contaminação das águas destinadas ao consumo humano. É nesse ponto que as
preocupações têm sido direcionadas, sendo desenvolvidos estudos que possibilitem as análises qualitativa
e quantitativa da água, a fim de se conhecer quais são os compostos poluentes, avaliar os seus valores
máximos permitidos pela legislação, e questionar os mecanismos de tratamento que podem ser utilizados.
Por sua fundamental importância à vitalidade de um ser, as águas utilizadas para o consumo humano e sua
qualidade  têm  despertado  grande  interesse  na  sociedade  natalense,  principalmente  no  que  tange  às
concentrações de nitrato. Tal fato tem induzido à busca por novas fontes de abastecimento, o que requer
um estudo da qualidade desta água através de análises físico-químicas e microbiológicas, tomando como
referência os padrões de potabilidade regidos pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Os resultados
obtidos  sugerem a necessidade de melhores  tratamentos  da água que abastece a população  e também
fomentam a indicação de que a utilização da água mineral, no momento, pode ser a melhor alternativa de
água potável para consumo na cidade do Natal,  uma vez que o  tratamento  com filtros não tem tido a
eficiência desejada.

Palavras chave: Água, nitrato, contaminação, potabilidade.
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Resumo:

        O  leito  de jorro  é estudado  como substituto  aos  secadores  tradicionais  na secagem de emulsões.
Visando  minimizar  os custos  de operação  e maximizar  o  rendimento,  esforços são  canalizados para a
otimização do processo. Devido ao excedente de produção no período da safra, e ao seu valor nutritivo, a
secagem do  leite  de  cabra  pode  viabilizar  a  inserção  do  produto  na  merenda escolar  minimizando  a
desnutrição  infantil.  Em  trabalhos  anteriores  já  foram  apresentados  dados  referentes  aos  parâmetros
operacionais do secador,  cujos resultados relativos ao  rendimento da produção  e qualidade do pó são
promissores.  Neste  trabalho  desenvolveu-se  uma  metodologia  para  avaliar  a  capacidade  máxima  de
alimentação do leite que o secador pode suportar sem apresentar problemas de instabilidade. As condições
de estabilidade e saturação do leito foram avaliadas em condições de vazão crescente, para temperaturas de
90 e 100°C. Determinaram-se as vazões máximas admissíveis levando em consideração o comportamento
fluidodinâmico  do  leito  e  as  condições  psicrométricas  do  ar  na  saída  do  secador.  Na  condição  de
velocidade máxima do ar fornecida pelo soprador, as vazões máximas de leite admissíveis foram de 1,5 e
1,8  L/h,  para  as  temperaturas  de  90 e  100°C,  respectivamente.  Os  dados  obtidos  neste  trabalho  são
essenciais para o estudo de ampliação de escala, de forma que o secador venha a operar com alimentação
contínua sem interrupção do jorro ou comprometimento do rendimento e qualidade do produto.
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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 fluxo. 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 melhorar 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 verificar 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.

Palavras chave: Tensoativos,Não iônico,Ângulo de contato,Molhabilidade,Aço inoxidável
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Resumo:

        Nos últimos anos, com o crescimento da Internet e o surgimento de novos serviços de comunicação,
tem-se  notado  o  advento  da  tecnologia  VoIP  (Voice  over  IP),  que  é  uma  tecnologia  que  permite
transmissão de voz por IP, tornando possível a realização de chamadas telefônicas pela Internet. O VoIP
está cada vez mais popular e surgem cada vez mais empresas que lidam com essa tecnologia. Tal aceitação
é devido a redução de custos nas comunicações, a facilidade de implantar novos serviços multimídia, etc.
Para  realizar  uma  chamada  VoIP,  o  usuário  precisa  utilizar  uma  aplicação  cliente  VoIP,  chamada
“softphone”. Sendo possível, usando um microfone e fones, um usuário fazer uma ligação para telefones.
Muito  dos  “softphones”  disponíveis  no  mercado  são  proprietários,  exigindo  a  compra  de  licenças  e
atualização  de  software.  Além  disso,  apresentam  dependências  de  bibliotecas,  programas  e  sistemas
operacionais  específicos.  Por  outro  lado,  existem “softphones”  gratuitos,  mas  que  não  possuem uma
interface amigável e que apresentam limitações,  como falta de documentação e suporte técnico. Diante
deste cenário, o grupo multimídia do PoP-RN, decidiu desenvolver um “Web softphone”, um “softphone”
agregado a uma página Web que oferece grande flexibilidade ao usuário, pois o mesmo poderia acessar
diretamente o “softphone” em qualquer lugar do mundo, para realizar uma ligação diretamente da Internet,
sem a necessidade de instalação de software no PC, independente do sistema operacional instalado.

Palavras chave: Web Softphone, SIP, VoIP, comunicação multimídia, telefonia IP
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Resumo:

        O GTMV é um projeto que visa criação de ferramenta para autoria de museus virtuais. A ferramenta
foi desenvolvida com a API gráfica Java3D. A API gráfica Java3D oferece recursos de iluminação rápidos,
porém não realistas, pois , utilizando este sistema de iluminação, os objetos não projetam sombra s. Assim,
um objeto abaixo de uma mesa recebe a iluminação de uma fonte de luz que está acima da mesa. Para
resolver  este  problema,  foi criado  um módulo  responsável pela geração  de sombreamento  realista.  A
estratégia adotada foi a de pintar em uma textura do objeto o sombreamento sobre ele. Em certo momento
na inicialização do sistema, cada objeto é preparado para o sombreamento. Assim, é criada uma camada de
textura específica para o sombreamento. O sistema, então, carrega um conjunto de imagens para serem
usadas como as texturas do sombreamento, uma para cada objeto. Essas imagens são criadas para conterem
especificamente  as  informações  dos  efeitos  de  luz e  sombra.  Uma  vez carregadas,  as  sombras  são
imediatamente exibidas. Com a implementação do sistema de sombreamento, conseguimos obter efeitos de
iluminação suficientemente realistas. Há falhas de continuidade das sombras ao longo de faces diferentes,
mas  pouco  perceptíveis.  Como  projeto  futuro,  pretendemos  aprimorar  o  módulo  de  sombreamento
corrigindo todas as falhas de descontinuidade das sombras e adicionando sombras móveis para os objetos
que apresentem algum dinamismo e também para os avatares.

Palavras chave: Modelagem tridimensional, computação gráfica, geração de lightmapping
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Resumo:

        The CoRoT space mission, led by the french space agency with a brazilian participation, represents an
unprecedented  effort to  search  for  earth-like planets  on  the basis  of  the well known planetary transit
approach. Because of the used high precision photometry the satellite offers also the basis for a solid study
of  stellar  rotation  and  seismology.  Up  to  date five giant planets  were discovered  in  the scope of  the
mission, where the main difficulty faced to the discovery of planets with earth dimensions seems to come
from the poor signal-to- noise ratio of most of the acquired light curves. In fact for the exoplanet program
the observed stars are fainter than visual magnitude 12. In the present work we point out a procedure to
eliminate different external contributions on the CoRoT light curves,  like hot pixel and discontinuities,
which  can  induce difficulties  in  the detection  of  planetary transits.  Such  a procedure is  based  on  the
decomposition of CoRoT light curves on the basis of a wavelet discret transform and offers an unique
possibility to increase the signal-to-noise ratio. In addition to two CoRoT light curves with detected planet
transit, this work brings also CoRoT two light curves with rotation signature and one with eclipsing binary
characteristic. In fact, we show that an excellent result is obtained once the procedure is applied for all
CoRoT light curves.

Palavras chave: CoRot light curves, wavelet, planetary transit
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Resumo:

        O estudo de predição envolve diferentes áreas, tais como a estatística, a medicina, a biologia e em
particular a engenharia. Um destes campos de estudo, propicia métodos e aplicações no controle preditivo.
Como  encontramos  diferentes  métodos  a  serem modelados  e  com isto  se  fazer  predições,  propõe-se
introduzir um estudo em uma técnica de controle que vem sendo bastante conceituada e utilizada em vários
setores  da  indústria  na  Europa,  trata-se  do  Modelo  de  Controle  Preditivo.  Neste  trabalho,  buscamos
incentivar  o  estudo  de  controle  preditivo  não  linear,  já  que  a  maioria  dos  processos  utilizados  nas
industrias  são  não  lineares.  Uma  outra  motivação  seria  analisar  a  eficiência  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,  esperamos
aumentar a portabilidade e a eficiência nos casos onde o tempo de resposta do sistema seja mais longo.
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Resumo:

        O biodiesel,  como alternativa de energia renovável,  é menos poluente que o  diesel de petróleo e
oferece inúmeras vantagens nos segmentos sócio-econômico e ambiental. No entanto, por ser constituído
de  uma  mistura  de  ésteres  de  ácidos  graxos  que  possuem  insaturações  na  cadeia  carbônica,  esse
combustível  degrada  mais  rapidamente  do  que  o  diesel  de  petróleo.  Neste  contexto,  surgem  os
antioxidantes capazes de retardar o processo oxidativo do biodiesel, aumentando seu tempo de vida útil.
Uma amina aromática derivada do β-naftol, denominada de AO3, foi objeto de estudo do presente trabalho
como antioxidante para biodiesel e foi obtida através da adição  de um grupo amina ao  β-naftol,  cujo
processo envolveu duas etapas distintas: a nitração do anel aromático e posterior redução do grupo nitro à
amina.  O  AO3 foi caracterizado  a partir  de seu  espectro  de absorção  na região  de infravermelho  em
comparação  com o  material de partida,  o  β-naftol.  Comparando  os  espectros  obtidos do  antioxidante
sintetizado com a literatura,  pode-se concluir  a conversão do β-naftol em seu derivado, com índice de
rendimento de 80%.
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Resumo:

        A diminuição das reservas de combustíveis fósseis, o aumento do preço do petróleo e a crescente
preocupação com o meio ambiente, tornaram o biodiesel uma alternativa de energia renovável. Entretanto,
por  ser  constituído  de uma mistura de  ésteres  de  ácidos  graxos  que possuem insaturações  na  cadeia
carbônica, esse combustível degrada mais rapidamente que o diesel de petróleo. Devido a isso, o presente
trabalho  propõe analisar  um composto  derivado  de cardanol hidrogenado,  denominado  AOC1,  como
antioxidante aplicado no biodiesel de soja, buscando obter um aditivo oriundo de fontes renováveis de
baixo  valor  agregado,  bem como valorizar  a matéria-prima regional e aumentar  tempo de vida útil do
biodiesel. O biodiesel utilizado foi obtido através da reação de transesterificação via rota etílica do óleo de
soja que, depois de especificado, foi aditivado em diferentes concentrações e submetido ao envelhecimento
através de aquecimento constante a 110 ºC, durante uma semana, sendo retiradas alíquotas periodicamente
e  analisadas  quanto  ao  grau  de  corrosão  através  da  medida do  índice  de  acidez,  uma das  principais
propriedades físico-químicas afetadas pelo processo oxidativo. De acordo com os resultados obtidos, o
AOC1 mostrou bom desempenho antioxidante reduzindo o índice de acidez do biodiesel em até 21% do
valor inicial.
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Resumo:

        Este é um trabalho de revisão da literatura sobre a cor, que tem por objetivo abordar os elementos
essenciais no processo de visualização de produtos têxteis coloridos. A cor pode ser definida como uma
sensação  visual que surge da estimulação  da retina do  olho.  Na verdade,  é uma resposta psicofísica-
psicológica  devido  a  um  estímulo  físico,  e  pode  ter  diferentes  significados  para  diferentes  pessoas.
Portanto, a comunicação e representação exata da cor é necessária e essencial para indústria têxtil, de tintas,
de  papel,  de  plásticos,  iluminação  entre  outras.  Neste  trabalho  é  abordada  a  importância  das  cores
atribuídas aos materiais têxteis e como ocorre sua percepção, a qual depende dos elementos básicos que
inclui fontes de radiação luminosa, objeto que é iluminado, o olho e o cérebro do observador que percebe
a cor. A fonte de luz é caracterizada por sua energia que é irradiada em diferentes comprimentos de onda; o
objeto é caracterizado por variáveis como forma, opacidade, superfície, material (corante / pigmento) que
interage  com  a  radiação  subtraindo  determinados  comprimentos  de  onda  e  refletindo  outros;  já  o
observador é caracterizado de acordo com a constituição e fisiologia do olho, cérebro, distancia do objeto e
estado emocional.  Todos estes elementos interagem para prover a sensação de cor,  a qual exerce uma
influência substancial sobre o  poder  de escolha do  consumidor  no  momento  de adquirir  ou  não  um
determinado produto têxtil.
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CÓDIGO: ET1203
TÍTULO: MÉTODO DOS COEFICIENTES DE INFLUÊNCIA PARA BALANCEAMENTO DE
MÁQUINAS ROTATIVAS USANDO O MATLAB
ALUNO: JARBAS SANTOS MEDEIROS (010.403.354-11)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (131.631.914-87)

Resumo:

        Esse trabalho de pesquisa relaciona-se ao Balanceamento Máquinas Rotativas. As máquinas rotativas
não são perfeitamente balanceadas. Para reduzir os níveis de vibração e operar em condições de segurança,
os rotores têm que ser  balanceados.  O balanceamento de rotores é um dos tópicos mais estudados na
dinâmica de rotores.  Uma das  técnicas  de análises  é o  Método  dos Coeficientes  de Influência (MCI),
fundamentado na linearidade entre forças aplicadas e os deslocamentos medidos, estabelecendo a relação
matricial  entre  a  vibração  do  rotor  sobre  seus  próprios  suportes  e  o  desequilíbrio  residual  por
excentricidade de massa sobre o centro de rotação. O MCI exige muitas operações matemáticas o que torna
manualmente impraticável sendo necessário a implementação de um algoritmo. Esse trabalho consiste em
desenvolver um software que solucione o problema do desbalanceamento por meio da ferramenta MatLab
por basear-se em operações matriciais dando clareza e facilitando a programação.

Palavras chave: MATLAB, Método dos Coeficientes de Influencia, Vibrações, Rotores

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1209
TÍTULO: PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE MULTICAMADAS DE FILMES
NANOESTRUTURADOS OBTIDAS POR MOKE
ALUNO: MANILO SOARES MARQUES (052.159.574-60)
ORIENTADOR: MARCIO ASSOLIN CORREA (939.282.540-49)
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CO-AUTOR: THATYARA FREIRE DE SOUZA (046.037.264-57)

Resumo:

        Ao longo das últimas décadas a investigação de filmes finos, despertou um grande interesse científico,
devido ao grande potencial tecnológico e suas aplicações. Neste trabalho, investigaremos as propriedades
magnéticas de filmes finos de multicamadas de FeNi/M, em que M( =Ag e Cu) é um metal normal não
magnético,  para  utilização  em  núcleos  de  sensores  geomagnéticos.  Os  filmes  foram  depositados  por
“Magnetron Sputtering” e a caracterização magnética foi realizada através de Efeito Kerr Magneto-Óptico
(MOKE), que consiste da rotação do plano de polarização da luz refletida por uma amostra magnetizada.
Com  a  análise  das  curvas  de  histerese  obtidas  por  MOKE podemos  obter  informações  magnéticas
importantes para classificar as nanoestruturas (filmes finos) de acordo com as necessidades do sensor, ou
seja,  alta permeabilidade estática,  baixa coecividade e baixas perdas histereticas.  As duas multicamadas
estudadas neste trabalho (FeNi(20nm)/Ag(2nm) e FeNi(20nm)/Cu(2nm)) apresentaram anisotropias bem
definidas (eixos fáceis  de magnetização)  de acordo  com a indução  realizada durante a deposição.  São
apresentadas, neste trabalho, curvas para diferentes ângulos do campo magnético externo em relação a este
eixo de fácil magnetização.
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CÓDIGO: ET1214
TÍTULO: ANÁLISE DA FIXAÇÃO DE CORANTES ATRAVÉS DE ESPECTROSCOPIA DE
REFLETÂNCIA
ALUNO: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (065.220.494-57)
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (406.468.404-44)
CO-AUTOR: AGELSON MANGABEIRA FILHO (011.403.304-89)
CO-AUTOR: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (061.522.164-51)
CO-AUTOR: RÓGERSON RODRIGUES FREIRE RAMOS (052.063.114-56)

Resumo:

        Determinar  a concentração  de corante fixado  em tecido  é um dos  problemas da indústria.  Neste
trabalho avaliou-se o  uso  da função Kubelka-Munk para avaliar  a concentração de fixação  de corante
reativo. Tecido de algodão foi o substrato. Amostras de 5g foram cortadas e tingidas com Remazol Black
B,  Levafix Navy Blue  E-BNA e  Procion  Navy H-ER.  Cada  amostra  foi  tingida  em cinco  contrações
diferentes e taxa de líquido de 10:1. Após tingimento as amostras foram lavadas e secas. Valores de K/S
foram  determinados  usando-se  espectrofotometria  de  refletância.  A  fixação  do  corante  foi  avaliada
dissolvendo uma porção da amostra tingida em solução 70% de ácido sulfúrico (50ml). A densidade óptica
da solução resultante foi medida em espectrofotômetro UV. O valor da densidade óptica foi comparado
com o valor de uma solução cuja concentração do corante em ácido sulfúrico era conhecida. Mostra-se que
valores elevados da relação K/S não estão linearmente relacionados à concentração de corante no tecido, o
que resulta numa avaliação imprecisa da quantidade de corante fixado. Entretanto, quando se faz uso de
valores mais baixos de K/S, uma relação linear aparece com a concentração do corante presente. Assim,
através de uma escolha razoável de lambda, valores de K/S fornecem um método conveniente para análise
da concentração  de corante em tecido,  dado  que uma amostra de tecido  referencia com concentração
conhecida esteja disponível como padrão.

Palavras chave: espectroscopia de refletância

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1221
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE DENDÊ E DO SEU BIODIESEL.
ALUNO: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO (082.866.364-57)
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15)
CO-AUTOR: ANNE GABRIELLA DIAS SANTOS (050.042.064-57)
CO-AUTOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15)

Resumo:

        O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que substitui total ou
parcialmente o óleo diesel de fonte mineral nos motores de combustão interna de ciclo (movidos a diesel).
O objetivo do trabalho foi sintetizar biodiesel metílico a partir de óleo de dendê e caracterizá-los quanto a
alguns parâmetros físico-químicos estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A reação de
transesterificação processou-se numa razão molar metanol / óleo de 9:1, com 2,5% do catalisador (KOH),
sob constante agitação, a temperatura ambiente durante 240 min. A glicerina foi separada por decantação e
em seguida o biodiesel foi lavado e seco. Posteriormente, o biodiesel foi submetido às caracterizações. O
teor de éster foi determinado por cromatografia gasosa. As características físico-químicas analisadas do
óleo e seu biodiesel foram: viscosidade, índice de saponificação, massa específica, ponto de fulgor, índice
de acidez,  ácidos graxos livres e índice de iodo.  Os resultados obtidos na caracterização  do  biodiesel
demonstram que o processo de produção do mesmo via transesterificação foi eficiente, sendo a conversão
dos  triglicerídeos  em  ésteres  metílicos  de  97,2%.  As  propriedades  físico-químicas  do  óleo  e  do  seu
respectivo  biodiesel estão  dentro  das normas exigidas pela ANP, com exceção  do  índice de acidez do
biodiesel que está com o seu valor um pouco acima do exigido.

Palavras chave: Biodiesel, transesterificação, combustíveis, síntese, catalisador.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1223
TÍTULO: ANÁLISE DOS PADRÕES GEOMÉTRICOS PARA ASAS DE AERONAVES SUBSÔNICAS.
ALUNO: ANTONIO CALMON DE ARAUJO MARINHO (071.614.564-28)
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (023.064.444-98)
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CO-AUTOR: PEDRO LUCAS SERAFIM FERNANDES (073.874.164-78)

Resumo:

        Para a competição Sae Brasil Aerodesign 2009, foi feito um estudo teórico e prático para a correta
seleção da geometria da asa da aeronave Car-Kará Open. Assim, a partir dos dados obtidos nas referências
bibliográficas e em simulações computacionais preliminares, determinou-se que a melhor geometria a ser
adotada para uma aeronave deveria ser  a eliptica,  devido suas caracteristicas aerodinâmicas que geram
menor  arrasto  e possui melhor  controlabilidade devido  suas características de estol.  Porém durante os
ensaios  realizados com essa geometria,  verificou-se uma divergência entre os  resultados teóricos  e os
obtidos na prática, então a partir de um refinamento nos estudos teóricos e da realização de um maior
número  de  ensaios,  determinou-se  que  a  melhor  geometria  de  asa  para  uma aeronave  que  voa  com
velocidade em torno de 20m/s, é a geometria retangular com razão entre envergadura e corda não superior
a 10%, essa configuração demonstrou um maior capacidade de geração de sustentação e suas características
de  estol,  permitem que os  ailerons  sejam deslocados  mais  para  ponta  de  asa,  proporcionando  maior
estabilidade e  controle  e  diminuindo  assim a  área  afetada por  essas  superfícies,  aumentando  assim a
eficiência aerodinâmica da asa, Além disso, essa configuração é de mais fácil confecção permitindo assim
uma produção em larga escala mais eficiente.
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ALUNO: BRUNO SAVULO ALVES DE OLIVEIRA (061.210.134-78)
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Resumo:

        A operação em coluna cromatográfica destaca-se por reunir, em um único equipamento, os processos
de extração e purificação, que nesse caso, possuem objetivos conflitantes, uma vez que um aumento na
capacidade de extração pode implicar em um possível arraste de impurezas. Sob tais aspectos, o perfeito
entendimento quanto à combinação das características de extração e purificação justifica o interesse ainda
crescente pelo comportamento do equipamento, já que a qualidade final dos produtos obtidos em colunas
cromatográficas apresenta superioridade. O escopo deste trabalho está relacionado ao estudo da dinâmica
das colunas cromatográficas em condições de banho finito. O modelo matemático e fenomenológico para
o  banho  finito  compreende  equações  para  transferência  de  massa  entre  as  partículas  adsorventes  e
adsorvatos, no caso, o soluto, além das equações relacionadas às reações intrapartículas, resultando em um
sistema de equações diferencial parcial e algébrico (EDPA). Para a completa resolução desse problema,
faz-se necessário o uso de uma técnica numérica robusta, tendo sido escolhido, neste estudo particular, o
método de colocação ortogonal para a discretização das equações nas coordenadas espaciais. O sistema
resultante foi integrado numericamente utilizando o pacote PSIDE. Com os resultados obtidos para estudos
de caso clássico foi possível avaliar a sensibilidade do modelo dinâmico mediante variações nas variáveis
operacionais e parâmetros físicos do processo.
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CÓDIGO: ET1229
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO DE CURVAS DE LUZ COROT
ALUNO: LEONARDO FABRICIO GOMES BATISTA (008.082.824-84)
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (088.961.354-00)

Resumo:

        Neste trabalho apresentamos uma primeira classificação sobre diferentes tipos de fenômenos físicos
presentes nas curvas de luz obtidas pelo satélite CoRoT. Estes fenômenos refletem trânsitos planetários,
eclipses de estrelas binárias, atividade e rotação estelar. Em particular, usamos um procedimento com base
em transformadas Wavelet para mostrar a necessidade de se melhorar a razão sinal/ruído da grande maioria
das curvas de luz até agora obtidas, as quais, claramente, estão contaminadas por fenômenos espúrios tais
quais hot-pixel e descontinuidades. Observa-se claramente que sem tal procedimento a identificação de
fenômenos físicos importantes presentes nas curvas pode ser extremamente prejudicada.

Palavras chave: CoRoT, curvas de luz, Wavelet

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1235
TÍTULO: PROTÓTIPO DE UMA BANCADA PARA ESTUDOS DA INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DE
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Resumo:

        Várias pesquisas mostram a importância do estudo da reologia dos fluidos.  A análise de sistemas
fluidos é de fundamental importância para diversos processos industriais. Visando futuramente estudar os
efeitos da variação da temperatura em um escoamento fluido, será construído o protótipo de uma bancada
experimental  com  material  alternativo  através  do  qual  será  possível  investigar  o  comportamento  de
algumas  variáveis  envolvidas,  como:  perda  de  carga,  vazão  e  temperatura.  Os  fluidos  utilizados  no
experimento serão conhecidos e padronizados, tendo assim em mãos a variação da viscosidade em função
da temperatura, o coeficiente de dilatação volumétrica, sua massa específica, e outras propriedades. Esse
protótipo possuirá cunho didático e científico, servindo para a interação do estudante de engenharia com a
Mecânica dos Fluidos.
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Resumo:

        A água produzida em campos de petróleo  tem se apresentado  como um grave passivo  ambiental
devido à elevada composição complexa e ao grande volume envolvido, chegando a 99% da produção em
alguns  poços.  Diversos  compostos  orgânicos,  tais  como,  ácidos  graxos  e  hidrocarbonetos  alifáticos  e
aromáticos estão presentes, dentre eles o xileno. Atualmente, em virtude da elevada demanda de água nos
processos industriais e da fiscalização pelos órgãos ambientais para descarte de rejeitos, a pesquisa e o
desenvolvimento de técnicas que visam o tratamento de efluentes para posterior reuso estão em evidência.
Os  métodos  convencionais  hoje  empregados  no  tratamento  da  água  de  produção,  como  flotação  e
separação por hidrociclones, possuem bons rendimentos. O objetivo deste trabalho é avaliar a remoção do
xileno do efluente sintético. Nesta pesquisa foram utilizados tensoativos derivados de álcool laurílico, EO 7
e EO 23, como agentes coletores. Todos os experimentos foram realizados com vazão constante de 700
cm3. min-1 . A cinética de remoção do poluente foi acompanhada através de análise espectrofotométrica e
os resultados experimentais mostraram elevada eficiência, alcançando-se rendimentos de 95% e 97% para o
EO 23 e EO 7, respectivamente. Portanto, o emprego de tensoativos como agentes coletores torna viável o
processo de separação.
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CÓDIGO: ET1245
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Resumo:

        No  Brasil,  o  CONAMA  -  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  estabelece  para  o  chumbo
concentrações máximas de 0,033 mg/L para as águas classificadas como doce e de 0,01 mg/L para as água
classificadas como salina e salobra, e os lançamentos de efluentes de qualquer fonte poluidora, o valor
máximo estabelecido é igual a 0,5 mg/L(RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357). Sintetizou-se em laboratório
uma matriz de sílica gel organofuncionalizada com tetrabutóxido de titânio e 3-aminopropiltrietoxissilano,
em meio ácido, tendo como principal aplicação a adsorção de íons metálicos em solução. Para a bateria de
testes de adsorção realizou-se pesagens de 50 mg da matriz que foram adicionadas a 20 mL do íon Pb2+,
nas concentrações de 10,  20,  40,  60 e 80 mg/L nos tempos de contato  e agitação de 30,  60,  90 e 120
minutos. Os resultados demonstraram que a concentração de 10 mg/L a matriz adsorveu 96,55% de íons
em solução sendo que o melhor tempo de contato foi o de 30 min, para a concentração de 20 mg/L o
melhor tempo de contato foi o de 90 min com 90,66%, enquanto que as concentrações de 40, 60 e 80 mg/L
o melhor tempo foi o de 60 min adsorvendo 89,00, 91,04 e 92,25%. De acordo com os resultados, pode-se
concluir que a matriz de sílica gel mostrou-se eficaz na retenção de íons chumbo em solução e que em
trabalhos futuros pretende-se testá-la em efluentes industriais.

Palavras chave: Sílica gel, adsorção, espectroscopia de absorção atômica
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Resumo:

        Estruturas em contato de deslizamento utilizando-se par metal-polímero ganham cada vez mais espaço
na indústria devido ao alto desempenho e, principalmente, ao baixo custo. A vibração em eixos submetidos
ao contato de deslizamento em um par polímero-metal a uma determinada freqüência de rotação do eixo é
um dos importantes fatores a serem considerados na análise do desgaste entre os materiais que compõem o
par tribológico. O presente trabalho buscou quantificar o deslocamento dinâmico de um eixo de aço AISI
4140 em contato  com uma superfície plana de PEEK e PTFE submetido  a uma carga normal de 5 N,
objetivando avaliar a rigidez do sistema à medida que a posição do carregamento sobre o comprimento do
eixo  era alterada.  Este eixo  era suportado  por  mancais  com flexibilidade de posicionamento,  onde na
posição  livres  permitia  imprimir  uma  condição  de  mínima  rigidez.  Adotaram-se  sete  segmentos  de
carregamento  no  eixo  cilíndrico  e mediu-se os deslocamentos utilizando: uma bancada para ensaio  de
deslizamento,  uma escala de medição  com resolução  de 0,5 mm,  uma lâmpada estroboscópica e uma
máquina filmadora digital.
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Resumo:

        O  barateamento  nos  dispositivos  de  arquitetura  reprogramável  tem  possibilitado  atividades
acadêmicas que permitem ao aluno o desenvolvimento de tecnologias comercialmente em uso. Tecnologias
como  microcontroladores  e  microprocessadores  digitais  estão  sendo  passiveis  de  implementação  na
disciplina  “Sistemas  Digitais”  do  departamento  de  Engenharia  Elétrica  através  da  utilização  do  kit
reprogramável DE2 utilizando a linguagem de descrição de Hardware VHDL (VHSIC Hardware description
language).  Neste  trabalho  apresentaremos  o  desenvolvimento  de  um  microcontrolador  de  8  bits
implementando em VHDL. Os microcontroladores são largamente utilizados em sistemas embarcados e são
responsáveis por controlar produtos e periféricos. Isso se deve ao fato de que os microcontroladores têm
um tamanho, custo e consumo de energia reduzidos ao máximo. Neste trabalho foi desenvolvido um novo
datapath para o microcontrolador apresentado no livro “Design Recipes for FPGAs” de Peter R. Wilson
(2007), assim como uma nova máquina de estados que implementava ao todo 24 instruções e utilizada
pipeline  de  2  níveis.  Paralelamente  foram  desenvolvidos  um  compilador  para  uma  linguagem  que
chamamos de “PETsembler” que traduzia para código de máquina do nosso microcontrolador baseado nas
24 instruções e o  desenvolvimento  de um software em Pascal para programação  do  microcontrolador
através de comunicação RS-232 com o PC utilizando o chip MAX232 da placa do kit DE2.

Palavras chave: microcontrolador, pipeline, fpga, compilador
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Resumo:

        Demonstra  a  importância  do  Prolog  no  mercado  de  trabalho  por  ser  uma  linguagem  de  fácil
aprendizado e eficaz na elaboração de ambientes e interfaces computacionais para seres humanos. Explica
as características da linguagem, como o fato de não se programar a solução para um problema, mas sim
fazer  uma descrição  do  mesmo,  e  as  compara  com  as  linguagens  procedimentais.  Sendo  ela  melhor
aplicada em soluções de problemas lógicos, da inteligência artificial. Mostra os tipos de dados comumente
utilizados na linguagem, como implementar códigos para solucionar problemas e algumas aplicações reais
que utilizam o Prolog.

Palavras chave: Lógica. Prolog.
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Resumo:

        O  algoritmo  Diamond  Search(busca  em  diamante),  é  parte  do  projeto  H264  de  Estimação  de
Movimento e tem esse nome devido ao modo como realiza sua busca na área de pesquisa. O seu objetivo é
encontrar entre os macroblocos da imagem atual o menor valor da distorção(SAD) e para isso ele utiliza
dois padrões: o Large Diamond Search Pattern(LDSP) e o Small Diamond Search Pattern(SDSP). O LDSP
consiste de 9 comparações de SAD, tem inicio na área central da imagem e é encerrado quando o menor
valor de SAD é encontrado no macrobloco central do diamante. Se isso não ocorre um novo diamante é
formado com centro no menor valor de SAD encontrado e o LDSP é aplicado novamente. O SDSP é um
método de refinamento do resultado obtido no LDSP, ele calcula 4 novos SAD e são comparados com o
resultado do LDSP, o menor valor será o desejado.

Palavras chave: Diamond Search, H264 Estimação de Movimento
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Resumo:

        A metrologia está presente no dia a dia do homem em qualquer que seja a ocasião, na medição de
altura de um homem, no peso de um alimento, na temperatura de um ambiente etc. Em toda mensuração,
seja ela qual for a grandeza, é extremamente necessário conhecer o valor verdadeiro bem como todas as
incertezas envolvidas no processo de medição. A fim de assegurar  a confiabilidade nos resultados das
medições de instrumentos de medição de baixa pressão, em particular de barômetros, o Laboratório de
Metrologia da UFRN está construindo  uma câmara barométrica para calibração  destes.  Neste trabalho
foram  listadas  as  principais  fontes  de  incerteza,  bem  como  o  procedimento  para  calibração  destes
instrumentos.

Palavras chave: Calibração, pressão, barômetro, incerteza
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Resumo:

        O  projeto  dos Grandes Desafios em Verificação  de Software (The International Grand Challenge
project on Verified Software) é um programa de pesquisa de longa duração que envolve pesquisadores ao
redor do mundo. O objetivo deste projeto é estimular a criação de novas teorias e ferramentas a serem
aplicadas  em  estudos  de  caso  em  escala  industrial.  Um  dos  desafios  propostos  consiste  no
desenvolvimento formal de um marcapasso cardíaco. Neste projeto, desenvolvemos um modelo formal do
marcapasso usando a linguagem Z com o auxílio do provador de teoremas ProofPower-Z. O objetivo do
projeto  consiste  no  desenvolvimento  de  um  sistema  para  um  marcapasso  cardíaco  segundo  suas
especificações informais. Para tal, modelamos o sistema usando a linguagem Z. Em seguida, faremos uma
série  de  verificações  da  consistência  do  sistema.  Feito  isso,  daremos  continuidade  ao  nosso  trabalho
iniciando a etapa de refinamento da especificação em Z usando Zed Refinement Calculus (ZRC), com o
objetivo de obter um pseudo-código consistente e que segue os requisitos do sistema. Este pseudo-código,
bastante  semelhante  às  linguagens  de  programação,  será  utilizado  no  desenvolvimento  do  sistema do
marcapasso usando a linguagem como Handel-C ou System-C, que é um subconjunto da linguagem C e é
também uma linguagem de descrição de hardware (Hardware Description Language – HDL). Concluiremos
o nosso projeto compilando o código desenvolvido e executando-o em um simulador Field Programmable
Gate Array (FPGA).

Palavras chave: Métodos Formais, Marcapasso, Z, B method, ProofPower-Z
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Resumo:

        Este  trabalho  se  propõe  a  analisar  e  melhorar  o  desempenho  de  algoritmos  de  aprendizado  de
máquina supervisionado em uma base de dados de medidas de silhuetas de veículos. A base se propõe a
analisar quatro tipos de carros facilmente distinguíveis entre si, visualmente, mas não tão simplesmente
diferenciáveis por um computador. A base de dados utilizada neste trabalho é denominada de "Vehicle
Silhouettes" e descreve várias características de quatro tipos de carros. Para a execução dos algoritmos foi
utilizado o pacote de algoritmos WEKA. Foram utilizados cinco algoritmos de Aprendizado de Máquina
Supervisionado com a base de dados: k-NN (k Nearest Neighbors),  Árvores de Decisão,  Naïve Bayes
Classifier, Redes neurais do tipo MultiLayer Perceptron e SVM (Suporte Vector Machine). Destes, aquele
que  apresentou  o  melhor  resultado  foi  o  algoritmo  de  Redes  Neurais  Artificiais,  classificando
incorretamente apenas 16,79% das instâncias da base de dados. Para conhecer melhor a base de dados em
estudo, foram aplicados os algoritmos k-means e hierárquico. Estes algoritmos agregaram duas classes de
veículos com características semelhantes, mostrando que seria viável treinar os algoritmos de aprendizado
de máquina não-supervisionado com essa configuração. Com a modificação da base de doados, obtém-se
uma melhoria na classificação dos algoritmos de Aprendizado de Máquina Supervisionado, tendo o melhor
desempenho o algoritmo de Redes Neurais Artificiais, com 2% de erro na classificação.

Palavras chave: Inteligência Artificial, Veículos, Aprendizado de Máquina
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Resumo:

        Os  tungstatos  do  tipo  AWO4 são  importantes  materiais  inorgânicos  que apresentam um elevado
potencial  de  aplicações  em  vários  campos,  principalmente  na  fotoluminescência,  no  estudo  de
propriedades  magnéticas  e  catalíticas.  Neste  trabalho  foram  sintetizados  pós  do  tipo  CaWO4,  Ca
0,9La0,1WO4 e  Ca0,4La0,6WO4 pelo  método  dos  precursores  poliméricos  (Pechini)  e  calcinados  as
temperaturas de 500 e 700ºC. As amostras foram caracterizadas pelas técnicas de análise termogravimétrica
(TG/DTA), espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), difração de raios X (DRX),
medidas de área superficial específica (BET), análise granulométrica, Fluorescência de Raios X (FRX) e
Microscopia eletrônica de varredura (MEV). De acordo com os difratogramas de raio-X pode-se verificar
que a formação da fase cristalina e monofásica ocorre a partir de 500º C para CaWO4. Observa-se que
todos os picos são referentes à estrutura tetragonal do tipo scheelita. As micrografias dos pós dopados com
lantânio calcinados a 700º  C revelam a formação de aglomerados e início de pré-sinterização. Sendo as
regiões de pré-sinterização responsáveis pela diminuição da área superficial específica.

Palavras chave: tungstatos,fotoluminescência, Pechini.
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Resumo:

        As cascas do tronco do Anacardium occidentale (bioativo) vêm sendo mundialmente usadas por sua
ação anti - inflamatória e cicatrizante. Lopes etal, 2003 constatou essa ação em formulação emulsionada
aplicadas  em  lesões  de  mucosa.  Macroemulsão  é  um  sistema  heterogêneo  constituído  de  substâncias
imiscíveis dispersas uma na outra na forma de gotículas estabilizada com tensoativo. Esse trabalho objetiva
extrair bioativo e solubilizá - lo em emulsão de LEC (lecitina de soja), OR (Óleo de Rana catesbeiana),
usado na medicina popular  como anti -  inflamatório e FA (água destilada).  O bioativo é macerado no
etanol a 96% gl, secagem no rotavapor e evaporação total do etanol no aquecedor. Foi usado formulação
(10% T + 25% FO + 65% FA) obtido a partir de diagrama de fases. A esta formulação foi adicionado um
percentual  aleatório  de  0,5%  de  bioativo,  além  de  metil  e  propilparabeno,  BHT,  EDTA,  glicerina,
necessário para estabilizar o produto elaborado. A formulação foi submetida a teste de centrifuga (2000 e
3000rpm/5'),  centrifugação  acelerada  (3000  rpm/30'),  pH e  stress  térmico.  A  formulação  apresentou
resultado  satisfatório  e  macroscopicamente  observada  apresentou  bom aspecto  visual  e  espalhamento
cutâneo,  além  de  pH compatível  com  a  pele  e  boa  estabilidade  físico-química.  Conclui-se  que  esta
preparação (em fase de produto acabado) pode ser utilizada para teste in vivo objetivando tratamento de
lesões em pele e mucosa com menor custo de produção.

Palavras chave: Palavras Chaves: Anacardium occidentale, emulsão, solubilização
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Resumo:

        Este  trabalho  tem  como  objetivo  estudar  a  influência  da  concentração  C/T  (Co-tensoativo  e
Tensoativo) de um sistema microemulsionado na remoção de óleo no arenito Botucatu. Para realização
deste  trabalho,  foi  obtido  um  diagrama  pseudoternário  apresentando  os  seguintes  constituintes:  Rnx
(Tensoativo,  T),  Butanol (Cotensoativo, C),  Água (Fase aquosa,  FA) e Querosene (Fase Óleo, FO). A
partir  do  diagrama obtido,  foram escolhidos três pontos na região  de microemulsão  para o  estudo  de
solubilidade no arenito contaminado por óleo e estudado o melhor tempo de remoção da contaminação. Os
pontos escolhidos no diagrama foram: 1) 23,6% C/T, 5% FO e 71,4% FA. 2) 30% C/T, 5% FO e 65% FA.
3) 40% C/T, 5% FO e 55% FA. Os tempos de remoção analisados foram de 1, 30, 60 e 120 minutos. Para o
ponto  1,  1 minuto  apresentou  uma eficiência de remoção de 98,29%, 30 minutos 98,64%, 60 minutos
99,26%; para o ponto 2, 1 minuto apresentou uma eficiência de remoção de 98,74%, 30 minutos 98,78%,
60 minutos  99,30%; para o  ponto  3,  1 minuto  apresentou  uma eficiência  de remoção  de 98,74%,  30
minutos 98,86%, 60 minutos 98,96%. Concluiu-se que os pontos 1, 2, 3 e os tempos de 1, 30, 60 e 120
minutos apresentaram eficiências semelhantes. Portanto o ponto 1, que tem uma menor concentração de
C/T e o tempo de 1 minuto de remoção foram escolhidos para utilizar na remoção de óleos no arenito
Botucatu.

Palavras chave: sistema microemulsionado, Botucatu.
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Resumo:

        Este trabalho tem como objetivo comparar dois pontos determinados por um diagrama na região de
microemulsão  (ME)  aplicado  na  recuperação  avançado  de  petróleo.  Foi  obtido  um  sistema
microemulsionado apresentando os seguintes constituintes, renex95 (T), álcool (C), água destilada (Fa) e
querosene (Fo).  Utilizou-se uma perfuratriz para retirada de plugs,  onde a sua formação  rochosa é a
botucatu, sendo em seguida calcinados. Após esta etapa, foi realizado um estudo de porosidade através de
uma curva de calibração obtida pelas pressões estabelecidas no porosímetro. Em seguida, os plugs foram
envolvidos com cola epóxi e mergulhados na resina. A partir daí foram realizados os ensaios de simulação
de um reservatório de petróleo, onde o plug foi saturado com KCl 2%, e depois a solução de petróleo
bruto 95% + 5% de xileno. As etapas de recuperação foram iniciadas pelo método primario, neste caso
com a injeção da solução de KCl 2% e posteriormente a etapa avançada com a injeção de ME. A partir do
diagrama obtido escolheu-se dois pontos A e B na região de ME que foram 60% C/T, 38% Fa, 2% Fo e
50% C/T,  48% Fa,  2% Fo,  respectivamente.  Os resultados obtidos mostraram que,  o  ponto  A de ME
apresentou um eficácia de recuperação de 51,72%, enquanto que o ponto B apresentou 82,5%. Concluímos
que o ponto B apresentou um percentual de eficiência de recuperação de óleo residual significativo em
relação ao ponto A.

Palavras chave: microemulsão, formação rochosa, recuperação avançada de petróleo
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Resumo:

        As microemulsões são sistemas de alta estabilidade, baixa viscosidade, límpidas, com grande poder de
solubilização. Estas propriedades, dentre outras, tornam as microemulsões sistemas altamente versáteis e de
interesse em diferentes domínios de aplicação.Neste trabalho foram obtidos sistemas microemulsionados
(SME) contendo tensoativo  aniônico,  cujo  objeto  foi estudar  a influência da salinidade na estabilidade
destes  sistemas,  para  aplicação  na  resolução  de  problemas  em  processos  de  petróleo.  Os  sistemas
estudados foram determinados por diagramas pseudoternários com diferentes regiões de Winsor, onde a
região de trabalho é a de Winsor IV (microemulsão-ME).Na região de ME, escolheu-se um ponto para
todos os sistemas com a seguinte composição: C/T 40%, Fa 55% e Fo 5%. Este ponto foi submetido a teste
de resistência ao cálcio com soluções de CaCl2 (2000, 4000, 6000 e 30000 ppm),que foi estudado em uma
proporção  de  1:1  (0,5g  de  ME  para  0,5g  de  solução  de  CaCl2).Observou-se  que  todos  os  SME
mostraram-se  estáveis  ao  cálcio,  ou  seja,  não  houve  a  quebra  da  microemulsão  e  nem  precipitação.
Realizou-se estudos de estabilidade a salinidade apresentando as seguintes concentrações de NaCl: 0,1; 0,5;
1,5; 2,0; 3,5; 4; 6; 8; 10 %.Não houve quebra da ME abaixo da concentração 10% de NaCl. Pode-se concluir
que os sistemas salinos estudados serão utilizados na indústria de petróleo, não havendo problemas de
precipitação de sais inorgânicos no reservatório ou nas linhas de produção.

Palavras chave: Influência de salinidade, Sistemas microemulsionados,regiões de Winsor
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Resumo:

        Segundo Zanella et al (2000) a renda de bilro surgiu na Itália do século XV, e foi posteriormente
levada para a França, Espanha e Portugal.  Por volta dos anos de 1748/1749, durante a colonização, os
portugueses trouxeram a arte ao Brasil. Desta forma, esta arte-ofício, chegou e se espalhou pelo Brasil nas
regiões litorâneas. Este é o caso da Vila de Ponta Negra, situada no bairro de Ponta Negra na cidade do
Natal, RN. O projeto Rendeiras da Vila tem por objetivo estudar o domínio sobre o feitio do produto na
produção da renda de bilro  na Vila de Ponta Negra –  Natal/RN para resgatar  o  repasse da técnica do
desenho da renda -  tendo em vista que no momento as rendeiras não dominam esta etapa. Para tanto,
pretende-se  que  as  artesãs  expressem  sua  criatividade  por  meio  da  concepção  de  novos  desenhos  e
produtos  promovendo  o  desenvolvimento  sustentável  do  núcleo  de  produção  e  reduzindo  os  riscos
eminentes de extinção da arte. O projeto tem por base os estudos do design, considerando os aportes da
engenharia  de  produção,  da  ergonomia,  da  antropotecnologia,  sendo  pensado  sob  a  perspectiva  da
transferência de tecnologia.

Palavras chave: Renda de bilro, Design de produto, Ergonomia, Vila de Ponta Negra
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Resumo:

        O uso de sistemas microemulsionados (SME) é uma alternativa eficaz na remoção frações pesada de
petróleo  em  rocha.  Portanto,  este  trabalho  objetiva  estudar  comparativamente  a  remoção  de  frações
pesadas  de petróleo  através  de SME em arenitos  da formação  Assu  e  Botucatu.  Foram obtidos  SME
apresentando  os  seguintes  constituintes:  água  (fase  aquosa-Fa),  xileno  (fase  oleosa-Fo),  butanol
(cotensoativo-C), variando somente o tensoativo (T). O tensoativo para o sistema 1 (ultl) e para o sistema 2
(rnx), em sequência foi escolhido um ponto na região de microemulsão com o intuito de remover essas
frações  pesadas,  variando  o  tempo  de remoção  em 1,  30,  60 e 120 minutos.  A escolha do  ponto  no
diagrama pseudoternário na região de microemulsão foi de 30 % C/T, 5% de Fo e 65% de Fa. Devido a
elevada estabilidade e capacidade de remoção,  as  microemulsões estudadas foram capazes de remover
76,71 e 97,49% no tempo de 1 minuto, 75,54 e 97,11% em 30 minutos, 73,49 e 97,29% em 60 minutos e
71,97 e 97,68% em 120 minutos do óleo bruto contido na fase sólida (Assu e Botucatu, respectivamente)
para o sistema 1. Para o sistema 2, a microemulsão removeu 93,25 e 98,45% no tempo de 1 minuto, 90,41 e
98,72% em 30 minutos, 90,05 e 98,90% em 60 minutos e 90,49 e 98,92% em 120 minutos. De acordo com
os resultados, concluiu-se que o sistema 2 foi escolhido por apresentar melhores eficiência de remoção,
tendo um destaque na rocha Botucatu com remoção acima de 97% nos tempos acima citado.

Palavras chave: microemulsão, remoção de frações pesadas de petróleo, tensoativo
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DA MATÉRIA ATIVA NA REMOÇÃO DE ÓLEO DO
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ALUNO: CARLOS HUMBERTO ALVES BEZERRA FILHO (060.894.914-03)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91)
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CO-AUTOR: FLAVIA FREITAS VIANA (024.749.631-62)

Resumo:

        A formação Assu possui granulometria de tamanho mediano e grosso, responsável por uma grande
retenção de óleo e de difícil remoção. Portanto, este trabalho propõe-se a estudar três pontos na região de
microemulsão, para a aplicação na remoção de óleo no arenito Assu. Para esse procedimento, técnicas de
solubilização com sistemas microemulsionados (SME) foram empregadas. O SME apresentou os seguintes
constituintes: RNX, tensoativo(T), butanol, cotensoativo(C), querosene, fase óleo e ADT, fase água. Essa
solubilização é possível pelo empacotamento do óleo através de micelas possíveis graças a anfifilicidade
dos tensoativos; para isso foi obtido sistema microemulsionado variando-se os fatores concentração de
(C/T) e o tempo de contato óleo-microemulsão. Com a obtenção do SME, as variações das concentrações
de (C/T) foram estudadas nos percentuais de 23,6%, 30% e 40% e o tempo de contato nos intervalos de
1min, 30min, 1h e 2h. Para o percentual de 23,6% de C/T, 1 minuto apresentou eficiência de remoção de
92,49%, 30 minutos 89,53%, 60 minutos 89,43%; para 30% de C/T, 1 minuto 92,02%, 30 minutos 87,89%,
60  minutos  90,15%; para  40%  de  C/T,  1  minuto  94,19%,  30  minutos  93,54%,  60  minutos  92,17%.
Observou-se que as melhores eficiências para as dadas concentrações foram respectivamente: 92,49%,
92,02% e 94,19%. Portanto, como as eficiências de remoção foram próximas, escolheu-se o percentual de
23,6% no tempo de 1 minuto, para remover o óleo do arenito Assu.

Palavras chave: tensoativo, microemulsão, eficiência de solubilidade, formação Assu.
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ALUNO: JESSICA DELANE SILVA CANUTO (048.847.924-08)
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Resumo:

        As microemulsões possuem uma aplicabilidade bastante vasta, podendo ser utilizadas, por exemplo,
na recuperação  avançada de petróleo  e na solubilização  de compostos  orgânicos.  Este trabalho  teve a
finalidade de estudar a influência do tempo, temperatura e viscosidade na estabilidade de alguns sistemas
microemulsionados  (SME)  para  aplicação  na  resolução  de  problemas  encontrados  em  processos  de
petróleo, frente às condições de salinidade do poço. Estudaram-se três sistemas, todos apresentando Untl
L90 (tensoativo), n-Butanol (cotensoativo) e água (fase aquosa), modificando apenas a fase oleosa, sistema
1 – xileno, sistema 2 – querosene e sistema 3 – querosene/xileno 10%. Obtidos os sistemas, escolheram-se
três pontos da região de microemulsão e adicionou-se solução de cloreto de cálcio (CaCl2) em diferentes
concentrações (2000 ppm, 6000 ppm e 30000 ppm). Os SME permaneceram em repouso por um período
de 72h  em temperatura ambiente,  verificando  a ocorrência ou  não  de turbidez.  O  mesmo  foi  feito  à
temperatura de 60ºC. Então, analisou-se a viscosidade de cada SME frente à concentração de cloreto de
cálcio  apresentada.  Sendo  assim,  verificou-se  que  todos  os  sistemas  foram  resistentes  ao  cálcio  em
temperatura e intervalo de tempo consideráveis. Quanto à viscosidade, todos os SME sem cloreto de cálcio
mantiveram-se estáveis,  enquanto  que –  daqueles  em presença do  sal –  o  sistema 1 foi o  único  que
apresentou estabilidade até 60°C em concentração de até 30000 ppm de cloreto de cálcio.

Palavras chave: Microemulsão, viscosidade, cálcio
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TÍTULO: ASPECTOS CLIMÁTICOS DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN EM EVENTOS DE EL NINÕ E LA
NINÃ.
ALUNO: JOSELMA ARAUJO DE LUCENA (050.497.944-20)
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20)

Resumo:

        O objetivo deste trabalho é analisar a variabilidade temporal das condições meteorológicas na Região
do Seridó/RN em eventos de El Ninõ e La Ninã a partir da análise de dados meteorológicos da Estação
Climatológica do Seridó/RN, localizada no CERES/UFRN e a interpretação de imagens de satélite da TSM.
A série temporal refere-se aos dados coletados no período de dez anos (1997 a 2007). Os dados analisados
foram  médias  mensais  de  temperatura,  precipitação,  umidade  relativa  do  ar,  pressão  atmosférica,
velocidade e direção do vento, horas de insolação e evaporação. Os dados brutos foram obtidos de tabelas
e  cadernetas  de  registro  da  referida  Estação,  sendo  em  seguida  organizadas  na  forma  de  planilhas
eletrônicas  e  extraídas  através  das  equações  de  normalização  climatológica.  Com a série  temporal  de
elementos climáticos analisados observamos que há variações do tempo atmosférico significativas, que por
vezes não estão correlatos com a literatura, dado que ultimamente ocorreu uma irregularidade climática na
região do Seridó. Todavia esses dados são demandados pela comunidade acadêmica servindo as pesquisas
das ciências exatas e da natureza, como de outros órgãos e autarquias (prefeituras, rádio-difusão, empresas
agrícolas, entre outras).

Palavras chave: climatologia, vulnerabilidade, fenômenos atmosféricos.
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ALUNO: RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES LOPES (075.599.034-01)
ORIENTADOR: ILONEIDE CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (242.601.424-53)
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Resumo:

        Este trabalho foi realizado sob a motivação de comparar a diversidade das ocorrências de acidentes de
trânsito nas rodovias federais do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2004 a 2008. A análise foi
feita através dos dados registrados, pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do
Norte (DPRF-RN),  das ocorrências de acidentes de trânsito  nas rodovias federais do Estado em que a
coleta dos dados foi realizada nos locais dos acidentes através do preenchimento do Boletim de Acidente
de  Trânsito  (BAT)  pelos  Policiais  Rodoviários  Federal  (PRF’s).  Participaram  do  estudo  todas  as
ocorrências registradas pelos PRF’s durante o ano de 2004 à 2008. Chama atenção o fato de que cerca de
67% dos acidentes ocorrem em rodovias com boas condições de tráfego e com perfeitas condições de
tempo  (céu  claro).  Nota-se  que a  rodovia  Federal  BR-101,  apresenta  maior  índice  de  ocorrências  de
acidentes registradas.Entretanto, a rodovia federal BR-405 é a que apreresenta maior índice de fatalidades.

Palavras chave: acidente de trânsito, rodovias federais
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Resumo:

        O presente trabalho tem como objetivo descrever o planejamento e o desenvolvimento do projeto de
direção e suspensão dianteira para o protótipo veicular off-road 2010 do tipo Baja SAE da equipe Car-kará,
através de: uma análise crítica do protótipo anterior; da utilização de software para analise dinâmica dos
subsistemas; da utilização do método QCDMS (Qualidade, Custo, Fabricação, Mão de Obra e Segurança)
para definir melhorias e viabilidade das modificações propostas; e por fim, da utilização do ciclo PDCA
(Planejar, Construir, Checar e Agir corretivamente) como instrumento para melhoria contínua do projeto.

Palavras chave: Car-kara Baja SAE Suspensão Direção PDCA QCDMS
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TÍTULO: COMPORTAMENTO DE CADEIAS UNIDIMENSIONAIS DE SPINS COM
ACOPLAMENTOS DISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM A SEQÜÊNCIA DE PELL
ALUNO: PIERRE NIAU AKMANSOY (072.177.194-70)
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (609.925.654-72)

Resumo:

        Nos  últimos  anos  o  estudo  de  sistemas  quasiperiódicos  tem  atraído  a  atenção  de  inúmeros
pesquisadores.  Este  interesse  é  justificado  pelo  fato  de  um  sistema  quasiperiódico  ser  considerado
intermediário entre um sistema ordenado e um sistema desordenado. Em particular, um ponto de interesse
é  a  influência  da  quasiperiodicidade  nas  propriedades  termodinâmicas  do  sistema.  Neste  trabalho
estudamos a influência da distribuição quasiperiódica de acoplamentos magnéticos, entre sítios de cadeias
unidimensionais de spins, sobre a magnetização e o calor específico do sistema. Para tal, consideramos o
modelo de Ising com acoplamentos entre sítios vizinhos distribuídos de acordo com quasiperiódica de Pell.
Executamos  cálculos  analíticos  exatos  da  chamada  função  de  partição,  a  partir  da  qual  obtemos  a
magnetização  e  o  calor  específico  do  sistema.  A partir  de  nossos  resultados  numéricos,  construímos
gráficos que mostram o comportamento da magnetização e do calor específico da referida sequência, bem
como  com  a  variação  do  índice  da  geração.  Os  resultados  obtidos  para  a  magnetização  não  foram
fortemente influenciados pela quasiperiodicidade. Entretanto, nossos resultados numéricos mostram que a
presença ou não de oscilações no calor específico depende da razão entre os acoplamentos de exchange JA
e JB.

Palavras chave: Cadeias unidimensionais, spins, Pell

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: ET1331
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ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04)

Resumo:

        O  atual  desenvolvimento  da  engenharia  genética  tem  permitido  a  utilização  de  microrganismos
recombinantes como vetores visando a síntese de compostos orgânicos.  O tratamento convencional de
doenças  tipo  leishmaniose apresenta um alto  custo,  bem como  uma elevada toxidade.  Dessa forma a
produção de antígenos de Leishmania chagasi a partir desses microrganismos, possibilita um tratamento
alternativo para a leishmaniose, pois no Brasil, são infectadas cerca de duas mil pessoas por ano, sendo
que 92% destas são no Nordeste. Nesse contexto o presente trabalho tem como objetivo avaliar a cinética
de  crescimento  de  Escherichia  coli  recombinante  para  a  expressão  do  antígeno  KMP11  e  P36  de
Leishmania chagasi, nos meios de cultivo 2xTY e TB. Os ensaios foram realizados em incubador rotativo,
a 37ºC, pH inicial 7,0 e agitação de 200 rpm. Nos ensaios sem indução foi avaliado o comportamento da
curva de crescimento, e conseqüentemente a produção de biomassa. A concentração celular atingida foi de
6,75  g/L e  6,9  g/L,  no  meio  TB,  para  o  KMP11  e  P36  respectivamente.  Os  ensaios  com  indução
possibilitaram a avaliação da expressão da proteína de interesse, apresentando máxima concentração de
proteína,  intracelular,  para  o  antígeno  KMP11 e  P36,  de  0,034 g/L e  0,0398 g/L respectivamente.  A
avaliação qualitativa dos antígenos foi feita utilizando eletroforese em sistema desnaturante SDS-PAGE
seguindo a método Laemmli (Laemmli, 1970).

Palavras chave: Leishmania chagasi, Escherichia coli, Antígeno.
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Resumo:

        A  ferrita  de  NiZn  com  composição  Ni0,5Zn0,5Fe2O4  foi  preparada  pelo  método  dos  citratos
precursores.  A amostra  foi  calcinada  na  temperatura  de  350°C/3h.  As  amostras  foram analisadas  por
difração  de raios-X (DRX),  microscopia eletrônica de varredura (MEV) e medidas de refletividade.  A
análise de DRX confirmou a presença de uma única fase cúbica tipo espinélio a 350°C/3h, mostrando, a
essa temperatura,  a  obtenção  da  fase  cristalina  com elevada homogeneidade química.  As  medidas  de
refletividade para o material a 500ºC apresentaram uma absorção mínima de aproximadamente, -0,6 dB na
mais alta freqüência, 12 GHz. O maior valor de absorção encontrado foi na faixa de freqüência de 10 GHz,
correspondente a -0,8 dB, referente ao material calcinado a 600ºC/2h.

Palavras chave: Fase espinélio, método dos citratos precursores e ferrita de NiZn.
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