
CÓDIGO: ET1132 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO NA CIDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: JULIANA RAYSSA SILVA COSTA (4921991405) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

 
CÓDIGO: ET1134 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MODELOS NUMÉRICOS PARA ESCOAMENTOS 
MULTIFÁSICOS EM DUTOS, EM DIFERENTES PADRÕES 
ALUNO: VICTOR WAGNER FREIRE DE AZEVEDO (6133279427) 
ORIENTADOR: EMILIO ERNESTO PALADINO (644647922) 
CO-AUTOR: JHONI ANDERSON SCHEMBEK SILVA (564361305) 

 
CÓDIGO: ET1140 
TÍTULO: TRANSPORTE DE SUSPENSÕES EM MEIOS POROSOS 
ALUNO: ANTONIO JOSE FERREIRA VIEIRA (6929843482) 
ORIENTADOR: ADRIANO DOS SANTOS (1725826950) 

 
CÓDIGO: ET1153 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DE EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO. ESTUDO 
DE CASOS: CAPITAIS BRASILEIRAS. 
ALUNO: RITA DE CASSIA DE LIMA IDALINO (5200797446) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO (77231295720) 

 
CÓDIGO: ET1157 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO CINÉTICO DE DUAS CEPAS PRODUTORAS DE 
QUITOSANASES EM MEIO CONTENDO QUITOSANA 
ALUNO: NATHALIA KELLY DE ARAUJO (1169410499) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (2714319971) 
CO-AUTOR: NAYANE MACEDO PORTELA DA SILVA (5769737425) 

 
CÓDIGO: ET1158 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO SOLVENTE NA COMPOSIÇÃO E NO RENDIMENTO DO 
PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE LINHAÇA (LINUM USITATISSIMUM 
L.) 
ALUNO: THOMAS ROCELLI DE OLIVEIRA (6080867460) 
ORIENTADOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (29171156453) 
CO-AUTOR: THIAGO JACKSON TORRES CRUZ (5270534495) 
CO-AUTOR: ELISANGELA LOPES GALVAO (0) 

 
CÓDIGO: ET1164 
TÍTULO: PRÉ-TRATAMENTO FÍSICO–QUÍMICO APLICANDO O PROCESSO DE 
MICROFILTRAÇÃO E ÁCIDO CLORÍDRICO EM SISTEMAS DE DESSALINIZAZÇÃO VIA 
OSMOSE REVERSA 
ALUNO: FABIANA ALVES PINTO (3057022464) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344) 
CO-AUTOR: JOHNSON PONTES DE MOURA (1185174494) 
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CÓDIGO: ET1168 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DE SERVIÇOS 
OAM (OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO) PARA REDES METRO ETHERNET. 
ALUNO: JOAO PAULO MOREIRA DIAS FRANCA (5784901451) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 

 
CÓDIGO: ET1171 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PROCESSO DE COAGULAÇÃO-FLOCULAÇÃO USANDO 
CLORETO DE MAGNÉSIO NO TRATAMENTO DO CORANTE ÍNDIGO BLUE 
ALUNO: RICARDO PAULO FONSECA MELO (5408862461) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (8580772800) 
CO-AUTOR: LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE (44323581491) 
CO-AUTOR: BRUNO SAVULO ALVES DE OLIVEIRA (6121013478) 

 
CÓDIGO: ET1175 
TÍTULO: ASPECTOS GERAIS DAS REDES WIMAX: TOPOLOGIA, SEGURANÇA, QOS E 
HANDOFF 
ALUNO: ANA LIZ SOUTO OLIVEIRA (60160260480) 
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (39900533100) 

 
CÓDIGO: ET1176 
TÍTULO: TCCAD: UMA FERRAMENTA COMPUTACIONAL CAD/CAE 3D NO AUXÍLIO DE 
PROJETO TROCADOR DE CALOR CONVENCIONAL 
ALUNO: LUZINARIO GOMES DA SILVA (1216729484) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 

 
CÓDIGO: ET1182 
TÍTULO: EFEITO DO TIO2 NA RESISTÊNCIA DE POLARIZAÇÃO DO NAALG. 
ALUNO: ARETHA DOS SANTOS FERNANDES (6425811420) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491) 

 
CÓDIGO: ET1189 
TÍTULO: A SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA DOPADA COM ÍONS DE CE+4 E 
ND+3 
ALUNO: SEVERINA DENISE SALES DE OLIVEIRA (6535630439) 
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (2260680488) 
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 
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CÓDIGO: ET1190 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DA FERRITA DE NIZN OBTIDA 
VIA MÉTODO DOS CITRATOS PRECURSORES 
ALUNO: EPITACIO MARTINS DE SA NETO (6120909494) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (2824707437) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 

 
CÓDIGO: ET1191 
TÍTULO: SÍNTESE, ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE REFLETIVIDADE NO SISTEMA 
FERRITA NI1-XMGXFE2O4 COM X=0,3 E X-0,5 
ALUNO: LEONARDO JAIME FREITAS DE SOUZA (6510289490) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 
CO-AUTOR: JOSE EVES MENDES DA SILVA (2799475426) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 

 
CÓDIGO: ET1194 
TÍTULO: GEOQUÍMICA AMBIENTAL DE ELEMENTOS QUÍMICO (INCLUINDO METAIS 
PESADOS) EM ÁREAS DE ATUAÇÃO DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA NO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: GERSON ROMANO DOS SANTOS JUNIOR (3464852407) 
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (8036691434) 

 
CÓDIGO: ET1206 
TÍTULO: ESTUDO DE METAMATERIAIS EM GUIAS DE ONDAS 
ALUNO: JOAO KLEBER LIMA DE ARAUJO (5388532470) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487) 

 
CÓDIGO: ET1207 
TÍTULO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS ABSORVEDORAS DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS NA FAIXA DE 8 A 12 GHZ EM FERRITAS DE NÍQUEL-ZINCO. 
ALUNO: CHARLES RAJIV CAVALCANTE DO LAGO (6246328490) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (2824707437) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 

 
CÓDIGO: ET1208 
TÍTULO: ESTUDO DA RADIAÇÃO PAR EM NATAL-RN ENTRE 2001 E 2008 
ALUNO: HUGO SERGIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (1369201443) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA (9046232468) 
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CÓDIGO: ET1209 
TÍTULO: CÁLCULOS DE IMPEDÂNCIAS MEDIDAS POR RELÉS DE DISTÂNCIA E ESTUDO 
DE SUAS RESPOSTAS PARA OS DIVERSOS TIPOS DE CURTOS-CIRCUITOS QUE PODEM 
OCORRER NUM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA TRIFÁSICO E ATERRADO 
ALUNO: MELINDA CESIANARA SILVA DA CRUZ (5590713455) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491) 

 
CÓDIGO: ET1238 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE DESCONTINUIDADE NA SEÇÃO TRANSVERSAL 
NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PRFV 
ALUNO: SERGIO RENAN LOPES TINO (5007190470) 
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491) 

 
CÓDIGO: ET1239 
TÍTULO: ESTUDO DE CASOS EM CFD, UTILIZANDO-SE DIFERENTES TÉCNICAS E 
FERRAMENTAS DENTRO DO PHOENICS 3.4. 
ALUNO: GIZELE FREITAS TORRES (4664028482) 
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404) 

 
CÓDIGO: ET1241 
TÍTULO: SISTEMA MICROCONTROLADO UTILIZANDO INTERNET EMBARCADA PARA 
MONITORAMENTO REMOTO EM TEMPO REAL DE TEMPERATURA E DISPONIBILIZAÇÃO 
DOS DADOS NA WEB ATRAVÉS DE CONEXÃO DE REDE 
ALUNO: JOHNNY CEZAR MARÇAL DOS SANTOS (5849679421) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 
CO-AUTOR: THIAGO SILVANO REGO LIMA (5574532409) 

 
CÓDIGO: ET1244 
TÍTULO: PLANEJAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DE PESQUISA SOBRE SAÚDE 
SEXUAL DAS MULHERES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: GALTTIERI FERREIRA TAVARES (5562307448) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (1817820737) 
CO-AUTOR: ADRIANA VALESKA BASTOS FERNANDES DANIEL (3372047486) 
CO-AUTOR: RITA DE CASSIA DE LIMA IDALINO (5200797446) 
CO-AUTOR: LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS (5053549427) 

 
CÓDIGO: ET1245 
TÍTULO: ANÁLISE DO ALGORITMO PARA DETECTAR FACES EM IMAGENS DIGITAIS 
ALUNO: MAX ROSAN DOS SANTOS JUNIOR (7681140476) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 
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CÓDIGO: ET1247 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE UM ANTIOXIDANTE DERIVADO DO CARDANOL HIDROGENADO 
PARA UTILIZAÇÃO EM BIODIESEL 
ALUNO: ITALLA MEDEIROS BEZERRA (6160420437) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: STHEFANY MARCELINO BORGES (6877562437) 
CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: ET1248 
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO MULTI-OBJETIVO PARA O PROBLEMA DA DEFINIÇÃO DAS 
DIREÇÕES DOS FEIXES DE RADIAÇÃO 
ALUNO: EVERTON RANIELLY DE SOUSA CAVALCANTE (8319487447) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749) 

 
CÓDIGO: ET1249 
TÍTULO: ANÁLISE TÉRMICA DE SELOS ELASTOMÉRICOS USADOS EM SISTEMAS DE 
VEDAÇÃO. 
ALUNO: ANDREZA LUANA CAVALCANTI DA SILVA (5355560474) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
CO-AUTOR: CECILIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS (81574193520) 

 
CÓDIGO: ET1255 
TÍTULO: SISMICIDADE NO NORDESTE BRASILEIRO 
ALUNO: DANIEL FERNANDES DE MENEZES (8268443405) 
ORIENTADOR: ADERSON FARIAS DO NASCIMENTO (90376285400) 

 
CÓDIGO: ET1257 
TÍTULO: DISCRETIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOSÉ (CRUZETA-RN) 
ALUNO: MATHEUS FERNANDES DE ARAUJO SILVA (1435936418) 
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (18446663872) 

 
CÓDIGO: ET1260 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DO SISAL COMO ADSORVENTE PARA ÓLEO: 
ESTUDOS PRELIMINARES 
ALUNO: PAULO DE OLIVEIRA SEGUNDO (1432049470) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (14086034468) 
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 

 
CÓDIGO: ET1265 
TÍTULO: FUNÇÃO DE CORRELAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE DANOS 
ALUNO: RENATO DE SOUZA ARRUDA (4781638430) 
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (7136200482) 
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CÓDIGO: ET1266 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO VALOR MÉDIO DE OSCILAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM 
SISTEMAS QUASIPERIÓDICOS. 
ALUNO: FILIPE AUGUSTO DE SOUTO BORGES (5655018446) 
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472) 

 
CÓDIGO: ET1272 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DA VENTILAÇÃO NATURAL NA MORFOLOGIA DOS 
CONJUNTOS HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA CIDADE DE NATAL. 
ALUNO: NATALIA FERREIRA DE QUEIROZ (6516373418) 
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (75042142991) 
CO-AUTOR: RAYSSA CRISTIANE A DE OLIVEIRA (6264714437) 
CO-AUTOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

 
CÓDIGO: ET1290 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS EM SOFTWARE 
LIVRE PARA O CONTROLE FREQUÊNCIA-TENSÃO EM UM GERADOR SÍNCRONO 
ALUNO: IGOR GRIMALDI LYRA LIMA (6470871461) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 
CO-AUTOR: BRENO MEIRA MOURA DE AMORIM (5092695404) 

 
CÓDIGO: ET1291 
TÍTULO: SENSORES DE TENSÃO E CORRENTE EM UM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE 
UM GERADOR SÍNCRONO. 
ALUNO: ISAEL CALISTRATO JACOME (5098083443) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 

 
CÓDIGO: ET1294 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA PARA APROVEITAMENTO E 
TRANSFORMAÇÃO CATALÍTICA DA LACTOSE RESIDUAL PRESENTE NO SORO RESÍDUAL 
DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE QUEIJO, ASSISTIDA POR INDUÇÃO A MICROONDAS. 
ALUNO: TEODORO SILVA RODRIGUES (4412358402) 
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449) 

 
CÓDIGO: ET1298 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTROLADOR EM MODO DUAL ADAPTATIVO 
ROBUSTO EM UM SISTEMA DE POTÊNCIA MÁQUINA - BARRAMENTO INFINITO 
ALUNO: PAULO ANDERSON HOLANDA CAVALCANTE (4581484405) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 

 
CÓDIGO: ET1299 
TÍTULO: COMPORTAMENTO SEXUAL E O RISCO DE INFECÇÃO PELO HIV ENTRE AS 
MULHERES ESTERILIZADAS E NÃO ESTERILIZADAS DE NATAL (RN) 
ALUNO: FLAVIA FERREIRA BATISTA (5843698408) 
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425) 
CO-AUTOR: RITA DE CASSIA DE LIMA IDALINO (5200797446) 
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CÓDIGO: ET1311 
TÍTULO: PROJETO DE SISTEMAS DE ACIONAMENTO PWM PARA A EXCITATRIZ DE UM 
GERADOR SÍNCRONO E PARA UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 
ALUNO: ODAILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA (5568537410) 
ORIENTADOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (31804683434) 

 
CÓDIGO: ET1313 
TÍTULO: MODELAGEM MATEMÁTICA DA LIXIVIAÇÃO DO NITRATO EM CAMADAS DE 
SOLO NÃO SATURADO 
ALUNO: DAVID SENA BALREIRA (65682025334) 
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (18446663872) 

 
CÓDIGO: ET1316 
TÍTULO: PROJETO DE UM CONTROLADOR EM MODO DUAL ADAPTATIVO ROBUSTO EM 
UM SISTEMA DE POTÊNCIA MÁQUINA - BARRAMENTO INFINITO 
ALUNO: ISAC CALISTRATO JACOME (4506208404) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 

 
CÓDIGO: ET1326 
TÍTULO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A QUÍMICA DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO 
PECHINI: SISTEMAS ZINCO E NÍQUEL. 
ALUNO: HUGO FELIX LIMA DOS SANTOS (6426309419) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (59668741404) 

 
CÓDIGO: ET1328 
TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DO MODELAMENTO FÍSICO (TIPO CAIXA DE AREIA) PARA 
ANÁLISE GEOMÉTRICA E TEMPORAL DAS ESTRUTURAS COMPRESSIONAIS. 
ALUNO: FABIANO JACKSON DA SILVA OLIVEIRA (1009140477) 
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453) 

 
CÓDIGO: ET1331 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE FILTROS CERÂMICOS 
ALUNO: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (5436298486) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720) 
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (0) 
CO-AUTOR: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (5328256409) 

 
CÓDIGO: ET1334 
TÍTULO: CRIAÇÃO DE UM ALGORITMO BASEADO EM REDES NEURAIS PARA A ANÁLISE 
DO COMPORTAMENTO À FADIGA DE MATERIAIS COMPÓSITOS. PARTE I 
ALUNO: BREMMER BERNARDO VASCONCELOS DE SENA (7210773401) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (2306444498) 
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CÓDIGO: ET1336 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE NANOCOMPÓSITOS DE 
MATERIZ FERROSA REFORÇADOS COM NBC E TAC 
ALUNO: BRUNA CANDICE DE FREITAS GUEDES (4561728406) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: ELISANGELA BARROS DANTAS (81259999491) 

 
CÓDIGO: ET1339 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR CARBETOS 
REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES POLIMÉRICOS 
ALUNO: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (1131407466) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720) 
CO-AUTOR: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (5328256409) 
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (5436298486) 

 
CÓDIGO: ET1340 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSITOS CERAMICOS REFORCADOS POR 
CARBETOS 
ALUNO: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (5328256409) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720) 
CO-AUTOR: CHARLES AUGUSTO SANTOS DO CARMO (5231371416) 
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (0) 
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (5436298486) 

 
CÓDIGO: ET1345 
TÍTULO: PERMEAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCUTÂNEA DE MEDICAMENTOS 
ALUNO: BARBARA LUIZA MEDEIROS FRANCELINO (4556513456) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (7923701474) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (5738461460) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (6685302437) 

 
CÓDIGO: ET1366 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EMULSÕES ÓLEO EM ÁGUA (O/A) A 
PARTIR DE NOVOS FLUIDOS DE CORTE 
ALUNO: ANA PAULA JUSTINO SOARES (6053448419) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472) 
CO-AUTOR: KIM HUDSON NUNES DE OLIVEIRA (8163429461) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: ET1367 
TÍTULO: ESTUDO GRANULOMÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE GOTÍCULAS NA SAÍDA DE 
UM MISTURADOR DECANTADOR A INVERSÃO DE FASES 
ALUNO: WESCLEY ALVES MATOS (6948578403) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (839638477) 
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CÓDIGO: ET1375 
TÍTULO: ESTUDO DO PROCESSO DE LUMINESCÊNCIA DE COMPOSTOS DE ÍONS 
LANTANÍDEOS TRIVALENTES 
ALUNO: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (1268261459) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN (64145557468) 

 
CÓDIGO: ET1386 
TÍTULO: CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A PROCESSOS INDUSTRIAIS DE PETRÓLEO 
E GÁS NATURAL 
ALUNO: KALINNE RAYANA CAVALCANTI PEREIRA (5536764403) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100) 

 
CÓDIGO: ET1387 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
NAS INSTALAÇÕES DA PETROBRAS 
ALUNO: FELIPE FONSECA SILVA DE MELO (1213958474) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (5768632468) 

 
CÓDIGO: ET1390 
TÍTULO: SÍNTESE E ANÁLISES DE PIGMENTOS, A PARTIR DOS NITRILOTRIACETATOS 
DE TERRAS RARAS – TR – CE– Y PR TR Y O2- Y /2, TR=LA, CE, PR,ND E SM PELO MÉTODO 
QUÍMICO 
ALUNO: CECILIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS (81574193520) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
CO-AUTOR: ANDREZA LUANA CAVALCANTI DA SILVA (5355560474) 

 
CÓDIGO: ET1391 
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO MULTI-OBJETIVO PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE 
GERADORA MÍNIMA DE GRAU RESTRITO COM MÚLTIPLOS CRITÉRIOS 
ALUNO: CAROLINE ALBUQUERQUE DANTAS SILVA (6081949486) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749) 

 
CÓDIGO: ET1394 
TÍTULO: MÉTODOS FORMAIS E SISTEMAS EMBARCADOS: DESENVOLVIMENTOS 
VOLTADOS ÀS ÁREAS. 
ALUNO: OTTO LUIS PONTES SOARES DE ARAUJO (5277270400) 
ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (809085437) 

 
CÓDIGO: ET1396 
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS DAS FOLHAS DE CAJÚ (ANACARDIUM 
OCCIDENTALE L.) POR DIFERENTES PROCESSOS DE SEPARAÇÃO 
ALUNO: NAYANE CARLA MARCIA CAVALCANTI DE SA LEITAO (6578671447) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (27111541812) 
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CÓDIGO: ET1398 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO GRAU DE CORROSÃO DAS EMULSÕES O/A 
OBTIDOS A PARTIR DE FLUIDOS DE CORTE 
ALUNO: RENATA IZAC PEREIRA DE SOUZA (6136171422) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: BRUNA MACEDO DA CUNHA (8324090495) 
CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472) 

 
CÓDIGO: ET1401 
TÍTULO: ESTUDO DE PREDIÇÃO NÃO LINEAR USANDO REDES NEURAIS RECURSIVAS 
ALUNO: DANILO CURVELO DE SOUZA (1438607474) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434) 

 
CÓDIGO: ET1405 
TÍTULO: ANÁLISE DE TENSÃO RESIDUAL EM UNIÕES METAL-CERÃMICA 
ALUNO: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (6062151407) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 
CO-AUTOR: JOAO MORENO VILAS BOAS DE SOUZA SILVA (958725403) 
CO-AUTOR: LAURENIA MARTINS PEREIRA (1257640496) 

 
CÓDIGO: ET1406 
TÍTULO: UMA NOVA PROPOSIÇÃO PARA O ENSINO DO CONCEITO ÁCIDO-BASE. 
ALUNO: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (7442419445) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN (64145557468) 
CO-AUTOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 

 
CÓDIGO: ET1407 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DO FEIJÃO VERDE (VIGNA 
UNGUICULATA L. WALP) 
ALUNO: LUANA GONDIM DE OLIVEIRA (5368078412) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (14086034468) 
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: WILSON DA MATA (9453210404) 

 
CÓDIGO: ET1408 
TÍTULO: PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
CONTENDO RESÍDUOS CONAMA CLASSE A 
ALUNO: JACIANE MORAISA CARNEIRO (4774194450) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: CESAR ALEXANDRE VARELA ATAIDE (2187352439) 
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CÓDIGO: ET1412 
TÍTULO: UMA FERRAMENTA BASEADA EM XNA PARA SIMULAÇÃO DE AMBIENTES 
MULTIAGENTES 
ALUNO: MARCIO DAVI MARTINS MACIEL (1050287460) 
ORIENTADOR: ANDRE MAURICIO CUNHA CAMPOS (761944770) 

 
CÓDIGO: ET1416 
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS ABSORVEDORAS DE RADIAÇÃO ELETROMAGNNÉTICA EM 
FERRITAS DE NI1-XMGXFE2O4 ( 0,2 ≤ X ≤ 0,7 ) 
ALUNO: JOSE EVES MENDES DA SILVA (2799475426) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 
CO-AUTOR: CHARLES RAJIV CAVALCANTE DO LAGO (6246328490) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 

 
CÓDIGO: ET1419 
TÍTULO: MODELAGEM MOLECULAR DOS COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO FORMADOS 
NO PROCESSO PECHINI 
ALUNO: REGINEIDE DE OLIVEIRA LIMA (4913619470) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: LORNNA LYLIAN DE ARAUJO GALVAO (5428786400) 
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (59668741404) 

 
CÓDIGO: ET1427 
TÍTULO: ESTUDO COMPUTACIONAL DAS META-PROPRIEDADES ASSOCIADAS A UMA 
CERTA CLASSE DE LÓGICAS MODAIS E CONSTRUTIVAS, CODIFICADAS NA 
FERRAMENTA DE DEMONSTRAÇÃO ASSISTIDA *ISABELLE* 
ALUNO: TALIS LINCOLN FONSECA BARBALHO (6103815479) 
ORIENTADOR: JOAO MARCOS DE ALMEIDA (87897695620) 

 
CÓDIGO: ET1440 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE ELETRODOS COMPÓSITOS METAL-CERÂMICA A PARTIR DE 
AÇOS REFORÇADOS POR CARBETOS DE NIÓBIO,TÂNTALO E TUNGSTÊNIO (NBC, TAC E 
WC) NANOESTRUTURADOS 
ALUNO: INDIRA ARITANA FERNANDES DE MEDEIROS (8254452482) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (5012180410) 
CO-AUTOR: ARIADNE DE SOUZA SILVA (735940401) 

 
CÓDIGO: ET1441 
TÍTULO: ESTUDO GEOMORFOLOGICO-SEDIMENTOLÓGICO DA PLATAFORMA 
CONTINENTAL-MACAU 
ALUNO: EVERTON NOBREGA BARBOSA (7206701442) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404) 
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CÓDIGO: ET1442 
TÍTULO: ESTUDOS DE CASO E APRIMORAMENTOS PARA O PROJETO BSMART: 
DESENVOLVIMENTO RIGOROSO DE APLICAÇÕES JAVA CARD UTILIZANDO O MÉTODO B 
E A BIBLIOTECA KITSMART 
ALUNO: GIULIANO DE SOUZA VILELA CID (1372070427) 
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787) 

 
CÓDIGO: ET1447 
TÍTULO: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA ENTRE OS SISTEMAS DE 
DISTRIBUIÇÃO EM 69 KV 
ALUNO: DIEGO ALVES FORMIGA (5346277498) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (5768632468) 

 
CÓDIGO: ET1448 
TÍTULO: COPOLIMERIZAÇÃO DE ACRILATOS VIA SFEP E ESTUDO DE SORÇÃO DE BSA 
ALUNO: ANDRE LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA (6182447435) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753) 
CO-AUTOR: WILDSON ARCANJO DE MORAIS (6686589403) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787) 

 
CÓDIGO: ET1450 
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOAMBIENTAL DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ OCIDENTAL 
POTIGUAR A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DE DADOS GEOLÓGICOS, PEDOLÓGICOS E 
FITOFISIONÔMICOS 
ALUNO: JOSIVAN FERNANDES (2657935486) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420) 

 
CÓDIGO: ET1451 
TÍTULO: SAGA: UM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIDORES 
ASTERISK PBX 
ALUNO: HIGOR CAMPOS DIAS GONDIM (6483660499) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 
CO-AUTOR: JOHNNY CEZAR MARÇAL DOS SANTOS (5849679421) 

 
CÓDIGO: ET1454 
TÍTULO: CONVERSORES DE POTÊNCIA PARA SISTEMAS DE INTERLIGAÇÃO 
INTELIGENTES DE UNIDADES DE GERAÇÃO ISOLADAS COM A REDE PRIMÁRIA 
ALUNO: VICTOR BERNARDES RIBAS GENTILE (5654789406) 
ORIENTADOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (31804683434) 

 
CÓDIGO: ET1460 
TÍTULO: COMITÊ DE MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE: UMA ABORDAGEM COM O 
ALGORITMO ADABOOST 
ALUNO: NAIYAN HARI CANDIDO LIMA (4549366486) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434) 
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CÓDIGO: ET1461 
TÍTULO: APRIMORAMENTO MECÂNICO, ELETRÔNICO E COMPUTACIONAL DA EQUIPE 
DE FUTEBOL DE ROBÔS 
ALUNO: ELLON PAIVA MENDES (6131327424) 
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400) 

 
CÓDIGO: ET1464 
TÍTULO: SÍNTESE DO ÓXIDO MISTO ZNO/CUO VIA MÉTODO PECHINI: CORRELAÇÕES 
ENTRE A QUÍMICA DE COORDENAÇÃO COM AS PROPRIEDADES DO MATERIAL 
ALUNO: LORNNA LYLIAN DE ARAUJO GALVAO (5428786400) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: REGINEIDE DE OLIVEIRA LIMA (4913619470) 
CO-AUTOR: PROF.DR. ROBSON FERNANDES DE FARIAS (59668741404) 

 
CÓDIGO: ET1467 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE FILMES POR DIP 
COATING. 
ALUNO: GRAZIELE LOPES DE SOUZA (6867670474) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA (6949904428) 
CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO DE MACEDO (152094416) 
CO-AUTOR: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (8270751464) 

 
CÓDIGO: ET1471 
TÍTULO: ESTUDO TERMOANALÍTICO DA SERRAGEM DE MADEIRA UTILIZADA COMO 
ADSORVENTE DE METAIS PESADOS DE RESÍDUOS DE LABORATÓRIO 
ALUNO: MARCIA LIMA DA SILVA (3698471485) 
ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (44420773472) 

 
CÓDIGO: ET1474 
TÍTULO: REMOÇÃO DE ZN E NI DE DESCARTES INDUSTRIAIS. 
ALUNO: LARISSA SOBRAL HILARIO (6150466493) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300) 
CO-AUTOR: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (3633396470) 

 
CÓDIGO: ET1475 
TÍTULO: ANÁLISE DO DESEMPENHO DE HANDOFF EM REDES WIMAX 
ALUNO: TANIRO CHACON RODRIGUES (5177154950) 
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (39900533100) 

 
CÓDIGO: ET1483 
TÍTULO: ANÁLISE DA REDUÇÃO DAS PAREDES ESTRUTURAIS EM EDIFÍCIOS DE 
ALVENARIA ESTRUTURAL 
ALUNO: JULIO CESAR CAVALCANTE DAMASCENO (4581552419) 
ORIENTADOR: JOEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO (83991301415) 
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CÓDIGO: ET1485 
TÍTULO: ESTUÁRIO DO RIO CARAVELAS (BAHIA): CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA. 
ALUNO: LIDIA POLIANA DA COSTA SOARES (6963837481) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO RAMOS E SILVA (57295425772) 

 
CÓDIGO: ET1486 
TÍTULO: APLICAÇÕES DA ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO NO 
CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS CONTENDO DICLOFENACO SÓDICO. 
ALUNO: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: LÍVIA PAULIA DIAS RIBEIRO (62946773353) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (3378902426) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 

 
CÓDIGO: ET1498 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ESPECTROS NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO PRÓXIMO EM 
FÁRMACOS, TENDO COMO PRINCIPIO ATIVO O DICLOFENACO DE POTÁSSIO, PARA 
CONTROLE DE QUALIDADE. 
ALUNO: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (3378902426) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 
CO-AUTOR: LÍVIA PAULIA DIAS RIBEIRO (62946773353) 

 
CÓDIGO: ET1503 
TÍTULO: ESTUDO DE ALGUNS PARÂMETROS DE HIBRIDIZAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO 
NAS PROPRIEDADES DE COMPOSTOS HALOALCANOS. 
ALUNO: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE LIMA (3388259402) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
CO-AUTOR: ALINE FELIPE (5255342459) 
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415) 

 
CÓDIGO: ET1509 
TÍTULO: MODELAGEM COMPORTAMENTAL DE POTENCIAIS DE AÇÃO NEURONAIS 
USANDO VERILOG-AMS 
ALUNO: LEONARDO ENZO BRITO DA SILVA (6060979459) 
ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (88464911491) 

 
CÓDIGO: ET1510 
TÍTULO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM QUÍMICA 
PARA ESCOLAS DO NÍVEL MÉDIO 
ALUNO: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (6529084460) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287) 
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CÓDIGO: ET1512 
TÍTULO: PARTÍCULAS DE MAGNETITA PARA VETORIZAÇÃO DE FÁRMACOS 
ALUNO: THALES RENAN FERREIRA PONTES (7923701474) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (5738461460) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (6685302437) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

 
CÓDIGO: ET1513 
TÍTULO: AULAS EXPERIMENTAIS DE QUÍMICA:AOS ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS 
ALUNO: LEONARDO CAVALCANTI DE SOUZA (1169283446) 
ORIENTADOR: KATHARINA CARLA OLIVEIRA GURGEL AMARAL (78602491468) 

 
CÓDIGO: ET1517 
TÍTULO: SIMULAÇÃO EM 3D DE RÁDIO FONTES EXTRAGALÁCTICAS: A PROCURA POR 
UM FATOR DE ESCALA ENTRE OS VOLUMES DO BOWSHOCK E DO CASULO. 
ALUNO: NATHALIA MATTOS NOVAES DA ROCHA (6257028400) 
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820) 

 
CÓDIGO: ET1523 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO COM MATERIAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL 
ALUNO: JEFFERSSON FERNANDES DE LIMA (4967572456) 
ORIENTADOR: JOEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO (83991301415) 

 
CÓDIGO: ET1528 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO MODELO DE ADAPTAÇÃO DO FRAMEWORK COSMOS COM 
TROCA DE COMPONENTES 
ALUNO: DANIEL CUNHA DA SILVA (5456900483) 
ORIENTADOR: ADILSON BARBOZA LOPES (19060157400) 

 
CÓDIGO: ET1530 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FUNÇÕES EM PACOTES ESTATÍSTICOS PARA O 
PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS 
ALUNO: DANIELE TORRES RODRIGUES (4921276463) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (31242740) 
CO-AUTOR: ELIZA CRISTINA MORAIS PEREIRA (898039495) 
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (1817820737) 
CO-AUTOR: CARLOS RAPHAEL ARAÚJO DANIEL (5226458444) 

 
CÓDIGO: ET1535 
TÍTULO: LINGUAGEM LUA: CONCEITOS GERAIS 
ALUNO: MATHEUS ABRANTES GADELHA (8429938435) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 
CO-AUTOR: SOFIA DE ANDRADE ANDRADE (6746887405) 
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CÓDIGO: ET1536 
TÍTULO: CÁLCULO LAMBDA - CONCEITOS E APLICAÇÕES 
ALUNO: HANIEL MOREIRA BARBOSA (7125943454) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

 
CÓDIGO: ET1538 
TÍTULO: ESTUDO DOS ESPECTROS ELETRÔNICOS DOS MALEATOS DE NEODÍMIO E 
ÉRBIO 
ALUNO: ROSEANE MARIA DE MELO (4882902443) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 

 
CÓDIGO: ET1547 
TÍTULO: O BIOINFORMATA E SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 
ALUNO: KELYSON NUNES DOS SANTOS (1499382413) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 
CO-AUTOR: ALEXSANDRO NORBERTO ALVES DA SILVA (4939082423) 

 
CÓDIGO: ET1555 
TÍTULO: ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DA EMISSÃO RÁDIO DE FONTES 
EXTRAGALÁCTICAS 
ALUNO: WALLACY DE MEDEIROS ROCHA (5875578424) 
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820) 

 
CÓDIGO: ET1562 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FITORREMEDIAÇÃO NA 
REMOÇÃO DE CHUMBO EM EFLUENTE SINTÉTICO. 
ALUNO: HANNIEL FERREIRA SARMENTO DE FREITAS (7363422494) 
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (10200720406) 
CO-AUTOR: EVERALDO DANTAS DE MORAIS (6522000440) 
CO-AUTOR: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (1042507473) 
CO-AUTOR: ANITA MARIA DE LIMA (59763981468) 

 
CÓDIGO: ET1564 
TÍTULO: MONITORAMENTO DE DESTILADOR SOLAR DUAS ÁGUAS NO POLIMENTO DE 
ÁGUAS DE PRODUÇÃO TRTADAS 
ALUNO: EVERALDO DANTAS DE MORAIS (6522000440) 
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (10200720406) 
CO-AUTOR: ANDREA OLIVEIRA NUNES (6099058486) 
CO-AUTOR: MATHEUS DA COSTA BORGES (1388934469) 
CO-AUTOR: MAGNA ANGELICA DOS SANTOS BEZERRA (2014315485) 

 
  

 

 

 

16 de 54



CÓDIGO: ET1567 
TÍTULO: PROJETO, CONSTRUÇÃO E TESTES DE MOBILIDADE DO CENTRO MÓVEL DE 
REALIDADE VIRTUAL 
ALUNO: THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO (5095337444) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (27185400449) 
CO-AUTOR: MARCUS NEY MARIANO DA SILVA (77949161434) 

 
CÓDIGO: ET1572 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO NA EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO DE CROMO POR 
MICROEMULSÃO DE SEDIMENTO CONTAMINADO DE INDÚSTRIAS DE CURTUMES 
ALUNO: ROSEMIRO MARINHO BARROS (7306968475) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: KEILA REJANE DE OLIVEIRA (3411704454) 
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO (6487695424) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: ET1581 
TÍTULO: MODELAGEM DE CIRCUITOS RF PARA SISTEMAS EM VHDL-AMS 
ALUNO: ERNANO ARRAIS JUNIOR (6116475400) 
ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (88464911491) 

 
CÓDIGO: ET1583 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE CONSTITUINTES QUÍMICOS DAS FOLHAS DE GOIABA (PSIDIUM 
GUAJAVA L.) POR DIFERENTES PROCESSOS DE SEPARAÇÃO 
ALUNO: POLLYANA MAIA DE MOURA (5042207481) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (27111541812) 

 
CÓDIGO: ET1593 
TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DE 
PHYLLANTHUS AMARUS EM SISTEMAS BIOLÓGICOS DO TIPO MICROEMULSÃO 
ALUNO: GINEIDE CONCEICAO DOS ANJOS (5087933432) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: FABIANO DO ESPIRITO SANTO GOMES (975395467) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449) 

 
CÓDIGO: ET1595 
TÍTULO: ESTUDO DA SOLUBILIZAÇÃO DO EXTRATO METANÓLICO DE IXORA 
COCCINEA EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS, PARA APLICABILIDADE 
FARMACOLÓGICA 
ALUNO: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (4826580452) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 
CO-AUTOR: GILVANI GOMES DE CARVALHO (5450037414) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449) 
CO-AUTOR: AUREA ECHEVARRIA (66874238868) 
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CÓDIGO: ET1596 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ÓLEO FIXO DE CROTON CAJUCARA PARA APLICABILIDADE 
FARMACOLÓGICA 
ALUNO: GILVANI GOMES DE CARVALHO (5450037414) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449) 
CO-AUTOR: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA (6779600423) 
CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (4826580452) 

 
CÓDIGO: ET1597 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE E PENETRAÇÃO DO CAP 50-60 MODIFICADO 
POR RESÍDUO POLIMÉRICO. 
ALUNO: HERBERT SENZANO LOPES (5614564454) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: CRISTIAN KELLY MORAIS DE LIMA (2004913428) 
CO-AUTOR: MARIA CARLENISE PAIVA DE ALENCAR MOURA (21414130368) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 

 
CÓDIGO: ET1600 
TÍTULO: ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE DESTILADO DE PETRÓLEO 
ALUNO: FERNANDA ALVES RIBEIRO (880308494) 
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400) 
CO-AUTOR: RUDSON DE SOUZA LIMA (6701076467) 

 
CÓDIGO: ET1602 
TÍTULO: ESTUDO DE PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR PARA A 
ORTOFENANTROLINA, URÉIA E DIMETILSULFÓXIDO 
ALUNO: TATIANE DE MEDEIROS (5648060483) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415) 
CO-AUTOR: ROSEANE MARIA DE MELO (4882902443) 
CO-AUTOR: CLÁUDIO CÉSAR DE MEDEIROS BRAGA (91639719415) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 

 
CÓDIGO: ET1603 
TÍTULO: PULVERIZADOR CATÓDICO DE BAIXO CUSTO PARA DEPOSIÇÃO DE FILMES 
METÁLICOS 
ALUNO: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (8270751464) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 
CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO DE MACEDO (152094416) 
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA (6949904428) 
CO-AUTOR: GRAZIELE LOPES DE SOUZA (6867670474) 

 
CÓDIGO: ET1607 
TÍTULO: TV DIGITAL NO BRASIL: CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E IMPLANTAÇÃO. 
ALUNO: HADLEY MAGNO DA COSTA SIQUEIRA (7822904426) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 
CO-AUTOR: RÔMULO DE OLIVEIRA NUNES (7890004400) 
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CÓDIGO: ET1608 
TÍTULO: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NANOMÉTRICOS TIPO 
ESPINÉLIO COMO CATALISADORES PARA DESIDRATAÇÃO DE ÁLCOOIS PRIMÁRIOS E 
SECUNDÁRIOS. 
ALUNO: ALINE FELIPE (5255342459) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE LIMA (3388259402) 

 
CÓDIGO: ET1629 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS EM SOFTWARE 
LIVRE PARA O CONTROLE FREQUÊNCIA-TENSÃO EM UM GERADOR SÍNCRONO 
ALUNO: BRENO MEIRA MOURA DE AMORIM (5092695404) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 

 
CÓDIGO: ET1633 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA ACIDEZ DE CHUVAS CONFORME ATUAÇÃO DOS SISTEMAS 
SINÓTICOS NA CIDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (1018677437) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

 
CÓDIGO: ET1636 
TÍTULO: CONTROLE INFERENCIAL DE PROCESSOS INDUSTRIAIS DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL 
ALUNO: ANDERSON FERNANDO DE LIMA BESERRA (1123804419) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100) 

 
CÓDIGO: ET1638 
TÍTULO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM QUÍMICA 
PARA ESCOLAS DO NÍVEL MÉDIO 
ALUNO: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS (7130540427) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287) 
CO-AUTOR: MELQUESEDEQUE DA SILVA FREIRE (6108541431) 
CO-AUTOR: ANA PAULA GONCALO CAMPOS (0) 
CO-AUTOR: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (6529084460) 

 
CÓDIGO: ET1639 
TÍTULO: PLANEJAMENTO FATORIAL PARA A FLOTAÇÃO DE FELDSPATO POTÁSSICO E 
QUARTZO EM TUBO DE HALLIMOND E CÉLULAS DE BANCADA 
ALUNO: JOAO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (4335187408) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204) 

 
CÓDIGO: ET1641 
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE PROTEÍNAS DO SORO USANDO CROMATOGRAFIA DE 
INTERAÇÃO HIDROFÓBICA 
ALUNO: JARDELSON CESAR SOARES (4775874454) 
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404) 

 

 

 

 

19 de 54



CÓDIGO: ET1644 
TÍTULO: UTILIZANDO O SISBAHIA (SISTEMA BASE DE HIDRODINÂMICA AMBIENTAL) 
NA SIMULAÇÃO DA CIRCULAÇÃO COSTEIRA DE DUAS PORÇÕES DE COSTA DO LITORAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, NE, BRASIL. 
ALUNO: JOSENILMA CARLA DE SOUZA (5510427450) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420) 

 
CÓDIGO: ET1649 
TÍTULO: COMPLEXOS POLIETETROLÍTICOS DE QUITOSANA E POLI(ÁCIDO ACRÍLICO) 
ALUNO: ANGELO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA (6989485485) 
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787) 

 
CÓDIGO: ET1654 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS DO 
TIPO ÓLEO EM ÁGUA 
ALUNO: WILDSON ARCANJO DE MORAIS (6686589403) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753) 
CO-AUTOR: GUYMMANN CLAY DA SILVA (1284121437) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: ET1659 
TÍTULO: EMIGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL: QUEM SÃO E PARA 
ONDE VÃO? 
ALUNO: RODRIGO SILVA DE SENA (5023663469) 
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (80698891449) 

 
CÓDIGO: ET1661 
TÍTULO: AVALIAÇÃO ETNOFARMACOLÓGICA DE CLEOME SPINOSA E PAVONIA 
VARIANS 
ALUNO: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA (6779600423) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ROSELIA DE SOUSA LEAL (12368911472) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449) 

 
CÓDIGO: ET1667 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA CINÉTICA DE INFECÇÃO UTILIZANDO BACULOVÍRUS 
AGMNPV SELVAGEM 
ALUNO: CINTHIA MEIRELLY DE ARAUJO ELPIDIO (6598090440) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953) 
CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA (2443412490) 
CO-AUTOR: MARLINDA LOBO DE SOUZA (18658695115) 
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CÓDIGO: ET1668 
TÍTULO: REMOÇÃO DE MN E CR DE REJEITOS DOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DA 
UFRN 
ALUNO: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (3633396470) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300) 
CO-AUTOR: LARISSA SOBRAL HILARIO (6150466493) 

 
CÓDIGO: ET1676 
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 (7376234462) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS LOPES MORIYAMA (6663278401) 

 
CÓDIGO: ET1677 
TÍTULO: ESTUDO DA DESEMULSIFICAÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA, USANDO UM AGENTE 
DE FLOTAÇÃO COMERCIAL (À BASE DE TANINO), EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA 
DIFERENTES VALORES DE SALINIDADE. 
ALUNO: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (3501789416) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (4514998320) 
CO-AUTOR: JOAO MARCONI DE ANDRADE (42965462449) 
CO-AUTOR: ELANIA MARIA FERNANDES SILVA (1359501479) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 

 
CÓDIGO: ET1681 
TÍTULO: ESTUDO DA FLUIDODINÂMICA E DO DESEMPENHO DA SECAGEM DE 
MISTURAS DE POLPAS DE FRUTAS EM LEITO DE JORRO COM PARTÍCULAS INERTES. 
ALUNO: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (6113571432) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: JULIA CRISTINA DE LIMA TORRES (5914377404) 
CO-AUTOR: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (7751632445) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (81267940468) 

 
CÓDIGO: ET1693 
TÍTULO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM QUÍMICA 
PARA ESCOLAS DO NÍVEL MÉDIO 
ALUNO: ANA PAULA GONCALO CAMPOS (6562947448) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287) 

 
CÓDIGO: ET1694 
TÍTULO: AVALIAÇÃO TRIBOLÓGICA DE LUBRIFICANTES PARA REDUTORES DE 
ENGRENAGENS. 
ALUNO: CLARISSA DANIELLE MENDONCA DE OLIVEIRA (5417101419) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO MOREIRA DOURADO (3272188436) 
CO-AUTOR: MARCELO RENNEY ALVES DE FREITAS (976633442) 
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CÓDIGO: ET1696 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA MAGNÉTICO PARA TRATAMENTO DE 
INFECÇÕES POR H. PYLORI 
ALUNO: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (6685302437) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (5738461460) 
CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (7923701474) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

 
CÓDIGO: ET1697 
TÍTULO: ARQUITETURAS DE CONTROLE PARA SISTEMAS ROBÓTICOS 
ALUNO: ELBER CASSILIO DOMINGOS (5247887409) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420) 

 
CÓDIGO: ET1699 
TÍTULO: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PITIMBÚ - ANÁLISES 
FISICAS, QUIMICAS E BIOLÓGICAS 
ALUNO: JEYVIDSON DIEGO FERREIRA DA SILVA (6017962418) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449) 
CO-AUTOR: RAFAEL TAKESHI KOBAYASHI (6829366429) 

 
CÓDIGO: ET1700 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE TUNGSTATOS DE CÁLCIO DOPADOS COM 
LANTÂNIO OBTIDOS PELO MÉTODO PECHINI PARA APLICAÇÕES CATALÍTICAS 
ALUNO: ANA PAULA DA SILVA PERES (5724168499) 
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (9155546315) 
CO-AUTOR: ANDREIA CAVALCANTE DE LIMA (2677227452) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 

 
CÓDIGO: ET1706 
TÍTULO: ESTUDO DA ADIÇÃO DE PIGMENTOS NO PROCESSAMENTO E NAS 
CARACTERÍSTICAS DE CASQUILHOS CERÂMICOS QUEIMADOS COM GÁS NATURAL 
ALUNO: LAURENIA MARTINS PEREIRA (1257640496) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 
CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (6062151407) 

 
CÓDIGO: ET1709 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA INFECTIVIDADE CORPOS DE OCLUSÃO COMO FONTE 
DE INÓCULO PARA INFECÇÕES EM CULTURA DE CÉLULAS DE INSETO 
ALUNO: CAMILLA EMANUELLE MENDES ROCHA (5348450456) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953) 
CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA (2443412490) 
CO-AUTOR: MARLINDA LOBO DE SOUZA (18658695115) 
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 
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CÓDIGO: ET1716 
TÍTULO: MISTURAS DE FRUTAS EM PÓ. DESEMPENHO DO PROCESSO E QUALIDADE DO 
PRODUTO 
ALUNO: VANESSA PESSOA UCHOA DE ARAUJO (887679498) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (81267940468) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (6113571432) 

 
CÓDIGO: ET1719 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO E ESTUDO DE UM REATOR FOTOQUÍMICO PARA O 
TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO 
ALUNO: AECIO LOPES BORGES (6016752401) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (8580772800) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS NOVAIS MOTA (3144000442) 
CO-AUTOR: GILMAR GRACIANO DE ARAUJO (0) 

 
CÓDIGO: ET1722 
TÍTULO: ESTUDO DA DESEMULSIFICAÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA, USANDO UM AGENTE 
DE FLOTAÇÃO COMERCIAL (À BASE DE TANINO), EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA 
DIFERENTES VALORES DE PH. 
ALUNO: ELANIA MARIA FERNANDES SILVA (1359501479) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: JOAO MARCONI DE ANDRADE (42965462449) 
CO-AUTOR: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (3501789416) 
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (4514998320) 

 
CÓDIGO: ET1724 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO CICLO CRISE-TRANSIÇÃO DO TRANSPORTE URBANO 
NO BRASIL (1980-2005) 
ALUNO: BRENO CEZAR FRANKLIN DE F GOMES (5822382428) 
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404) 

 
CÓDIGO: ET1725 
TÍTULO: SISTEMAS LOCAIS DE TRANSPORTE URBANO NA INTERNET: UMA ANÁLISE 
COMPARADA DE CIDADES BRASILEIRAS 
ALUNO: STEPHANIE LIMA DUARTE (5947784416) 
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404) 

 
CÓDIGO: ET1729 
TÍTULO: ANTENAS INTELIGENTES MULTICAMADAS COM METAMATERIAIS E CAMPOS 
DISTANTES 
ALUNO: MARINALDO PINHEIRO DE SOUSA NETO (6496972435) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487) 
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CÓDIGO: ET1730 
TÍTULO: UM MODELO DE INTERCONEXÃO ENTRE COMPONENTES MULTIMÍDIA COM 
SUPORTE À SELEÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DINÂMICA DE MECANISMOS DE 
COMUNICAÇÃO 
ALUNO: FELIPE ALVES PEREIRA PINTO (5083252422) 
ORIENTADOR: ADILSON BARBOZA LOPES (19060157400) 

 
CÓDIGO: ET1737 
TÍTULO: FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E DESEMPENHO 
ALUNO: VINICIUS SAMUEL VALERIO DE SOUZA (5083241498) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 

 
CÓDIGO: ET1738 
TÍTULO: ASPECTOS FLUIDODINÂMICOS E DE INTERMITÊNCIA EM UM LEITO DE JORRO 
PARA SECAGEM DE LEITE DE CABRA. 
ALUNO: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (7751632445) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: NARIO CEZAR CAMARA ALVES (6131264406) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (3508946479) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (6113571432) 

 
CÓDIGO: ET1740 
TÍTULO: MEDIÇÃO PASSIVA DO GÁS RADÔNIO EM ALGUMAS AMOSTRAS DE ÁGUA 
MINERAL COMERCIALIZADA NA GRANDE NATAL 
ALUNO: ANDERSON GUIMARAES GUEDES (2450681477) 
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304) 
CO-AUTOR: RENATO COSTA BARBOSA (7261413488) 

 
CÓDIGO: ET1741 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E UTILIZAÇÃO DOS 
LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DE ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO EM NATAL 
ALUNO: MELQUESEDEQUE DA SILVA FREIRE (6108541431) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287) 
CO-AUTOR: ANA PAULA GONCALO CAMPOS (0) 
CO-AUTOR: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (6529084460) 
CO-AUTOR: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS (7130540427) 

 
CÓDIGO: ET1748 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ALGUNS PARÂMETROS DO CORANTE PARAROSANILINA. 
ALUNO: HUMBERTO DA SILVA JUNIOR (4900442470) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300) 
CO-AUTOR: GUTTO RAFFYSON SILVA DE FREITAS (6964688404) 
CO-AUTOR: DIOGO ROBERTO FERREIRA NERI (5011803465) 
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CÓDIGO: ET1752 
TÍTULO: UM NÚCLEO PARA ANÁLISE BASEADA EM LATÊNCIA DE DESEMPENHO DE 
REDES EM CHIP 
ALUNO: MIKLECIO BEZERRA DA COSTA (1335353470) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

 
CÓDIGO: ET1756 
TÍTULO: ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA NA PREPARAÇÃO DE FLUIDOS 
DE PERFURAÇÃO 
ALUNO: JEFFERSON TEIXEIRA ARRUDA (1369233485) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: BRUNO ALYSSON BARBOSA DUARTE DE ARAUJO (6131314446) 
CO-AUTOR: MANOEL IVANY DE QUEIROZ JUNIOR (4643572418) 
CO-AUTOR: VALDERIO DE SOUZA SOARES (81265336415) 

 
CÓDIGO: ET1759 
TÍTULO: ESTUDO DE LINGUAGENS, MODELOS E FERRAMENTAS ORIENTADAS A 
ASPECTOS 
ALUNO: AMON LIBANIO DA SILVEIRA (5675645411) 
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (56765614400) 

 
CÓDIGO: ET1762 
TÍTULO: ANÁLISES PVT EM METANO-DECANO 
ALUNO: JOHN MAGNO LOPES DE SOUZA (6731432440) 
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449) 
CO-AUTOR: MATHEUS PRADO GALLI MARTINS (111710843) 
CO-AUTOR: CHARLON SALVADOR GONCALVES (5517003435) 

 
CÓDIGO: ET1763 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O ÓLEO DE LINHAÇA E A PARAFINA NA 
CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DE ÓLEOS SOLÚVEIS 
ALUNO: ALINE DA SILVA SANTOS (1102671410) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449) 
CO-AUTOR: CICERO ADAILTON BEZERRA (2972746430) 
CO-AUTOR: PATRICIA MARIA FREIRE DA SILVA (1125880422) 
CO-AUTOR: KATHARINA CARLA OLIVEIRA GURGEL AMARAL (78602491468) 

 
CÓDIGO: ET1772 
TÍTULO: ROBOEDUC- UMA FERRAMENTA PARA PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS LEGO 
ALUNO: CARLA DA COSTA FERNANDES (7333259471) 
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (32541457120) 
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CÓDIGO: ET1776 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA CASCA DO FEIJÃO-VERDE (VIGNA 
UNGUICULATA (L) WALP): ESTUDOS PRELIMINARES 
ALUNO: PETRUCIA KARINE SANTOS DE BRITO (1079373446) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (14086034468) 
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415) 
CO-AUTOR: DIOGO BATISTA COELHO (8206695478) 

 
CÓDIGO: ET1778 
TÍTULO: NITRETAÇÃO POR PLASMA EM GAIOLA CATÓDICA DE AÇOS FERRAMENTA: 
CARACTERIZAÇÃO DA CAMADA NITRETADA. 
ALUNO: MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA (1376455463) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (9621199468) 

 
CÓDIGO: ET1781 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS DE GRÃOS DE 
COMPÓSITOS SINTERIZADOS (MMC’S) COM ADIÇÃO DE TAC E NBC. 
ALUNO: YURI TORRES DE OLIVEIRA (6781540408) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (5012180410) 
CO-AUTOR: LEILIANE ALVES DE OLIVEIRA (1081015411) 
CO-AUTOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 

 
CÓDIGO: ET1783 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS ESTRELAS NA MISSÃO ESPACIAL DO COROT 
ALUNO: RODOLFO MENDES DA SILVA (5967645454) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (8896135400) 

 
CÓDIGO: ET1784 
TÍTULO: AVALIAÇÃO E PROTOTIPAGEM DA ARQUITETURA RECONFIGURÁVEL ROSA 
PARA APLICAÇÕES BASEADAS EM FLUXOS DE DADOS 
ALUNO: ALBA SANDYRA BEZERRA LOPES (6892074413) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

 
CÓDIGO: ET1785 
TÍTULO: CONTROLE REMOTO DE TENSÃO ATRAVÉS DO FLUXO DE CARGA SOMA DE 
POTÊNCIAS 
ALUNO: AYLANNA RAQUEL DA COSTA OLIVEIRA (6936771475) 
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (9615687472) 

 
CÓDIGO: ET1786 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES VIRTUAIS 3D ESTÉREO PARA 
VISUALIZAÇÃO DE NUVENS DE PONTOS 
ALUNO: ELTON GIL XAVIER MOURA (1315698480) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (27185400449) 
CO-AUTOR: GERALDO FRANCISCO DE SOUZA REBOUCAS (7869715417) 
CO-AUTOR: MARCONDES BARROSO DE OLIVEIRA (6500279492) 
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CÓDIGO: ET1793 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DO PH UTILIZANDO EXTRAÇÃO DE 
CROMO POR MICROEMULSÃO 
ALUNO: CARLOS AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO (6487695424) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ROSEMIRO MARINHO BARROS (7306968475) 
CO-AUTOR: KEILA REJANE DE OLIVEIRA (3411704454) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: ET1795 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS A 
PROBLEMAS DE FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL 
ALUNO: FILIPE GOMES DE LIMA (6489430460) 
ORIENTADOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (65331060587) 

 
CÓDIGO: ET1796 
TÍTULO: ESTUDO DA FORMULAÇÃO DE COMPOSIÇÃO PARA TELHAS UTILIZANDO 
ARGILAS PROVENIENTES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: PRISCILA SIQUEIRA DE GOUVEIA (5332961456) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (6296687877) 
CO-AUTOR: LAURA XIMENA LOVISA (4892257486) 
CO-AUTOR: HUDSON RAFAEL PEREIRA DINIZ (5231377457) 
CO-AUTOR: HUGO CESAR FERREIRA DE LIMA (5584816477) 

 
CÓDIGO: ET1798 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS METAIS: BA, CD, PB, CU, CR, SN, NI E ZN EM PEIXE 
BAGRE COLETADO NO RIO JUNDIAÍ/RN. 
ALUNO: PAULINIE ADENICE Q DA FONSECA (5859215479) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 
CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (7442419445) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 

 
CÓDIGO: ET1800 
TÍTULO: STORM MPI: PASSAGEM DE MENSAGENS EM MP-SOCS 
ALUNO: TYAGO DE MEDEIROS SILVA (6412339493) 
ORIENTADOR: UMBERTO SOUZA DA COSTA (72031220500) 

 
CÓDIGO: ET1804 
TÍTULO: BOAS PRÁTICAS NO USO DA TECNOLOGIA LASER SCANNER 
ALUNO: MARCONDES BARROSO DE OLIVEIRA (6500279492) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (27185400449) 
CO-AUTOR: GERALDO FRANCISCO DE SOUZA REBOUCAS (7869715417) 
CO-AUTOR: ELTON GIL XAVIER MOURA (1315698480) 
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CÓDIGO: ET1810 
TÍTULO: NÚMEROS PRIMOS E A CRIPTOGRAFIA DE CHAVE ASSIMÉTRICA 
ALUNO: PAULO RICARDO SANTOS E ARAUJO (3445548480) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

 
CÓDIGO: ET1812 
TÍTULO: SISTEMA DE INFERENCIA BASEADO EM REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
APLICADO EM PLANTAS DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL. 
ALUNO: DIOGO LEITE REBOUCAS (6511184412) 
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468) 

 
CÓDIGO: ET1814 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PARTÍCULAS DE AÇO FERRÍTICO PARA 
SINTERIZAÇÃO 
ALUNO: ALDREY AVUNDANO DE SANTANA (5875690429) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

 
CÓDIGO: ET1818 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR DE INTERFACE ÓLEO/ÁGUA BASEADO 
EM CAPTURA E TRATAMENTO DE IMAGEM 
ALUNO: FRANCISCO CANINDE DE MORAES FILHO (6488247484) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: LENITA DA SILVA LUCIO FERNANDES (3142037454) 
CO-AUTOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (65331060587) 

 
CÓDIGO: ET1820 
TÍTULO: O DIAGRAMA DE HUBBLE E A DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE HUBBLE 
ALUNO: HUMBERTO SCALCO GIMENES (4733749430) 
ORIENTADOR: NILZA PIRES (38110326404) 

 
CÓDIGO: ET1821 
TÍTULO: UM SISTEMA INTELIGENTE PARA SEPARAÇÃO DE SINAIS BIOMÉDICOS 
ALUNO: LUIZ PAULO DE SOUZA MEDEIROS (6110091456) 
ORIENTADOR: ANA MARIA GUIMARAES GUERREIRO (1207607703) 

 
CÓDIGO: ET1827 
TÍTULO: MEDIÇÃO PASSIVA DO GÁS RADÔNIO EM ALGUMAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA 
ALUNO: RENATO COSTA BARBOSA (7261413488) 
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304) 
CO-AUTOR: ANDERSON GUIMARAES GUEDES (2450681477) 
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CÓDIGO: ET1833 
TÍTULO: ESTUDO DA REMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS POR ÓLEO BRUTO 
UTILIZANDO SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (5576942485) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA F. T. ROSSI (77044568491) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: ET1840 
TÍTULO: SECAGEM DO PEDÚNCULO DO CAJU EM SECADOR CONVECTIVO DE LEITO 
FIXO. 
ALUNO: LAERTE MOURA DE FREITAS (7214250462) 
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (7867824472) 
CO-AUTOR: ANTONIO VITOR MACHADO (754149617) 
CO-AUTOR: RAUL VICTOR DE SOUZA (6366410402) 

 
CÓDIGO: ET1854 
TÍTULO: ESTUDOS DE CINÉTICA DE SORÇÃO DE TETRACICLINA EM PARTÍCULAS DE 
QUITOSANA 
ALUNO: CAMILA RENATA MACHADO DE LIMA (7933484476) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753) 
CO-AUTOR: RUSCELI DIEGO DE ARAUJO (1408779404) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA PORPINO FERNANDES CARONI (998342432) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787) 

 
CÓDIGO: ET1856 
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, A PARTIR DO ÓLEO DE COCO, PARA 
APLICAÇÃO NA COMPLEXAÇÃO DE METAIS PESADOS DE EFLUENTES DA INDÚSTRIA 
DO PETRÓLEO. 
ALUNO: EMILIANNY RAFAELY BATISTA MAGALHAES (8329027481) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (29171156453) 
CO-AUTOR: ANA KARLA COSTA DE OLIVEIRA (2293566480) 

 
CÓDIGO: ET1860 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA PESQUEIRA PARA A INDUÇÃO DE 
QUITOSANASES PELO PAENIBACILLUS CHITINOLYTICUS 
ALUNO: NAYANE MACEDO PORTELA DA SILVA (5769737425) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 

 
CÓDIGO: ET1867 
TÍTULO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS HIDROGEOLÓGICOS E DE 
QUALIDADE DAS ÁGUAS DO AQUÍFERO AÇU NA BORDA SUL DA BACIA POTIGUAR-
TRECHO AFONSO BEZERRA/ UPANEMA 
ALUNO: SAMARA DANIELLE OLIVEIRA DE MORAIS (5249232485) 
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (5154782453) 
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CÓDIGO: ET1868 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA ACIDEZ NA CORROSÃO EM OLEODUTOS 
UTILIZANDO O TENSOATIVO 9,10-EPÓXI-12-HIDROXIOCTADECENOATO DE SÓDIO COMO 
INIBIDOR 
ALUNO: MAGNO CARVALHO VERAS (5403964436) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (738841463) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: ET1869 
TÍTULO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ESTUDO DA LUMINESCÊNCIA DE 
COMPOSTOS DE ÍONS LANTANÍDEOS MACROMOLECULARES 
ALUNO: WILLIAM GOMES DE MORAIS (7423937479) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN (64145557468) 
CO-AUTOR: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (1268261459) 
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (861132408) 

 
CÓDIGO: ET1872 
TÍTULO: QUALIDADE DO LEITE EM PÓ PRODUZIDO NO LEITO DE JORRO – 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO 
ALUNO: MICHELE DANTAS (6597862490) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: ELISA ANTAS URBANO (7645653469) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (3508946479) 

 
CÓDIGO: ET1876 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES ROTAS DE OBTENÇÃO DOS ÁCIDOS 
CARBOXÍLICOS A PARTIR DO ÓLEO DE COCO (COCUS NUCIFERA L.) 
ALUNO: ANA KARLA COSTA DE OLIVEIRA (2293566480) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: EMILIANNY RAFAELY BATISTA MAGALHAES (8329027481) 
CO-AUTOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (29171156453) 

 
CÓDIGO: ET1883 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA ACIDEZ NA FORMAÇÃO MICELAR 
UTILIZANDO O TENSOATIVO 9,10-EPÓXI-12-HIDROXIOCTADECENOATO DE SÓDIO COMO 
INIBIDOR 
ALUNO: FERNANDO LUIZ DA SILVA (6871998403) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ERILEIDE CAVALCANTI ROBERTO (6106008426) 
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (738841463) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
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CÓDIGO: ET1886 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE MILLER DO AÇO FERRÍTICO 
ALUNO: BRENNO LUCIANO NEVES DA COSTA (8387595489) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

 
CÓDIGO: ET1889 
TÍTULO: ANÁLISE DO TAMANHO E MICROTENSÃO DOS CRISTALITOS DO AÇO 
FERRÍTICO EM DIFERENTES PLANOS CRISTALOGRÁFICOS 
ALUNO: DEMMYS KELSEN FLORENTINO DE SOUSA (4865151419) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 

 
CÓDIGO: ET1891 
TÍTULO: ANÁLISE DA ESTRUTURA CRISTALINA NA REDE ATÔMICA DO AÇO FERRÍTICO 
ALUNO: BISMARCK LUIZ SILVA (7158786463) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (5012180410) 
CO-AUTOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

 
CÓDIGO: ET1896 
TÍTULO: O ADVENTO DA TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO DE PROJETOS 
ALUNO: MATHEUS MARLON MARCELINO DE MELO (5601191433) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (27185400449) 
CO-AUTOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 

 
CÓDIGO: ET1897 
TÍTULO: SÍNTESE DE UM PÓ COMPÓSITO CU-5%C NANOCRISTALINO POR MOAGEM 
CONVENCIONAL 
ALUNO: WLADNEY DE SOUZA SOARES (6884996439) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (5012180410) 
CO-AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR (1174182423) 
CO-AUTOR: FRANCINE ALVES DA COSTA (45327220478) 
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES (5012180410) 

 
CÓDIGO: ET1902 
TÍTULO: ON STELLAR ROTATION IN THE COROT SPACE MISSION 
ALUNO: ANA BEATRIZ DE FIGUEIREDO MELO VILLAS BOAS (5100049464) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (8896135400) 

 
CÓDIGO: ET1904 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE ANÁLISE ELEMENTAR COMO FERRAMENTA NA 
ELUCIDAÇÃO DE ESTRUTURAS POLIMÉRICAS 
ALUNO: HUGO VICTOR MORENO DA SILVA (8274322401) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA (750317442) 
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CÓDIGO: ET1905 
TÍTULO: ESCOLHA DE FASE ÓLEO EM UM SISTEMA MICROEMULSIONADO PARA 
APLICAÇÃO EM OPERAÇÕES DE ACIDIFICAÇÃO DE MATRIZ. 
ALUNO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA (7038834452) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491) 
CO-AUTOR: PEDRO TUPA PANDAVA AUM (5131474469) 
CO-AUTOR: CLAUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS (1351757474) 

 
CÓDIGO: ET1906 
TÍTULO: ESTUDO DO TEMPO DE REMOÇÃO DO CONTAMINANTE POR ÓLEO BRUTO NA 
REMEDIAÇÃO DE SOLOS POR SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: PAULA FABIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO (6897780405) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: RENATO SOARES DE OLIVEIRA LINS (7708833469) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491) 

 
CÓDIGO: ET1908 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA INFLUÊNCIA DA MISTURA DE TENSOATIVOS EM 
SISTEMAS MICROEMULSIONADOS APLICADOS A INDÚSTRIA DE PETRÓLEO 
ALUNO: CAIO VICTOR FERNANDES DE SOUZA (5563242420) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: EWERTON RICHARD FERNANDES TEIXEIRA (1211135403) 

 
CÓDIGO: ET1911 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA PARA TESTES DE 
TERMOACUMULADORES. 
ALUNO: ROBERTO FRANCA DE OLIVEIRA (6104493467) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: PEDRO ALEXANDRE PINTO CELESTINO (5389768450) 

 
CÓDIGO: ET1915 
TÍTULO: ON THE CALIBRATION OF PHYSICAL PARAMETERS OF SOLAR-LIKE STARS 
ALUNO: LEONARDO FABRICIO GOMES BATISTA (808282484) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (8896135400) 

 
CÓDIGO: ET1917 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÀO DOS NOVOS PRODUTOS E ESTUDO DE 
CUSTOS 
ALUNO: ISABELA XAVIER BARBALHO BEZERRA (6495500483) 
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA (56800550400) 
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CÓDIGO: ET1919 
TÍTULO: ANÁLISE DE DADOS SOLARIMÉTRICOS NA UFRN. 
ALUNO: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MAGALHAES (6113956490) 
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (375963812) 

 
CÓDIGO: ET1921 
TÍTULO: ESTUDO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DAS TENSÕES DE CONTATO CILINDRO-
PLANO EM PARES DE MATERIAIS METAL-POLÍMERO 
ALUNO: FILLIPE OLIVEIRA PINTO DOS SANTOS (6553659400) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 
CO-AUTOR: LAIS VASCONCELOS DA SILVA (6979816497) 
CO-AUTOR: ISAAC VINICIUS DO NASCIMENTO (6686607401) 

 
CÓDIGO: ET1925 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DIMENSIONAIS E GEOMÉTRICOS EM PLACAS 
DE ORIFÍCIO NA DETERMINAÇÃO DA VAZÃO 
ALUNO: JOAO BATISTA DE LA SALLES JUNIOR (6790329404) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434) 
CO-AUTOR: RODRIGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SA (5053324425) 
CO-AUTOR: LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA (76182991453) 
CO-AUTOR: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (6152331471) 

 
CÓDIGO: ET1934 
TÍTULO: ABORDAGEM METAHEURÍSTICA POR NUVEM DE PARTÍCULAS PARA O 
PROBLEMA DA ÁRVORE DE STEINER COM COLETA DE PRÊMIOS (PASCP) 
ALUNO: SILVIA MARIA DINIZ MONTEIRO (1397968435) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749) 

 
CÓDIGO: ET1936 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA ESTRUTURA CRISTALINA E DOS ÍNDICES DE 
MILLER DO AÇO AUSTENÍTICO 
ALUNO: JOSY CARLA BARBOSA LOPES DE OLIVEIRA (8926586499) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

 
CÓDIGO: ET1938 
TÍTULO: DIAGÊNESE DA PORÇÃO AFLORANTE DA FORMAÇÃO AÇU, BACIA POTIGUAR, 
ESTADO DO RN 
ALUNO: LEONARDO CARVALHO PALHANO (6721359499) 
ORIENTADOR: MARCELA MARQUES VIEIRA (83933212715) 

 
CÓDIGO: ET1942 
TÍTULO: POLLUCITA EM PEGMATITO DA PROVÍNCIA BORBOREMA 
ALUNO: LEANDRO PEREIRA DA COSTA (72067632434) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204) 
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CÓDIGO: ET1951 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA SORÇÃO DE ÓLEO CRUA POR FIBRAS DE ABACAXI 
E CAPOC 
ALUNO: HALLYJUS ALVES DIAS BEZERRA (5934040413) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: TATIANA RIBEIRO FERREIRA (3000894497) 

 
CÓDIGO: ET1964 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE DE CABRA EM PÓ 
RECONSTITUÍDO OBTIDO ATRAVÉS DA SECAGEM EM LEITO DE JORRO 
ALUNO: ELISA ANTAS URBANO (7645653469) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (3508946479) 
CO-AUTOR: MICHELE DANTAS (6597862490) 

 
CÓDIGO: ET1967 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) NA 
SELEÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS AO CULTIVO DE ALGAS NO LITORAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE, NORDESTE, BRASIL 
ALUNO: EDIGLE MEDEIROS DE LUCENA (5801364420) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420) 

 
CÓDIGO: ET1976 
TÍTULO: A MATEMÁTICA DA ACADEMIA PLATÔNICA E A HIPÓTESE DE VAN DER 
WAERDEN 
ALUNO: SARAH MARA SILVA LEONCIO (6903132414) 
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453) 

 
CÓDIGO: ET1980 
TÍTULO: ESTADO DA ARTE DE POLÍMEROS APLICADOS A CONCRETOS SUBMETIDOS A 
ELEVADAS TEMPERATURAS 
ALUNO: HAZEN WILLIAN BEZERRA PEREIRA (6749842429) 
ORIENTADOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA (52402444487) 
CO-AUTOR: ARTHUR ALAX DE ARAUJO ALBUQUERQUE (6093550400) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA DA NOBREGA (3226264478) 

 
CÓDIGO: ET1984 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE CAD PARA APLICAÇÃO DE ENSAIOS 
NÃO- DESTRUTIVOS EM RESERVATÓRIOS E TUBULAÇÕES DE PETRÓLEO E GÁS. 
ALUNO: LUCAS HENRIQUE COSTA DE ARAUJO (7358001460) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 
CO-AUTOR: LUZINARIO GOMES DA SILVA (1216729484) 
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CÓDIGO: ET1989 
TÍTULO: ANÁLISE TRIBOLÓGICA DOS POLÍMEROS: PTFE, PEEK E COMPÓSITO PTFE+ 
PEEK+ GRAFITE + FIBRA DE CARBONO 
ALUNO: LAIS VASCONCELOS DA SILVA (6979816497) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: JULIANA RICARDO DE SOUZA (5844998413) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 

 
CÓDIGO: ET1991 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS VISANDO VEDAÇÃO EM SISTEMAS DE 
BOMBEIO TIPO CAVALO MECÂNICO (UB) 
ALUNO: JULIANA RICARDO DE SOUZA (5844998413) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: LAIS VASCONCELOS DA SILVA (6979816497) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 

 
CÓDIGO: ET1992 
TÍTULO: ANÁLISE DE COVARIÂNCIA COM MEDIDAS REPETIDAS UTILIZANDO 
MODELOS LINEARES MISTOS 
ALUNO: JULIANNE CAROLINE MAGALHÃƒES COELHO (5570007423) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (1817820737) 

 
CÓDIGO: ET1995 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS TENSÕES DE CONTATOS NO OLHO HUMANO, EM IMPLANTES 
DENTÁRIOS E NAS ARTICULAÇÕES COXO-FEMURAIS 
ALUNO: ISAAC VINICIUS DO NASCIMENTO (6686607401) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: GELSONEIDE DA SILVA GOIS (1098022416) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 

 
CÓDIGO: ET2001 
TÍTULO: AÇÃO DO FOGO E ALTAS TEMPERATURAS NO CONCRETO: ESTADO DA ARTE, 
COMPILAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS. 
ALUNO: ARTHUR ALAX DE ARAUJO ALBUQUERQUE (6093550400) 
ORIENTADOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA (52402444487) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA DA NOBREGA (3226264478) 
CO-AUTOR: HAZEN WILLIAN BEZERRA PEREIRA (6749842429) 

 
CÓDIGO: ET2003 
TÍTULO: MODELAGEM DE VOO DE BORBOLETAS 
ALUNO: ALEXANDRE OLIVEIRA FILIPPO LOPES (28824656889) 
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000) 
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CÓDIGO: ET2005 
TÍTULO: PLANTA PILOTO PARA ESTUDOS DE ELEVAÇÃO ARTIFICIAL DE PETRÓLEO – 
IMPLEMENTAÇÃO DA PLANTA PILOTO 
ALUNO: DANILO OLIVEIRA DE CARVALHO (6081879410) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420) 

 
CÓDIGO: ET2007 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DE FALHAS EM BICOS INJETORES DE DIFERENTES VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS 
ALUNO: DIOGO ALEXANDRE MENDONÃ‡A DE OLIVEIRA (5417372447) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (3928730444) 
CO-AUTOR: ALINE CRISTINA MENDES DE FARIAS (1222704447) 
CO-AUTOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (47426632415) 

 
CÓDIGO: ET2022 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ANÁLISE TÉRMICA (TG E DTA) DA PURGA DA ATMOSFERA, 
EM SÍLICA-GEL ORGANOFUNCIONALIZADA 
ALUNO: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (3378902426) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 
CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (7442419445) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 

 
CÓDIGO: ET2024 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE MEMBRANAS CERÂMICAS PELO PROCESSO DE ANODIZAÇÃO 
EM PLACAS PRENSADAS DE PÓ DE ALUMÍNIO. 
ALUNO: LAURA XIMENA LOVISA (4892257486) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891) 
CO-AUTOR: JOSE FLAVIO TIMOTEO JUNIOR (1077102429) 

 
CÓDIGO: ET2027 
TÍTULO: VIDEOGAMES: PROJETANDO O FUTURO 
ALUNO: GUSTAVO ARAUJO FONTES CAVALCANTI (7364892400) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

 
CÓDIGO: ET2036 
TÍTULO: ESTUDO DA REMOÇÃO DO ÓLEO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO SINTÉTICA EM UMA 
COLUNA DE FLOTAÇÃO UTILIZANDO TENSOATIVO DERIVADO DE ÓLEO VEGETAL 
ALUNO: ALCINDA NATHALLY NOGUEIRA (5086583497) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 
CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (4644765422) 
CO-AUTOR: MAYARA FELICIANO GOMES (6067836440) 
CO-AUTOR: HERCULANA TORRES DOS SANTOS (5571814454) 
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CÓDIGO: ET2037 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ALUMINATO DE NÍQUEL E CRÔMIO 
OBTIDOS ATRAVÉS DO MÉTODO DOS PRECUSSORES POLIMÉRICOS. 
ALUNO: LIDIANE ALVES PIMENTEL (842637419) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: ANDREIA CAVALCANTE DE LIMA (2677227452) 
CO-AUTOR: DANIELLE KARINNE SILVA GOMES (3008972438) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DA SILVA PERES (5724168499) 

 
CÓDIGO: ET2042 
TÍTULO: DESGASTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO COM ENSAIOS DE RISCAMENTO 
ALUNO: GELSONEIDE DA SILVA GOIS (1098022416) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 
CO-AUTOR: WELLINGTON JOSE MORAIS LUCENA NETO (5537441438) 
CO-AUTOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA (52402444487) 

 
CÓDIGO: ET2049 
TÍTULO: ESTUDO DA VISCOSIDADE E DA ESTABILIDADE TÉRMICA DE SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS PARA APLICAÇÃO COMO COMBUSTÍVEL. 
ALUNO: ALESSANDRA FERNANDES ACYOLY (1418256420) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 

 
CÓDIGO: ET2051 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES A BASE DE NÍQUEL E 
COBALTO OBTIDOS PELO MÉTODO PECHINI 
ALUNO: JUSSYARA DALIANNE MARTINS AIRES (5986342402) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DA SILVA PERES (5724168499) 
CO-AUTOR: LETICIA DE OLIVEIRA CAMPOS (7403886496) 

 
CÓDIGO: ET2054 
TÍTULO: TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA A ANÁLISE DE DADOS DE 
BIOLOGIA MOLECULAR. 
ALUNO: NATALIA DOS SANTOS LUCENA NETA (5571811439) 
ORIENTADOR: MARCILIO CARLOS PEREIRA DE SOUTO (52378560478) 

 
CÓDIGO: ET2055 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA LIGA METÁLICA UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE LATAS 
DE CERVEJA 
ALUNO: JOSE KAIO MAX ALVES DO REGO (5539669444) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 
CO-AUTOR: FERNANDO NUNES DA SILVA (5974904494) 
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CÓDIGO: ET2057 
TÍTULO: BLOCO ALTERNATIVO DE MATERIAIS COMPOSITOS PARA FABRICAÇÃO DE 
CASAS POPULARES. 
ALUNO: JOAO GENUINO DE OLIVEIRA JUNIOR (6596374483) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420) 

 
CÓDIGO: ET2062 
TÍTULO: ESTUDO DE CURVAS E GERAÇÃO DE MALHA PARA UTILIZAÇÃO EM 
OTIMIZAÇÃO DE FORMA DE DIFUSORES. 
ALUNO: FRANCISCO VANDERSON NASCIMENTO FONSECA (7399916470) 
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ARANTES COSTA JUNIOR (42364973368) 

 
CÓDIGO: ET2065 
TÍTULO: ESTUDO DO ÂNGULO DE CONTATO DE UM ÓLEO PESADO EM DIFERENTES 
SUPERFÍCIES. 
ALUNO: ENIO RAFAEL DE MEDEIROS SANTOS (8031175403) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 
CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (4644765422) 
CO-AUTOR: ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS (948139498) 

 
CÓDIGO: ET2068 
TÍTULO: MOLHABILIDADE DO 9, 10-EPÓXI-12-HIDROXIOCTADECENOATO DE SÓDIO EM 
MEIO SALINO 
ALUNO: TALES GOMES DA SILVA (6164930456) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (738841463) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: ET2077 
TÍTULO: ANÁLISE DA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DE FLEXÃO EM MEMBRANAS 
CERÂMICAS DE ALUMINA PROCESSADAS POR COLAGEM DE BARBOTINA 
ALUNO: GUDSON NICOLAU DE MELO (1403061459) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891) 

 
CÓDIGO: ET2083 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR DE POÇOS EQUIPADOS COM 
MÉTODO DE ELEVAÇÃO PLUNGER LIFT 
ALUNO: CRISTIANO GURGEL DE CASTRO (6000927479) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100) 

 
CÓDIGO: ET2087 
TÍTULO: AVERIGUAÇÃO DA INFLUÊNCIA GEOMÉTRICA DE PLACAS DE ORIFÍCIO NA 
MEDIDA DA VAZÃO. 
ALUNO: FREDERICO PEREIRA MACHADO (5723198432) 
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400) 
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CÓDIGO: ET2091 
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLOGICO NA REGIÃO DO BAIXO CURSO DO RIO MOSSORÓ, 
BACIA POTIGUAR 
ALUNO: MOACIR EUGENIO PINHEIRO BEZERRA (4180133490) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415) 
CO-AUTOR: ELISSANDRA NASCIMENTO DE MOURA LIMA (3611790494) 

 
CÓDIGO: ET2093 
TÍTULO: COLETOR SOLAR ALTERNATIVO 
ALUNO: JEAN CARLOS DANTAS (5272354400) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420) 

 
CÓDIGO: ET2094 
TÍTULO: ANÁLISE COMPUTACIONAL DE CILINDROS DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO 
(GNC) 
ALUNO: ALANO WEDNEY CECILIO DA FONSECA (6005677454) 
ORIENTADOR: JOAO ALVES DE LIMA (67514286420) 

 
CÓDIGO: ET2097 
TÍTULO: ESTIMATIVA DO COP DE UM REFRIGERADOR DE PEQUENO PORTE COM UM 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO. 
ALUNO: JAILTON PIERRE DE OLIVEIRA FREIRE (5176381427) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: FILLIPE OLIVEIRA PINTO DOS SANTOS (6553659400) 
CO-AUTOR: ALANO WEDNEY CECILIO DA FONSECA (6005677454) 

 
CÓDIGO: ET2099 
TÍTULO: TUBO VORTEX ALTERNATIVO 
ALUNO: ALMERES ALVES DA SILVA JUNIOR (6136652447) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: FREDERICO PEREIRA MACHADO (5723198432) 
CO-AUTOR: ALISON AUGUSTO MAIA BEZERRA (1159953406) 

 
CÓDIGO: ET2108 
TÍTULO: RESFRIAMENTO EVAPORATIVO: UMA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA 
CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES 
ALUNO: PEDRO SAMUEL GOMES MEDEIROS (6851526425) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO (5095337444) 
CO-AUTOR: JAIR DA SILVA ALVES (1258181495) 
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CÓDIGO: ET2109 
TÍTULO: ANÁLISE TRIBOLÓGICA DE MANCAIS TRASEIROS DE EIXO-ÁRVORE DE 
BICICLETA 
ALUNO: MAYARA SUELLY CANDIDO FERREIRA (5081313408) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: WASHINGTON BATISTA DE LIMA (5547764485) 
CO-AUTOR: CLARISSA DANIELLE MENDONCA DE OLIVEIRA (5417101419) 
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO MOREIRA DOURADO (3272188436) 

 
CÓDIGO: ET2115 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DO LIXO ELETRÔNICO NA CIDADE DO 
NATAL 
ALUNO: JARBAS GUEDES DA COSTA (5588331443) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420) 
CO-AUTOR: YASMIM KYSSYANNE MORAIS DA COSTA (6912643418) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA DA NOBREGA (3226264478) 

 
CÓDIGO: ET2118 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE PRÉ-LIGANTES DERIVADOS DE REAÇÃO DE MANNICH 
ALUNO: IGOR VASCONCELOS MELO DA CRUZ (7198103456) 
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949) 
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: PHABLO ARAUJO DE MEDEIROS (7374758464) 
CO-AUTOR: TATIANA DE ANDRADE BORGES (0) 

 
CÓDIGO: ET2119 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE PÓ CERÂMICO DE ALFA-ALUMINA VIA USO DE GELATINA 
ALUNO: LETICIA DE OLIVEIRA CAMPOS (7403886496) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (4514998320) 
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: PATRICIA MENDONÇA PIMENTEL (77858239449) 

 
CÓDIGO: ET2129 
TÍTULO: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE EVENTOS EXTREMOS 
ALUNO: PAMELA SABRINA DE OLIVEIRA (5815402478) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO (77231295720) 

 
CÓDIGO: ET2131 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM PSICRÔMETRO DE TERMOPAR 
ALUNO: ERIONALDO PAULO DA SILVA RIBEIRO (6540411174) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: RAPHAEL MACIEL GALHARDO DE PAULA (5911663481) 
CO-AUTOR: RENATO DE SOUZA MACEDO (5801045406) 
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CÓDIGO: ET2138 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA DUREZA DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO UTILIZANDO O 
MÉTODO COMPLEXIOMÉTRICO. 
ALUNO: JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA (1022982460) 
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO PAIVA CAMPOS (9603247472) 

 
CÓDIGO: ET2139 
TÍTULO: ANÁLISE DE PERFORMANCE DE UM TUBO VORTEX CONVENCIONAL 
ALUNO: HERNAN GUSTAVO RUIZ (1371019452) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: ANTONIO MARCILIO VIEIRA DE MORAIS (5453671408) 
CO-AUTOR: EVERTON IVO DANTAS FERREIRA (6365214430) 

 
CÓDIGO: ET2144 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE CE0,9SM0,1O1,95 COMO ELETRÓLITO SÓLIDO PARA APLICAÇÃO 
EM SOFCS DE TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA 
ALUNO: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (6894655480) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA (7274506463) 
CO-AUTOR: ANA KAROLINA BEZERRA DE SOUZA (5690541419) 

 
CÓDIGO: ET2145 
TÍTULO: ESTUDO DA OBTENÇÃO DE CARBETOS E NITRETOS DE NB, W E MO EM 
REATOR TUBULAR DE LEITO FIXO 
ALUNO: ANTONIO MARCILIO VIEIRA DE MORAIS (5453671408) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420) 
CO-AUTOR: GABRIEL GRIMALDI LYRA LIMA (7453562490) 

 
CÓDIGO: ET2146 
TÍTULO: PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE DOCE DE LEITE DE CABRA 
ALUNO: JEANNY SOUTO DE OLIVEIRA SOUZA (823069400) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (7538596453) 
CO-AUTOR: JOSENEIDE SILVA (0) 

 
CÓDIGO: ET2148 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE BORRACHAS DE REVESTIMENTO DE 
CILINDROS USADOS NA INDÚSTRIA TÊXTIL. 
ALUNO: THIAGO DE SOUZA CASTELO (1041597401) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA PACHECO (3560680484) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 
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CÓDIGO: ET2152 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE LA0,7M0,3NIO3 (M = CA E SR) OBTIDO POR GLT PARA 
APLICAÇÃO EM REAÇÃO DE REFORMA À SECO DO METANO 
ALUNO: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA (7274506463) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: PATRICIA MENDONÇA PIMENTEL (77858239449) 
CO-AUTOR: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (6894655480) 
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 

 
CÓDIGO: ET2153 
TÍTULO: ESTUDO DA VARIAÇÃO DO TEOR DE ENXOFRE NO ÓLEO DIESEL E EM SUAS 
MISTURAS COM BIODIESEL DE SOJA 
ALUNO: FABIOLA CORREIA DE CARVALHO (4679813458) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453) 
CO-AUTOR: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (5530426450) 
CO-AUTOR: ANDRE DE FREITAS MARTINS (3552747443) 
CO-AUTOR: AMANDA DUARTE GONDIM (3014598437) 

 
CÓDIGO: ET2157 
TÍTULO: RECICLAGEM DE MATERIAL ASFÁLTICO FRESADO UTILIZANDO SOLVENTES E 
MICROEMULSÕES 
ALUNO: HERCULANA TORRES DOS SANTOS (5571814454) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: DECIANE MOURA DA SILVA (6500623452) 
CO-AUTOR: FERNANDO FRANCISCO GOMES FILHO (2242183443) 

 
CÓDIGO: ET2158 
TÍTULO: ESTUDO DA ADIÇÃO DO BIODIESEL DE ALGODÃO AO ÓLEO DIESEL SOBRE A 
MASSA ESPECÍFICA, TEOR DE ENXOFRE E VISCOSIDADE CINEMÁTICA 
ALUNO: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (5530426450) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453) 
CO-AUTOR: FABIOLA CORREIA DE CARVALHO (4679813458) 
CO-AUTOR: ANDRE DE FREITAS MARTINS (3552747443) 
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (87774151400) 

 
CÓDIGO: ET2161 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FONTES DE INCERTEZA NA CLIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
DE MEDIR PRESSÃO 
ALUNO: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (6152331471) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434) 
CO-AUTOR: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (4091287409) 
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (0) 
CO-AUTOR: JOAO BATISTA DE LA SALLES JUNIOR (6790329404) 
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CÓDIGO: ET2162 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA PREPARAÇÃO DA AMOSTRA NA ANÁLISE VISCOSIMÉTRICA 
DE QUITOSANA 
ALUNO: ITALO GUIMARAES MEDEIROS DA SILVA (1358737460) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: KEILA DOS SANTOS ALVES (2184859729) 
CO-AUTOR: JOSE ERNANE CARDOSO GOMES (0) 

 
CÓDIGO: ET2163 
TÍTULO: AEROCAD: INTERFACE CAD/CAE 3D DE AUXÍLIO EM PROJETOS ESTRUTURAIS 
DE AERONAVES DE PEQUENO PORTE CONTROLADAS REMOTAMENTE 
ALUNO: RAPHAEL DANTAS DE ARAUJO (919000428) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 
CO-AUTOR: LUZINARIO GOMES DA SILVA (1216729484) 
CO-AUTOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (27185400449) 
CO-AUTOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 

 
CÓDIGO: ET2164 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DAS FOLHAS DE PATCHOULI 
(POGOSTEMON CABLIN) PARA A EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL. 
ALUNO: RAFAELA MANSUR MEDEIROS (5617015478) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: KALINE ARRUDA DE OLIVEIRA SANTOS (91555744753) 

 
CÓDIGO: ET2167 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A ALTURA E O PESO DOS ALUNOS DA DISCIPLINA DE 
SOFTWARES ESTATÍSTICOS NO PERÍODO 2007.2 NA UFRN. 
ALUNO: FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA (8211417405) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES (79203183434) 

 
CÓDIGO: ET2168 
TÍTULO: ANÁLISE DE FLUIDOS PARA CALIBRAÇÃO NA GRANDEZA TEMPERATURA. 
ALUNO: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (4091287409) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434) 
CO-AUTOR: RODRIGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SA (5053324425) 
CO-AUTOR: EDUARDO DE ARAUJO MELO (5761307456) 
CO-AUTOR: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (6152331471) 

 
CÓDIGO: ET2169 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÍONS LIVRES CA++ EM ÁGUAS 
SINTÉTICAS SALOBRAS, SOB EFEITO DE INIBIDORES DE PRECIPITAÇÃO COMERCIAIS, 
EMPREGANDO-SE A TÉCNICA DE ICP-OES. 
ALUNO: VIVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS (10836735722) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: MAURÍCIO RODRIGUES BORGES (56928807768) 
CO-AUTOR: RAYANE ARAUJO DA SILVA (8327415409) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARVALHO DA SILVA (5950833406) 
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CÓDIGO: ET2170 
TÍTULO: FORMULAÇÃO DE PASTAS CIMENTANTES COM ADIÇÃO DE ADITIVOS LEVES 
PARA CIMENTAÇÃO COM FLEXTUBO. 
ALUNO: IRANTECIO MENDONCA FERREIRA (4885638445) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: BRUNO LEONARDO DE SENA COSTA (0) 
CO-AUTOR: MARCO ANTONIO BATISTA DE LIMA (4885638445) 

 
CÓDIGO: ET2174 
TÍTULO: ESTUDO DAS VARIÁVEIS FLUIDODINÂMICAS NA PRESENÇA DE UMA MISTURA 
DE POLPAS DE FRUTAS 
ALUNO: JULIA CRISTINA DE LIMA TORRES (5914377404) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (81267940468) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (6113571432) 

 
CÓDIGO: ET2178 
TÍTULO: DESEMPENHO DE UM BIOSURFACTANTE, DERIVADO DE ÓLEO VEGETAL E 
AÇÚCAR, COMO LUBRIFICANTE EM FLUIDOS POLIMÉRICOS 
ALUNO: SINARA POLLYANNA NASCIMENTO MACEDO (1359031499) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487) 
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 

 
CÓDIGO: ET2179 
TÍTULO: ESTUDO DA VARIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS NO ÓLEO 
DIESEL E EM SUAS MISTURAS COM BIODIESEL DE SEBO BOVINO 
ALUNO: ANDRE DE FREITAS MARTINS (3552747443) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453) 
CO-AUTOR: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (5530426450) 
CO-AUTOR: FABIOLA CORREIA DE CARVALHO (4679813458) 
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (87774151400) 

 
CÓDIGO: ET2188 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA REMOÇÃO DE DBO E DQO EM UM SISTEMA 
DECANTO - DIGESTOR SEGUIDO DE FILTROS ANAERÓBIOS. 
ALUNO: MARIA DE FATIMA DANTAS E SILVA (4357291445) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (7671466468) 
CO-AUTOR: GUTEMBERGUE FERNANDES DE MEDEIROS (1189989433) 
CO-AUTOR: RENATA CAROLINA PIFER (1739452950) 
CO-AUTOR: TATIANA CARDOSO DELGADO (3525307403) 
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CÓDIGO: ET2192 
TÍTULO: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA FIBRA DO PÊLO CANINO 
ALUNO: LAYLA DE BRITO MENDES (6614617427) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415) 
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (5885468443) 
CO-AUTOR: ELIANE ELIAS GALDINO (0) 
CO-AUTOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (47426632415) 

 
CÓDIGO: ET2195 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS NA AVALIAÇÃO OXIDATIVA 
DO BIODIESEL DE MAMONA 
ALUNO: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (5826175451) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA (3091545458) 
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949) 
CO-AUTOR: FABIO PEREIRA FAGUNDES (2534180460) 

 
CÓDIGO: ET2196 
TÍTULO: ANÁLISE TRIBOLÓGICA DA TENSÃO ENTRE OS GANCHOS DAS AGULHAS E OS 
FIOS UTILIZADOS NO TEAR DE MALHARIA 
ALUNO: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (5885468443) 
ORIENTADOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (47426632415) 
CO-AUTOR: LAYLA DE BRITO MENDES (6614617427) 
CO-AUTOR: ELIANE ELIAS GALDINO (0) 

 
CÓDIGO: ET2205 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE EFETIVA E DO VOLUME POROSO DE 
ROCHAS SEDIMENTARES DO AFLORAMENTO BOTUCATU ATRAVÉS DO MÉTODO DA 
EXPANSÃO DE GÁS (LEI DE BOYLE). 
ALUNO: RAYANE ARAUJO DA SILVA (8327415409) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: VIVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS (10836735722) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARVALHO DA SILVA (5950833406) 
CO-AUTOR: MAURÍCIO RODRIGUES BORGES (56928807768) 

 
CÓDIGO: ET2210 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA QUÍMICA DE COMPOSTOS À BASE 
DE ÁCIDO FOSFINOCARBOXÍLICO E POLIACRILATOS NA PRECIPITAÇÃO DE CACO3. 
ALUNO: LUCIANA CARVALHO DA SILVA (5950833406) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: MAURÍCIO RODRIGUES BORGES (56928807768) 
CO-AUTOR: RAYANE ARAUJO DA SILVA (8327415409) 
CO-AUTOR: VIVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS (10836735722) 
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CÓDIGO: ET2211 
TÍTULO: ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO CONJUNTA DA APRENDIZAGEM POR REFORÇO E DE 
METAHEURÍSTICAS NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA 
ALUNO: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS (4718730473) 
ORIENTADOR: JORGE DANTAS DE MELO (9463097449) 

 
CÓDIGO: ET2214 
TÍTULO: SUSCEPTIBILIDADE À FORMAÇÃO DE INCRUSTAÇÃO EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS 
ALUNO: FERNANDO NUNES DA SILVA (5974904494) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 
CO-AUTOR: JARDEL DANTAS DA CUNHA (1063473497) 
CO-AUTOR: TARCILA MARIA PINHEIRO FROTA (3099069469) 
CO-AUTOR: JOSE KAIO MAX ALVES DO REGO (5539669444) 

 
CÓDIGO: ET2220 
TÍTULO: GERADOR DE MALHA PARA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE BCP 
ALUNO: FELIPE PINHEIRO MOTA ASSMANN (6537856400) 
ORIENTADOR: JOAO ALVES DE LIMA (67514286420) 

 
CÓDIGO: ET2222 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE ADITIVOS POLIMÉRICOS E 
INIBIDORES DE INCHAMENTO DE ARGILAS EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO À BASE DE 
ÁGUA. 
ALUNO: MANOEL IVANY DE QUEIROZ JUNIOR (4643572418) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: DANIEL CALHEIROS DE ARAUJO (5847624450) 
CO-AUTOR: BRUNO ALYSSON BARBOSA DUARTE DE ARAUJO (6131314446) 
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 

 
CÓDIGO: ET2224 
TÍTULO: PROBLEMÁTICA DE INCRUSTAÇÃO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
ALUNO: THIEGO CESAR B ALMEIDA DA SILVA (6450856424) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 

 
CÓDIGO: ET2226 
TÍTULO: ESCOABILIDADE DE LEITOS DE PARTÍCULAS INERTES COM ADIÇÃO DE LEITE 
DE CABRA 
ALUNO: NARIO CEZAR CAMARA ALVES (6131264406) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (7751632445) 
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CÓDIGO: ET2229 
TÍTULO: ESTUDO DO CÁLCULO DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO DA PARAFINA. 
ALUNO: RANIERI GABRIEL FERREIRA SOARES (5900711498) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (1007745479) 
CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (2995464466) 

 
CÓDIGO: ET2233 
TÍTULO: BALANÇO DE MASSA DE NITROGÊNIO EM SISTEMAS HIDROPÔNICOS 
UTILIZANDO ESGOTO TRATADO 
ALUNO: PEDRO FERREIRA DE SOUZA FILHO (8086234436) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (7671466468) 
CO-AUTOR: RAIKA VIVIANNY GOMES BEZERRA (3507898438) 
CO-AUTOR: RENATA CAROLINA PIFER (1739452950) 
CO-AUTOR: CALINE NUNES DE CARVALHO (6814812428) 

 
CÓDIGO: ET2234 
TÍTULO: POLIOL VEGETAL PARA TERMOACUMULAÇÃO 
ALUNO: PEDRO ALEXANDRE PINTO CELESTINO (5389768450) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: ROBERTO FRANCA DE OLIVEIRA (6104493467) 

 
CÓDIGO: ET2238 
TÍTULO: A CRONOLOGIA DOS CONSOLES 
ALUNO: SUELTON MIGUEL DA SILVA (8327147471) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

 
CÓDIGO: ET2246 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM INIBIDOR DE INCRUSTAÇÃO NA 
PRESENÇA DE UM NOVO AGENTE PREVENTOR DE EMULSÃO À BASE DE AÇÚCAR 
ALUNO: MARIANE VIEIRA (6139569400) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: MAURICIO RODRIGUES BORGUES (56928807768) 
CO-AUTOR: JOSE ERNANE CARDOSO GOMES (0) 

 
CÓDIGO: ET2252 
TÍTULO: SÍNTESE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS ADSORVENTES DE METAIS 
PESADOS 
ALUNO: DANILO BRASIL RIBEIRO (6327091466) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (4514998320) 

 
CÓDIGO: ET2254 
TÍTULO: PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES ADAPTATIVOS EM 
PROCESSOS PETROQUÍMICOS 
ALUNO: DANIEL GUERRA VALE DA FONSECA (1437361404) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100) 
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CÓDIGO: ET2257 
TÍTULO: PROJETO DE UMA BANCADA PARA CALIBRAÇÂO DE VALVULAS DE 
SEGURANÇA E ALÍVIO 
ALUNO: RODRIGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SA (5053324425) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434) 
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (0) 
CO-AUTOR: LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA (76182991453) 
CO-AUTOR: JOAO BATISTA DE LA SALLES JUNIOR (6790329404) 

 
CÓDIGO: ET2260 
TÍTULO: PÊLO CANINO COMO INCREMENTAÇÃO NA INDÚSTRIA TÊXTIL 
ALUNO: ELIANE ELIAS GALDINO (5277953485) 
ORIENTADOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (47426632415) 
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (5885468443) 
CO-AUTOR: LAYLA DE BRITO MENDES (6614617427) 
CO-AUTOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415) 

 
CÓDIGO: ET2262 
TÍTULO: ESTUDO DA CAPACIDADE DE CARGA DA PARAFINA EM SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (1007745479) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 
CO-AUTOR: RANIERI GABRIEL FERREIRA SOARES (5900711498) 
CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (2995464466) 
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 

 
CÓDIGO: ET2263 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE PASTAS GEOPOLIMÉRCIAS 
ADITIVADAS COM REJEITO CERÂMICO 
ALUNO: DIEGO BRASIL RIBEIRO (6324338410) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (4514998320) 
CO-AUTOR: ERICA NATASCHE DE MEDEIROS GURGEL PINTO (985100451) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 

 
CÓDIGO: ET2271 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE UM AMORTECEDOR AUTOMOTIVO 
DANIFICADO EM UMA SALIÊNCIA NO ASFALTO 
ALUNO: SEVERINO STELLO GALVAO MOREIRA (5828196448) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487) 
CO-AUTOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 

 
  

 

 

 

48 de 54



CÓDIGO: ET2272 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE EXTRATO DE FLORES DE ALGODÃO-DO-PARÁ COMO 
INDICADOR ÁCIDO-BASE 
ALUNO: ANA PAULA SOUZA DA COSTA (6486879459) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449) 
CO-AUTOR: KATHARINA CARLA OLIVEIRA GURGEL AMARAL (78602491468) 
CO-AUTOR: IZABEL KALINE VICENTE DA SILVA (5648683456) 
CO-AUTOR: SHEILA PRICILA MARQUES CABRAL DE SOUZA (0) 

 
CÓDIGO: ET2278 
TÍTULO: CHORD, UM PROTOCOLO PEER-TO-PEER 
ALUNO: ITALO TOBIAS DE SOUZA DANTAS (7427325419) 
ORIENTADOR: MARCOS CESAR MADRUGA ALVES PINHEIRO (83693696420) 

 
CÓDIGO: ET2289 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE MAYA EM OBJETOS DE ESTUDO DE DIFÍCIL 
VISUALIZAÇÃO 
ALUNO: HUGO CARLOS DE SOUSA (6033719492) 
ORIENTADOR: SILVIO JOSE BEZERRA (1845670841) 
CO-AUTOR: JOAO BATISTA DE LA SALLES JUNIOR (6790329404) 
CO-AUTOR: ALDREY AVUNDANO DE SANTANA (5875690429) 

 
CÓDIGO: ET2291 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS A PARTIR DO APROVEITAENTO TOTAL DE 
COCO E CAJÚ 
ALUNO: ALEXANDRE COELHO SERQUIZ (3634742429) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344) 
CO-AUTOR: DISRAELI SILVA PEREIRA SATIRO (6136302462) 
CO-AUTOR: RENATA PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA (5723281410) 
CO-AUTOR: FELIPE COELHO SERQUIZ (5556509441) 

 
CÓDIGO: ET2298 
TÍTULO: ESTUDO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE 
EXTRAÇÃO DO CORANTE DE JAMBO 
ALUNO: DANIELLE SOUZA BRAZ DA SILVA (11580176771) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368) 
CO-AUTOR: TAMYRIS THAISE COSTA DE SOUZA (5574524490) 
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (14086034468) 

 
CÓDIGO: ET2300 
TÍTULO: CARACTERÍSTICA E PERFORMANCE DE UMA CÉLULA PELTIER 
ALUNO: EDUARDO DE ARAUJO MELO (5761307456) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: FABIO CESAR CUNHA DE ALMEIDA (77415418204) 
CO-AUTOR: DIEGO COUTINHO DE FARIAS (91359740287) 
CO-AUTOR: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (4091287409) 
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CÓDIGO: ET2307 
TÍTULO: TÉCNICAS DE NANOSÍSMICA DE CAMPO 
ALUNO: ANDRÉ GOMES DE ARAUJO (5849218459) 
ORIENTADOR: ADERSON FARIAS DO NASCIMENTO (90376285400) 

 
CÓDIGO: ET2312 
TÍTULO: ANÁLISE DE ATRITO RODA-SOLO DA AERONAVE DA CLASSE ABERTA PARA A 
COMPETIÇÃO AERODESIGN EAST 2008 
ALUNO: RAMSES OTTO CUNHA LIMA (179594036) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (1344406416) 

 
CÓDIGO: ET2329 
TÍTULO: ANÁLISE DO TAMANHO E MICROTENSÃO DOS CRISTALITOS EM DIFERENTES 
PLANOS CRISTALOGRÁFICOS DO AÇO AUSTENÍTICO 
ALUNO: WILSYNNARA MELO DA SILVA (8871214463) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

 
CÓDIGO: ET2333 
TÍTULO: AEROPETRO – DESENVOLVIMENTO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE 
ALUNO: JOAO PAULO FERREIRA GUIMARÃƒES (6920191466) 
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400) 

 
CÓDIGO: ET2337 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DADOS DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR (ELV) DE ÁGUAS 
PRODUZIDAS EM CAMPOS DE PETRÓLEO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: RUTHINEIA JESSICA ALVES DO NASCIMENTO (1398699489) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (8580772800) 
CO-AUTOR: RAFAEL HERNANDEZ DAMASCENA DOS PASSOS (4492682414) 

 
CÓDIGO: ET2345 
TÍTULO: IMPACTOS DO SETOR DE TECELAGEM SOBRE O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-
ECONÔMICOS DA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. 
ALUNO: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (6522049457) 
ORIENTADOR: JOSE IVAN DE MEDEIROS (65508572449) 
CO-AUTOR: CAMILA CRISTHIANE DE SOUSA (5584313483) 
CO-AUTOR: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (6152216451) 
CO-AUTOR: AGELSON MANGABEIRA FILHO (1140330489) 

 
CÓDIGO: ET2346 
TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE MAGNÉTICA E POEIRA EM TORNO DE ESTRELAS COM 
PLANETAS 
ALUNO: FLODOALDO DE LIMA SIMOES NETO (1268089451) 
ORIENTADOR: JOSE DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR (85106038472) 
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CÓDIGO: ET2347 
TÍTULO: MODELOS DE EFEITOS MISTOS PARA AVALIAÇÃO DO GANHO PONDERAL 
INTRA-GESTACIONAL 
ALUNO: JOACINEIDE ALVES DO NASCIMENTO (1153373424) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES (79203183434) 

 
CÓDIGO: ET2351 
TÍTULO: PROJETO PILOTO DE UMA ASA DE AEROMODELO MICROCLASS 
ALUNO: RUDSON DE SOUZA LIMA (6701076467) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: FERNANDA ALVES RIBEIRO (880308494) 
CO-AUTOR: JOSE EDUARDO ARRUDA COUTINHO (1103515411) 

 
CÓDIGO: ET2352 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO INDUSTRIAL/COMERCIAL DOS PRODUTOS FABRICADOS PELAS 
TECELAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS 
ALUNO: CAMILA CRISTHIANE DE SOUSA (5584313483) 
ORIENTADOR: JOSE IVAN DE MEDEIROS (65508572449) 
CO-AUTOR: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (6522049457) 
CO-AUTOR: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (6152216451) 
CO-AUTOR: AGELSON MANGABEIRA FILHO (1140330489) 

 
CÓDIGO: ET2353 
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL EMPRESARIAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE 
TECELAGEM DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. 
ALUNO: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (6152216451) 
ORIENTADOR: JOSE IVAN DE MEDEIROS (65508572449) 
CO-AUTOR: CAMILA CRISTHIANE DE SOUSA (5584313483) 
CO-AUTOR: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (6522049457) 
CO-AUTOR: AGELSON MANGABEIRA FILHO (1140330489) 

 
CÓDIGO: ET2356 
TÍTULO: QUADRICICLO: UM VEÍCULO À PROPULSÃO HUMANA PARA O SÉCULO XXI 
ALUNO: RICARDO DE MEDEIROS MARTINS (6128690408) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: MARCELO RENNEY ALVES DE FREITAS (976633442) 
CO-AUTOR: TIAGO FERNANDES TENORIO (5722088471) 
CO-AUTOR: LINDEMBERG SOARES DA SILVA (5318422403) 

 
CÓDIGO: ET2358 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE VELAS DE IGNIÇÃO 
ALUNO: JOÃƒO LUÃ• S DE CARVALHO LOPES DANTAS (7766423405) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: FELIPE LEANDRO RODRIGUES LACERDA (6922721438) 
CO-AUTOR: MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (3928730444) 
CO-AUTOR: DIOGO ALEXANDRE MENDONÃ‡A DE OLIVEIRA (5417372447) 
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CÓDIGO: ET2359 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE E DA PERDA FUNCIONAL DE VELAS DE IGNIÇÃO 
DE UM MOTOR VW 
ALUNO: FELIPE LEANDRO RODRIGUES LACERDA (6922721438) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: JOÃO LUÍS DE CARVALHO LOPES DANTAS (7766423405) 
CO-AUTOR: DIOGO ALEXANDRE MENDONÇA DE OLIVEIRA (5417372447) 
CO-AUTOR: MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (3928730444)  
CÓDIGO: ET2361 
TÍTULO: MAPEAMENTO LITOFACIOLÓGICO DA FORMAÇÃO JANDAÍRA, FOLHA 
MOSSORÓ. 
ALUNO: ANA CRISTINA CRESCENCIO DOS SANTOS (1282936409) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415) 

 
CÓDIGO: ET2363 
TÍTULO: DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DINÂMICOS DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO 
DIANTEIRA PARA PROTÓTIPO VEICULAR OFF-ROAD. 
ALUNO: WENDELL ALBANO (5837526404) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 
CO-AUTOR: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (6887255464) 
CO-AUTOR: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (6920904446) 
CO-AUTOR: SAMUELSON VINICIUS DO NASCIMENTO (8325395460) 

 
CÓDIGO: ET2365 
TÍTULO: PROJETO DE UMA ESTRUTURA DE UM BAJA SAE: APLICAÇÃO DE PADRÕES 
ERGONÔMICOS E ANALISE POR ELEMENTOS FINITOS (FEA) DA ESTRUTURA. 
ALUNO: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (6887255464) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 
CO-AUTOR: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (6920904446) 
CO-AUTOR: SAMUELSON VINICIUS DO NASCIMENTO (8325395460) 
CO-AUTOR: RICARDO LUIS MACEDO DE SIQUEIRA (5778830467) 

 
CÓDIGO: ET2366 
TÍTULO: PROJETO DE SUSPENSÃO TRASEIRA DE UM BAJA SAE: DEFINIÇÃO DE 
CONFIGURAÇÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL DOS COMPONENTES 
ALUNO: SAMUELSON VINICIUS DO NASCIMENTO (8325395460) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 
CO-AUTOR: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (6920904446) 
CO-AUTOR: RICARDO LUIS MACEDO DE SIQUEIRA (5778830467) 
CO-AUTOR: WENDELL ALBANO (5837526404) 

 
CÓDIGO: ET2371 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE DE MAPEAMENTO 
ALUNO: JACKSON DOUGLAS VITAL DOS SANTOS (6001964459) 
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTI LEITE (55281192434) 
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CÓDIGO: ET2373 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MONOPOLOS DE MICROFITA E DE CPW PARA 
SISTEMAS UWB 
ALUNO: DANIEL BARBOSA DE QUEIROZ (6046815428) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (4401565487) 

 
CÓDIGO: ET2374 
TÍTULO: PROJETO DE UM REDUTOR DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS PARA UM 
VEÍCULO DO TIPO BAJA SAE 
ALUNO: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (6920904446) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 
CO-AUTOR: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (6887255464) 
CO-AUTOR: WENDELL ALBANO (5837526404) 
CO-AUTOR: OLIVER RIBEIRO PINTO BRIMDJAM (6805746469) 

 
CÓDIGO: ET2376 
TÍTULO: FILTROS COM ANÉIS DE MICROFITA PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÕES SEM FIO 
ALUNO: MARCELO FONSECA BARBALHO (5095428407) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (4401565487) 

 
CÓDIGO: ET2377 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA HÍBRIDO DE DESTILAÇÃO SOLAR PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA DE PETRÓLEO. 
ALUNO: RAFAEL EUGENIO MOURA RAMOS (5994407402) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (8580772800) 
CO-AUTOR: ROGERIO PITANGA SANTOS (6136646471) 

 
CÓDIGO: ET2379 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM DIPOSITIVO DE FRENAGEM PARA UM MINI BAJA 
ALUNO: RICARDO LUIS MACEDO DE SIQUEIRA (5778830467) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 

 
CÓDIGO: ET2388 
TÍTULO: EFICIÊNCIA DE INIBIDORES EM FLUIDOS AQUOSOS 
ALUNO: ALEX NASCIMENTO BARROS (7249230476) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (6147351494) 

 
CÓDIGO: ET2389 
TÍTULO: CÁLCULO DE PARÂMETROS E FORMATAÇÃO DE DADOS PARA PROGRAMAS 
DE SIMULAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 
ALUNO: ANDRE LUIZ DE SOUZA MACIEL (6904810475) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (5768632468) 
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CÓDIGO: ET2403 
TÍTULO: USO DE VERMICULITA MODIFICADA COM QUITOSANA COMO AGENTE 
ADSORVENTE DOS ÍONS PB2+ E CU2+. 
ALUNO: ANNE PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA (997359463) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449) 

 
CÓDIGO: OU1437 
TÍTULO: GERECIAMENTO DE RESÍDUOS SOLÍDOS NA UFRN 
ALUNO: LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (1397683430) 
ORIENTADOR: MARJORIE DA FONSECA E SILVA MEDEIROS (39255743449) 

 
CÓDIGO: OU1683 
TÍTULO: VISÃO DIDÁTICA DO ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS PLANOS DIRETORES 
DE NATAL DE 1984, 1994 E 2007 
ALUNO: CAMILA FURUKAVA (5722546445) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA (26135965468) 
 

CÓDIGO: OU1726 
TÍTULO: CONCEITO E REPRESENTAÇÃO NA CULTURA PROJETUAL CONTEMPORÂNEA 
ALUNO: NATHALIA PEREIRA DA SILVA (5476255451) 
ORIENTADOR: SONIA MARQUES DA CUNHA BARRETO (16842073472) 

 
CÓDIGO: OU1981 
TÍTULO: PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE - GESTÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 
ALUNO: RADMILA SALVIANO FERREIRA (7324937497) 
ORIENTADOR: MARJORIE DA FONSECA E SILVA MEDEIROS (39255743449) 
CO-AUTOR: LILIAN FELIX BORGES (5472070422) 
CO-AUTOR: IAGE TERRA GUEDES DE OLIVEIRA (6822808442) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (6147351494) 
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CÓDIGO: ET1132 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO NA CIDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: JULIANA RAYSSA SILVA COSTA (4921991405) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

Resumo:  
 
        Com a oscilação do comportamento homem-ambiente em função da atuação antrópica e 
consequentemente nas mudanças dos elementos climáticos, tais como; a temperatura, a umidade, o vento e
principalmente alterações no balanço de radiação, se faz importante estudar o conforto térmico em cidades.
Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é avaliar o conforto térmico da cidade de Natal-RN. Os dados foram 
obtidos junto a estação climatológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 1984
à 2007 em horários sinóticos. Os métodos utilizados foram os modelos de Tom, Índice de Temperatura e
Umidade – ITU e o de Chill – WCI. Os resultados parciais indicaram que o método de Tom – ITU se 
mostrou mais adequado, por se tratar de trocas de calor por convecção livre, com avaliações de conforto
térmico oscilando em frio, confortável e pouco desconforto, entretanto sua predominância foi pouco
desconforto a confortável. 

Palavras chave: Conforto térmico; Índice de Temperatura e Umidade; Índice Wind Chill. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1134 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MODELOS NUMÉRICOS PARA ESCOAMENTOS 
MULTIFÁSICOS EM DUTOS, EM DIFERENTES PADRÕES 
ALUNO: VICTOR WAGNER FREIRE DE AZEVEDO (6133279427) 
ORIENTADOR: EMILIO ERNESTO PALADINO (644647922) 
CO-AUTOR: JHONI ANDERSON SCHEMBEK SILVA (564361305) 

Resumo:  
 
        A modelagem multidimensional de escoamentos multifásicos utilizando Dinâmica dos Fluidos
Computacional, tem sido focada em escoamentos com morfologias dispersas, para as quais, diversas
correlações para a modelagem da interação entre fases podem ser encontradas. Entretanto, quando os
regimes são não-dispersos, a modelagem multidimensional destes escoamentos é ainda um assunto com
pouca literatura a respeito. Apresentam-se resultados preliminares para o escoamento de uma bolha de gás
em um escoamento vertical. O pacote CFX 11.0 será utilizado para a implementação dos modelos
computacionais. Este programa de simulação de escoamentos utiliza o método dos Volumes Finitos
(Maliska (2005), Ferziger & Peric (2001)), possuindo algoritmos para malhas não estruturadas e resolução
acoplada das equações governantes inclusive acoplamento interfacial (Burns et al. (2001)). Este pacote,
permite a implementação de novos modelos e/ou modificação dos já disponíveis através de rotinas de
usuário em linguagem FORTRAN. Alem disto, o LMC, deu inicio recentemente a uma colaboração com o
Imperial College da Inglaterra no desenvolvimento do sofware de código aberto MULTIFLOW. Este
software, que utiliza o método de volumes finitos “clássico” e solução acoplada das equações, permitirá ter 
um maior controle dos modelos e metodologias numéricas empregadas nas pesquisas. Assim, em forma
paralela, serão implementados os modelos descritos neste código para efeitos de validação e comparação de
resultados. 

Palavras chave: Escoamento multifásico em dutos /Elevação artificial de Petróleo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1140 
TÍTULO: TRANSPORTE DE SUSPENSÕES EM MEIOS POROSOS 
ALUNO: ANTONIO JOSE FERREIRA VIEIRA (6929843482) 
ORIENTADOR: ADRIANO DOS SANTOS (1725826950) 

Resumo:  
 
        Com o avanço nos processos de industrialização, e do evidente crescimento populacional, o volume
dos resíduos sólidos urbanos gerados nas grandes cidades se torna um problema cada vez mais evidente e
preocupante, pois estes resíduos geralmente acabam sendo colocados em depósitos a céu aberto, em rios,
lagos e com isso chegando a uma das mais importantes reservas de água os aqüíferos. Nessas situações,
para que se possa fazer a estimativa das áreas afetadas, ou a previsão do avanço de plumas de contaminação
e a própria escolha do método de remediação, é necessário conhecer os fatores que influenciam o transporte
dos contaminantes, as condições ambientes, e as propriedades dos contaminantes em questão, como os 
parâmetros que regem as equações de transporte de contaminantes em meios porosos, e a forma
experimental de determinação dos mesmos. 

Palavras chave: Transporte, meio poroso, adsorção, nitrato, contaminação, modelagem 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1153 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DE EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO. ESTUDO DE 
CASOS: CAPITAIS BRASILEIRAS. 
ALUNO: RITA DE CASSIA DE LIMA IDALINO (5200797446) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO (77231295720) 

Resumo:  
 
        Motivados pela tendência de acontecimentos meteorológicos severos – em conexão com as supostas 
mudanças climáticas – deseja-se apresentar, por meio da teoria de valores extremos, modelos que mostrem
os impactos de eventos raros na sociedade e ecossistemas para prevenção e propostas de mitigação. Neste
trabalho, verificou-se a adequação da Distribuição Generalizada de Valores Extremos (GVE) e da
Distribuição Generalizada de Pareto (GPD) para modelar os eventos raros, buscando o ajuste do modelo
probabilístico para estimar a precipitação máxima para um dado período de retorno. Os dados desse estudo
correspondem a precipitações diárias dos anos de 1951 a 2005 de dez capitais brasileiras. A comparação
dos resultados para os dois métodos utilizados abre uma discussão a respeito da confiabilidade em torno das
estimativas fornecidas. O Ajuste feito através da GPD estima que em um período de aproximadamente 50
anos, ocorra precipitações acima 200 mm para algumas capitais brasileiras. Com o ajuste realizado pela
GEV o nível de retorno estima ocorrências em um ano precipitações acima de 250mm. As estimativas
foram realizadas para os períodos de retorno de 1, 10 e 100 anos. O estudo foi realizado considerando uma
única série temporal local. Levando em consideração que eventos severos ocorrem com baixa freqüência às
estimativas fornecidas pela GPD apresentam vantagem sobre a GEV. 

Palavras chave: Nível de retorno, GEV, GPD 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1157 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO CINÉTICO DE DUAS CEPAS PRODUTORAS DE 
QUITOSANASES EM MEIO CONTENDO QUITOSANA 
ALUNO: NATHALIA KELLY DE ARAUJO (1169410499) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (2714319971) 
CO-AUTOR: NAYANE MACEDO PORTELA DA SILVA (5769737425) 

Resumo:  
 
        A quitosana é um polissacarídeo obtido a partir da desacetilação da quitina, a qual é obtida
principalmente das carapaças de invertebrados marinhos. Oligossacarídeos, obtidos após a hidrólise da
quitosana, apresentam propriedades funcionais e tem sido alvo de diversas pesquisas. Utilizando enzimas
(quitosanases) para a hidrólise da quitosana, oligômeros de melhor qualidade são produzidos. Atualmente, a
produção desses compostos é realizada apenas em escala de bancada, não existindo ainda uma metodologia
para a produção em larga escala a um custo acessível, principalmente por não existir um processo para
produção de quitosanases bem esclarecido. Para que ocorra a indução de enzimas quitosanolíticas por
microrganismos é necessária a presença de quitosana no meio de cultivo. O objetivo deste trabalho foi
avaliar diferentes métodos de solubilização da quitosana para o preparo de meios de cultivo e avaliar o
crescimento dos microorganismos nesses meios. Soluções de quitosana a 1% foram obtidas a partir da sua
solubilização em ácido clorídrico e ácido acético e adicionadas no meio de cultivo. A variação do consumo
de açúcares redutores, produção de biomassa e pH foram os parâmetros utilizados para avaliação do
crescimento do microrganismo. Após 48 horas de cultivo não se observou crescimento microbiano no meio
contendo quitosana solubilizada em ácido acético. De acordo com os resultados obtidos, o método definido
para solubilização de quitosana foi a utilização de ácido clorídrico. 

Palavras chave: quitosana, enzimas quitosanolíticas, B. chitinolyticus, B. ehimensis. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1158 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO SOLVENTE NA COMPOSIÇÃO E NO RENDIMENTO DO PROCESSO 
DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE LINHAÇA (LINUM USITATISSIMUM L.) 
ALUNO: THOMAS ROCELLI DE OLIVEIRA (6080867460) 
ORIENTADOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (29171156453) 
CO-AUTOR: THIAGO JACKSON TORRES CRUZ (5270534495) 
CO-AUTOR: ELISANGELA LOPES GALVAO (0) 

Resumo:  
 
        Neste trabalho foi investigado o método de extração com solventes orgânicos para a recuperação do
óleo da semente de linhaça do tipo (L. usitatissimum L.). A seletividade dos solventes (éter etílico e etanol)
foi testada, de modo a se determinar qual deles apresentaria maior afinidade pelo ácido graxo poliinsaturado
α-linolênico (da família ω3), componente majoritário do óleo da linhaça. As sementes foram adquiridas em
Natal/RN, homeogeneizadas e estocadas em frasco de vidro. Para o preparo das amostras, as sementes
foram trituradas em um multiprocessador de alimentos e em seguida peneiradas em um agitador de
peneiras, contendo peneiras da série Tyler. A composição granulométrica da amostra foi uma mistura de
partículas contendo 30% (24mesh), 30% (28 mesh), 20% (32 mesh) e 20% (48 mesh). Para a obtenção dos
extratos foi utilizada uma metodologia que consiste de três etapas: incubação das amostras, filtração a
vácuo e evaporação do solvente. Com relação ao rendimento do processo, os valores mais altos (25,89%)
foram obtidos com éter etílico como solvente extrativo. Rendimentos inferiores foram constatados com
etanol como solvente (6,09%). A maior concentração do ácido graxo poliinsaturado α-linolênico (C18:3) 
foi obtida para a extração com de éter etílico (53,2%.). A concentração do ácido linoléico, não sofreu
influência da modificação do solvente, tendo os percentuais sido bastante próximos, para os solventes
etanol e éter etílico, respectivamente. 

Palavras chave: Extração; linhaça; etanol, éter etílico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1164 
TÍTULO: PRÉ-TRATAMENTO FÍSICO–QUÍMICO APLICANDO O PROCESSO DE 
MICROFILTRAÇÃO E ÁCIDO CLORÍDRICO EM SISTEMAS DE DESSALINIZAZÇÃO VIA 
OSMOSE REVERSA 
ALUNO: FABIANA ALVES PINTO (3057022464) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344) 
CO-AUTOR: JOHNSON PONTES DE MOURA (1185174494) 

Resumo:  
 
        Na dessalinização de águas, a osmose reversa, do ponto de vista técnico e econômico, é um dos
processos mais versáteis podendo ser usado numa ampla faixa de concentração de sais dissolvidos. O pré-
tratamento da água in natura protege os elementos de membranas contra vários fenômenos de incrustações
de ordem inorgânicas e orgânicas. Os pré-tratamentos estudados foram aplicados apenas na água de
alimentação. Para que se obtenha um desempenho adequado na produção de água potável e no tempo de
vida das membranas, a água subterrânea ou de superfície deve ser pré-tratada antes do processo de osmose 
reversa. O pré-tratamento é uma das etapas mais importantes para o sucesso do processo de dessalinização.
O pré-tratamento convencional utilizado consiste de uma filtração simples, utilizando filtros de acetato,
membranas de microfiltração e adição de ácidos e outros componentes que controlem a precipitação de sais
parcialmente insolúveis, como carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, sílica e sulfato de bário e adição de
reagentes que reduzem o crescimento microbiano. Além disso, o pH e o teor de agentes redutores devem
ser controlados antes da água de alimentação ser introduzida no módulo de permeação. 

Palavras chave: Físico-química, pré-tratamento, osmose reversa, dessalinização 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1168 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DE SERVIÇOS 
OAM (OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO) PARA REDES METRO ETHERNET. 
ALUNO: JOAO PAULO MOREIRA DIAS FRANCA (5784901451) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 

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 feitos, na atualidade, grandes esforços na busca de soluções para
prover recursos voltados às atividades de OAM operando na camada Ethernet. Nesse contexto, ainda não
existem ferramentas “free” no mercado e, por isso, surgiu a necessidade de desenvolver uma ferramenta de
monitoramento, capaz de dar suporte às atividades de OAM nessas redes.Dessa forma pretende-se permitir 
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.Com estudo
e acompanhamento das atividades de padronização desse serviço, está sendo desenvolvida essa ferramenta
de gerenciamento do serviço, que possibilitará 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, a ferramenta se encontra formalmente especificada em UML e está em fase final de
implementação, com os primeiros resultados de testes dos módulos concluídos. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1171 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PROCESSO DE COAGULAÇÃO-FLOCULAÇÃO USANDO CLORETO 
DE MAGNÉSIO NO TRATAMENTO DO CORANTE ÍNDIGO BLUE 
ALUNO: RICARDO PAULO FONSECA MELO (5408862461) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (8580772800) 
CO-AUTOR: LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE (44323581491) 
CO-AUTOR: BRUNO SAVULO ALVES DE OLIVEIRA (6121013478) 

Resumo:  
 
        Vários procedimentos têm sido utilizados para atender às necessidades dos mais variados tipos de
efluentes industriais, entre eles está o da indústria têxtil, caracterizado por ter alta vazão, toxicidade, pH e
cor. Diante dessa realidade, este trabalho visa contribuir no tratamento de efluente contendo corante Índigo
Blue através do processo de coagulação-floculação com o uso de íon magnésio (Mg2+) como agente 
coagulante. Este íon é obtido da água residuária das salinas, conhecida como água-mãe, que normalmente é 
lançada no mar sem nenhum aproveitamento. O objetivo deste estudo é verificar a eficácia da aplicação da
água-mãe no tratamento do corante Índigo Blue. Parâmetros como pH, velocidade e tempo de agitação, 
mostraram-se fundamentais à eficácia do processo. Os resultados da eficiência de remoção da cor e turbidez
são 97% e 96%, respectivamente. Estes resultados apresentam a viabilidade da aplicação do processo de
coagulação-floculação, além disso, outro fator que contribui para aplicação do processo é o seu baixo custo.

Palavras chave: Índigo Blue, magnésio, coagulação-floculação, turbidez, cor 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1175 
TÍTULO: ASPECTOS GERAIS DAS REDES WIMAX: TOPOLOGIA, SEGURANÇA, QOS E 
HANDOFF 
ALUNO: ANA LIZ SOUTO OLIVEIRA (60160260480) 
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (39900533100) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta a tecnologia de redes metropolitanas sem fio, conhecidas como WiMAX
(IEEE 802.16), em seus aspectos mais relevantes, abordando elementos teóricos presentes nos padrões
[IEEE 802.16], [IEEE 802.16e] e em publicações recentes. Será dada uma visão geral da tecnologia,
abordando os tipos de topologias de rede existentes e seus elementos, os mecanismos de segurança e de
provisão de qualidade de serviço disponíveis, além de destacar como a questão da mobilidade é tratada em
tais redes, através de mecanismos de handoff. Adicionalmente, serão mostrados por figuras os produtos
disponíveis no mercado. 

Palavras chave: Redes metropolitanas sem fio, IEEE 802.16e, handoff 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1176 
TÍTULO: TCCAD: UMA FERRAMENTA COMPUTACIONAL CAD/CAE 3D NO AUXÍLIO DE 
PROJETO TROCADOR DE CALOR CONVENCIONAL 
ALUNO: LUZINARIO GOMES DA SILVA (1216729484) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 

Resumo:  
 
        Na indústria de petróleo, há uma demanda por softwares CAD customizada que auxiliem no projeto e
simulação de trocadores de calor. Sendo assim, foi elaborado um software denominado TCCAD que tem
como principal objetivo projetar trocadores do tipo carcaça e tubo em CAD a partir de diâmetros pré-
estabelecido por norma de tubulações e fazer a análise do sistema em uma ambiente CAE. Com o auxilio
das teorias CAD e CAE através da linguagem C++ conjunta com a computação gráfica foi possível criar
um programa de visualização e análise de sistemas térmicos com trocas de energia. Os principais resultados
foram: uma interface CAD de visualização integrada com uma interligação com o software comercial
ALGOR FEA para análise de elementos finitos. Portanto, o TCCAD, mostrou ser uma poderosa ferramenta
computacional no auxilio de projetos e análise de sistemas térmicos com principal aplicação em trocadores
de calor convencional. 

Palavras chave: Trocadores de Calor, CAD, Computação Gráfica, OpenGL. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1182 
TÍTULO: EFEITO DO TIO2 NA RESISTÊNCIA DE POLARIZAÇÃO DO NAALG. 
ALUNO: ARETHA DOS SANTOS FERNANDES (6425811420) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491) 

Resumo:  
 
        Investigou-se as propriedades elétricas dos compósitos obtidos do Alginato de Sódio intercalado ao
Dióxido de Titânio, utilizando a Espectroscopia de Impedância. As medidas elétricas foram realizadas em
temperatura ambiente, no intervalo de freqüências de 1mHz a 1MHz e amplitude de potencial de 0,07 V,
colocando os compósitos obtidos em uma cela eletroquímica de placas paralelas de área de 0,5 cm2.
Observa-se que a condutividade do sistema (NaAlg)18TiO2 é da mesma ordem de grandeza do filme de
NaAlg puro, o que parece indicar que o TiO2 não teve nenhum efeito sobre as propriedades elétricas do
NaAlg. Entretanto, o efeito mais significativo observado nesse sistema foi em relação à resistência de
polarização de cargas nas três razões molares estudadas. À medida que a razão molar foi aumentando houve
um aumento correspondente dessa resistência que variou da ordem de grandeza de dez a quinta potência em
x = 18 para dez a oitava potência em x = 36. Esse comportamento parece indicar que houve um aumento na
formação de ligações cruzadas e, portanto, a associação do TiO2 com a cadeia macromolecular do NaAlg é
intermolecular em que o plano contendo o TiO2 é perpendicular a cadeia macromolecular. Dessa forma,
conclui-se que o TiO2 teve influência significativa na resistência de polarização do sistema NaAlg-TiO2 
diminuindo a mobilidade dos portadores de carga. 

Palavras chave: Resistência de Polarização, Compósito NaAlg-TiO2. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1189 
TÍTULO: A SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA DOPADA COM ÍONS DE CE+4 E 
ND+3 
ALUNO: SEVERINA DENISE SALES DE OLIVEIRA (6535630439) 
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (2260680488) 
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 

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 até 900°C/3h. A difração de raios
X mostrou o 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, respectivamente. 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 processo de
densificação do material. 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: ET1190 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DA FERRITA DE NIZN OBTIDA 
VIA MÉTODO DOS CITRATOS PRECURSORES 
ALUNO: EPITACIO MARTINS DE SA NETO (6120909494) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (2824707437) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 

Resumo:  
 
        Realizou-se a síntese da ferrita de Ni-Zn, com o uso do método dos citratos precursores, na
composição Ni0,5Zn0,5Fe2O4. As amostras foram caracterizadas pelas técnicas de difração de raios X,
microscopia eletrônica de varredura e magnetometria de amostra vibrante. O material apresentou a
formação de fase única do tipo espinélio nas temperaturas de 350ºC/3,5h em atmosfera ambiente e à 
1100ºC/2h em atmosfera de argônio. As histereses magnéticas identificam as amostras como material soft.
Em 350ºC a magnetização de saturação, Ms, atingiu o valor de 53 emu/g e campo coercitivo, Hc, de 47 Oe.
Já em 1100ºC a Ms foi de 105 emu/g com 3,8 Oe de Hc. A 350ºC o efeito da Ms é atribuído ao fenômeno 
de superparamagnetismo em partículas nanométricas. O aumento da Ms com a temperatura foi devido a
presença de domínios magnéticos no material calcinado à 1100ºC. 

Palavras chave: ferrita NiZn, citrato precursor, MARE. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1191 
TÍTULO: SÍNTESE, ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE REFLETIVIDADE NO SISTEMA 
FERRITA NI1-XMGXFE2O4 COM X=0,3 E X-0,5 
ALUNO: LEONARDO JAIME FREITAS DE SOUZA (6510289490) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 
CO-AUTOR: JOSE EVES MENDES DA SILVA (2799475426) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 

Resumo:  
 
        A ferrita Ni1-xMgxFe2O4 para x= 0,3 e x= 0,5 foi sintetizada pelo uso do método dos citratos
precursores. As composições estequiométricas foram calcinadas na temperatura de 350°C/3,5h em
atmosfera ambiente. Os pós calcinados foram caracterizados por DRX, TGA/DTG, FTIR, MEV e
refletividade pelo método de guia de ondas. As análises confirmaram que ocorreu a formação de uma
estrutura CFC do tipo espinélio independente da concentração de x. Por FTIR observa-se picos 
característicos de um sistema com formação de fase ferrita. As curvas de TGA/DTG mostram que para uma
temperatura inferior a 370°C, ocorre decomposição no sistema, resultando na formação da fase
nanocristalina. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) deixa evidente que as partículas estão
aglomeradas e que o material apresenta grande área de superfície. Os materiais apresentaram absorção igual
ou inferior a 50% em faixas de freqüências específicas. Para as espessuras na faixa de 4,0 mm,
independente do valor de x, a absorção máxima ocorreu entre 9 e 10 GHz. Para valores seletivos de
freqüências, próximos ou acima de 12 GHz, as espessuras devem ter dimensão igual ou inferior a 3,70 mm. 

Palavras chave: Ferrita espinélio, citratos precursores, MARE. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1194 
TÍTULO: GEOQUÍMICA AMBIENTAL DE ELEMENTOS QUÍMICO (INCLUINDO METAIS 
PESADOS) EM ÁREAS DE ATUAÇÃO DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA NO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: GERSON ROMANO DOS SANTOS JUNIOR (3464852407) 
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (8036691434) 

Resumo:  
 
        O meu trabalho consistiu da retirada e análise de amostras feitas em cavas (poços de pesquisa) obtidas
em dois níveis amostrais. As mesmas estão inseridas em três áreas: Canto do Amaro, Estreito e Salina
Cristal, todas no Estado do Rio Grande do Norte. Este trabalho é parte de um estudo maior, cujo objetivo é
definir valores de referência (background geoquímico) de algumas unidades litológicas/pedológicas
pertencentes à Bacia Potiguar. As coletas das amostras foram realizadas em dois períodos: estação chuvosa
e estação seca. Com base nos resultados das análises foram gerados mapas, gráficos, planilhas, tabelas e
outros que contemplam as duas etapas de amostragem para as três áreas. Esses recursos estatísticos e
interpretativos serviram de base para demonstrar o relevo e a variabilidade geoquímica observada nas
diferentes profundidades de cada área para cada elemento químico previsto no meu plano de trabalho, são
eles: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, V e Zn, sendo gerados dezoito
mapas para cada período climático de cada área totalizando 108 mapas. Os parâmetros geoquímicos e
granulométricos trabalhados levaram em consideração os diferentes compartimentos
litológicos/pedológicos observados nas áreas de coleta das amostras. 

Palavras chave: Geoquimica Ambiental, Metais Pesados, Bacia Potiguar 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1206 
TÍTULO: ESTUDO DE METAMATERIAIS EM GUIAS DE ONDAS 
ALUNO: JOAO KLEBER LIMA DE ARAUJO (5388532470) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487) 

Resumo:  
 
        A pesquisa científica tem contribuído para despertar a busca pelo conhecimento, em que se sente que
trabalhos vêm sendo desenvolvidos e obtendo sucesso. Estes resultados são observados com as publicações,
artigos e teses aceitas e apresentadas mundialmente. Os objetivos alcançados demonstram que a dedicação
à pesquisa científica, com acompanhamento detalhado do orientador, com ferramentas necessárias para o
trabalho, com seriedade, tem retorno. Além disto, trabalhar com áreas em que constantes inovações são
realizadas é mais um ponto positivo que motiva os docentes e discentes (pesquisadores de iniciação
científica, mestrandos, doutorandos, etc) a fazer o melhor de si. Tal área como as telecomunicações merece
atenção, onde o objetivo maior é obter toda a gama teórica de interesse científico para que então se possam
fazer os testes experimentais. Daí o trabalho com o desenvolvimento das equações de campo utilizando o
método LTT, teoria de antenas, soluções de equações, manipulação de programas computacionais,
linguagens, etc. ser de grande importância tanto para o andamento da pesquisa quanto para o crescimento
do aluno. Internamente a linha de pesquisa, estamos fazendo todo o desenvolvimento citado para o estudo
de metamateriais em antenas de microfita com três regiões, duas abaixo do Patch, além da adaptação dos
softwares para o caso em estudo. 

Palavras chave: Método LTT; Metamaterial; Antenas; Ressoador de microfita. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1207 
TÍTULO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS ABSORVEDORAS DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS NA FAIXA DE 8 A 12 GHZ EM FERRITAS DE NÍQUEL-ZINCO. 
ALUNO: CHARLES RAJIV CAVALCANTE DO LAGO (6246328490) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (2168290890) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (4460759810) 
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (2824707437) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (3620014485) 

Resumo:  
 
        Pelo método dos citratos obteve-se a fase única tipo espinélio quando calcinado a 350°C/3h em
atmosfera ambiente. As amostras calcinadas entre 350°C/3h e 30 min a 1100°C/3h mostraram um aumento
da cristalinidade com o aumento da temperatura, verificando-se que em temperaturas acima de 500°C/3h 
sem controle de atmosfera inerte, ocorre a presença de fase secundária. A análise morfológica do pó a 1000
e 1100ºC/3h mostrou partículas de tamanho médio de 0,5 micrômetro para o pó calcinado a 1000ºC/3h e 
partículas entre 1 e 2 micrômetros para o pó calcinado a 1100ºC/3h. O pó formou maiores aglomerados a 
1100ºC/3h devido ao efeito de difusão que a temperatura mais elevada proporciona. A ferrita calcinada a
1100°C/3h apresentou bom desempenho como MARE com absorção de microondas máxima de 96,6% (-15 
dB), viabilizando sua aplicação como material absorvedor de radiação eletromagnética. 

Palavras chave: citrato precursor, nanométrico e MARE. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1208 
TÍTULO: ESTUDO DA RADIAÇÃO PAR EM NATAL-RN ENTRE 2001 E 2008 
ALUNO: HUGO SERGIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (1369201443) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA (9046232468) 

Resumo:  
 
        A densidade de fluxo de fótons na atmosfera terrestre com comprimento de onda entre 400 e 700 nm é
representada pela radiação fotossinteticamente ativa (PAR – photosynthetically active radiation), utilizada 
para quantificar o número de fótons, por segundo, por metro quadrado, dentro da região visível do espectro
eletromagnético da luz solar. A PAR indica a energia total disponível para fotossíntese pelas plantas, sendo,
portanto, um parâmetro básico para estudos biológicos. No presente trabalho foram analisados dados da
radiação PAR em Natal – RN – Brasil, obtidos no período de janeiro/2001 a fevereiro/2008, a partir de um
radiômetro GUV (Ground Ultraviolet) pertencente ao Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais, do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Centro Regional do Nordeste (INPE - CRN). Para análise do 
comportamento geral e determinação de valores de máximos e de mínimos, consideraram-se as médias 
diárias das densidades de fluxo entre 06h00 e 17h00. Com base na análise dos dados obtidos, constatou-se 
que os máximos ocorreram no período outubro-março, com pouca variação entre os anos considerados
neste estudo; enquanto os mínimos ocorreram no período maio-julho. Também foi verificado que os valores 
dos mínimos apresentaram maior amplitude de variação do que os valores dos máximos. Os resultados
poderão ser utilizados em pesquisas sobre crescimento de vegetais e, portanto, serão colocados à disposição
dos interessados na página do LAVAT - INPE - CRN. 

Palavras chave: Radiação solar, PAR, Natal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1209 
TÍTULO: CÁLCULOS DE IMPEDÂNCIAS MEDIDAS POR RELÉS DE DISTÂNCIA E ESTUDO DE 
SUAS RESPOSTAS PARA OS DIVERSOS TIPOS DE CURTOS-CIRCUITOS QUE PODEM 
OCORRER NUM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA TRIFÁSICO E ATERRADO 
ALUNO: MELINDA CESIANARA SILVA DA CRUZ (5590713455) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491) 

Resumo:  
 
        O relé de distância é o principal equipamento empregado na proteção de linhas de transmissão contra
os efeitos danosos da corrente de falta (curto-circuito). Sua aplicação requer conhecimento detalhado das
impedâncias do sistema, já que as mesmas são proporcionais à distância que permite a localização de faltas.
Este trabalho descreve, pois, o desenvolvimento de um software que efetua o cálculo de impedâncias
medidas por relés de distância, simula a resposta dos mesmos aos diferentes tipos de curtos-circuitos que 
podem ocorrer em um sistema de potência trifásico aterrado, bem como aplica-se a casos reais de faltas, 
tendo suas repostas comprovadas e validadas pelo programa “Power Factory”, da DIGSILENT. 

Palavras chave: Relé de distância, Medição de impedância, Proteção contra faltas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1238 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE DESCONTINUIDADE NA SEÇÃO TRANSVERSAL 
NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PRFV 
ALUNO: SERGIO RENAN LOPES TINO (5007190470) 
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491) 

Resumo:  
 
        A crescente demanda na utilização de materiais compósitos torna imprescindível uma melhor
compreensão do seu comportamento frente às mais diversas condições de carga e serviço, bem como sob as
variadas formas de conexões (fixações) envolvendo mecanismos nos projetos estruturais. Dentro dessas
condições de projeto destaque se faz para a presença de descontinuidades na área de seção transversal, as
quais dão origem ao fenômeno da concentração de tensão. O laminado compósito estudado é constituído de
resina poliéster ortoftálica como material de impregnação e terá a configuração composta por 07 (sete)
camadas de mantas de fibras curtas (450 g/m2, 5,0 cm) de vidro-E. O compósito é fabricado 
industrialmente pelo processo de laminação manual (hand-lay-up) e denominado de Plástico Reforçado 
com Fibra de Vidro (PRFV). A resposta mecânica (resistência e rigidez) e a característica da fratura foram
investigadas para os ensaios de tração uniaxial através de um estudo comparativo entre o laminado
compósito com descontinuidade (LCD) e o mesmo laminado sem a presença de descontinuidade (normal)
(LCN). O tipo de descontinuidade estudada foi de um furo central. Os resultados obtidos nos ensaios
mecânicos mostram superioridade do LCN sobre o LCD tanto na resistência quando na rigidez. Mostra,
também, influência do furo na característica final da fratura. Um estudo comparativo entre os resultados
obtidos foi desenvolvido de forma a quantificar essa influência. 

Palavras chave: Descontinuidade, Fratura, Materiais Compósitos, Resistência e Rigidez. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1239 
TÍTULO: ESTUDO DE CASOS EM CFD, UTILIZANDO-SE DIFERENTES TÉCNICAS E 
FERRAMENTAS DENTRO DO PHOENICS 3.4. 
ALUNO: GIZELE FREITAS TORRES (4664028482) 
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404) 

Resumo:  
 
        A Fluidodinâmica Computacional,CFD,(Computacional Fluid Dynamics) é definida como um
conjunto de técnicas matemáticas, computacionais e numéricas usadas para o estudo preditivo de
fenômenos que envolvem escoamento de fluidos. Neste trabalho realizaram-se dezessete simulações, dentre 
elas escoamentos em duto curvo, inclinado, com geometrias diferentes, através do software comercial
PHOENICS 3.4 (Parabolic, Hyperbolic, Or Elliptic Numerical Integration Code Series), todas elas
monofásicas e estacionárias, seguindo as etapas principais em CFD: pré-processamento, processamento e 
pós-processamento, através do VR-Editor, Earth e VR-Viewer e utilizando ferramentas como o PARSOL, 
SHAPEMAKER e importação de objetos CAD. As simulações de escoamentos monofásicos em geometrias
curvas ou irregulares apresentaram bons resultados na ativação do PARSOL, em que os cálculos de
velocidade, ao redor ou próximos às paredes das superfícies, foram notadamente melhorados. Quando se
refinou a malha, problemas de convergência para os valores de velocidade foram verificados quando se
ativou o PARSOL. Para os demais casos não foi possível verificar modificações com a utilização do
PARSOL. O ShapeMaker permitiu facilmente a criação de geometrias, as quais não existem na biblioteca
“shapes” do PHOENICS 3.4. O PHOENICS 3.4 pôde importar objetos do tipo STL, FME e DXF, gerados
por outros programas como AutoCAD. Portanto, a CFD é uma ferramenta essencial para o estudo do
escoamento de fluidos em Engenharia. 

Palavras chave: CFD, PHOENICS 3.4, PARSOL, SHAPEMAKER, CAD, Q1. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1241 
TÍTULO: SISTEMA MICROCONTROLADO UTILIZANDO INTERNET EMBARCADA PARA 
MONITORAMENTO REMOTO EM TEMPO REAL DE TEMPERATURA E DISPONIBILIZAÇÃO 
DOS DADOS NA WEB ATRAVÉS DE CONEXÃO DE REDE 
ALUNO: JOHNNY CEZAR MARÇAL DOS SANTOS (5849679421) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 
CO-AUTOR: THIAGO SILVANO REGO LIMA (5574532409) 

Resumo:  
 
        O monitoramento a distância de ambientes vem sendo uma atividade de relevante importância, tão
logo os avanços tecnológicos o permitiram. Monitorar um ambiente é uma forma adicional de aumentar a
garantia de operacionalidade e disponibilidade dos serviços providos por esse ambiente. A área de controle
de processos já se encontra bem consolidada e conta com uma quantidade significativa de técnicas e
procedimentos variados para a consecução de seus objetivos. Assim, não é nenhuma novidade a
implantação de um sistema automatizado de controle de temperatura em determinados ambientes.
Entretanto, a digitalização desses procedimentos, com o uso de microcontroladores e sensores adequados
permite que se obtenha e se armazene os dados referentes ao processo de controle sob forma digital. O
passo seguinte seria a disponibilização desses dados para acesso remoto através das redes de computadores.
Essa integração entre os mecanismos tradicionais de controle e a disseminação dos dados obtidos nesse
processo através da Internet se constitui no foco do presente projeto. O projeto envolve o desenvolvimento
de um circuito microcontrolado para obter os dados de temperatura do ambiente, e também de um sistema
on-line para monitoramento dessa temperatura. Essas características permitem que uma pessoa possa,
remotamente, saber como está a temperatura do ambiente monitorado a qualquer momento, necessitando
apenas de conexão com a Internet e de um navegador WEB para acessar o sistema on-line. 
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Resumo:  
 
        As disfunções sexuais femininas (DSF) têm alta prevalência nos dias atuais, porém são sub-
diagnosticadas, proporcionando grande desconforto em mulheres e dificuldades no relacionamento. Com
uma pesquisa por amostragem probabilística, busca-se estimar a proporção de mulheres que apresentam um 
quadro clínico de disfunção sexual, ou seja, um mau funcionamento na resposta sexual. O questionário é
uma adaptação do Female Sexual Function Index (FSFI) elaborado nos EUA. O FSFI é um breve
questionário com o intuito de medir o funcionamento sexual de mulheres e avalia seis domínios de
funcionamento sexual: excitação, orgasmo, satisfação, dor, lubrificação e satisfação. O trabalho proposto
tem como objetivos principais a validação do questionário e o desenvolvimento de um plano amostral para
a pesquisa. Foi usado o teste t-student para validação do questionário. O teste mostrou-se bastante 
significativo (p-valor < 0.05), mostrando que o questionário consegue identificar mulheres que apresentem 
ou não disfunção sexual. O Alfa de Cronbach foi utilizado para medir a consistência interna do questionário
e, também, mostrou-se bastante satisfatório (alfa igual a 0.87). Através de um plano amostral probabilístico
por conglomerado em dois estágios e tendo como unidades amostrais os setores censitários e os domicílios,
respectivamente, foram selecionados 16 setores censitários de forma sistemática em toda Natal-RN. 
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CÓDIGO: ET1245 
TÍTULO: ANÁLISE DO ALGORITMO PARA DETECTAR FACES EM IMAGENS DIGITAIS 
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ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

Resumo:  
 
        Analisa métodos e algoritmos para a detecção de faces humanas em imagens digitais. A detecção de
objetos, estudada em processamento de imagens, é um problema fundamental na área de visão
computacional e , consequentemente, de grande importância na área de robótica. Já a detecção de face, em
particular, é uma parte essencial para reconhecimento de faces e de importância fundamental para sistemas
que interagem como o usuário visualmente. A dificuldade em detectar uma face é identificar posição
( frontal, perfil, etc. ) em que ela se encontra, pois variações na iluminação ou ruídos em uma imagem
também afetam o processo de detecção. Na imagem, o primeiro passo necessário para identificar uma face é
eliminar partes da imagem com menor probabilidade de se encontrar uma face, ou seja, partes que,
possivelmente, não contém face alguma, evitando assim processamentos desnecessários ; e o segundo passo
é casar as partes restantes da imagem com padrões de faces e verificar quais partes tiveram sucesso no
casamento. Para eliminar as partes desnecessárias, recorta-se partes da imagem onde há uma maior 
concentração de cores semelhantes as da pela humana. Feito o recorte, a imagem resultante é submetida ao
realce de bordas ( localiza regiões onde a variação da cor é maior do que a intensidade da cor no ponto ).
Após o realce, padrões de face são buscados na imagem resultante para a localização de faces. 

Palavras chave: imagem face rosto visão computacional 
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Resumo:  
 
        O uso das energias renováveis em substituição aos combustíveis fósseis é bastante promissor, pois,
além de serem inesgotáveis, podem causar impactos ambientais muito baixos ou quase nulos, sem afetar o
balanço térmico ou composição atmosférica do planeta. Neste contexto surge o biodiesel como alternativa,
sendo definido como um combustível renovável, de queima limpa, obtido através da reação de
transesterificação de gorduras ou óleos vegetais com álcool (metílico ou etílico) resultando em mono-alquil 
ésteres de ácidos graxos, os quais apresentam características físico-químicas semelhantes às do diesel. 
Entretanto, devido ao alto teor de cadeias insaturadas presentes em sua matéria–prima, o biodiesel apresenta 
enorme disposição à degradação oxidativa quando exposto ao ar, umidade, metais e calor, gerando
polímeros indesejáveis, ácidos fortes e peróxidos, podendo causar danos e diminuir a eficiência de ignição
dos motores automotiveis. Com isso, surgem os antioxidantes como agentes aditivos retardadores desse
processo de degradação. O presente trabalho visando valorizar a matéria-prima regional visa a obtenção e 
caracterização de um antioxidante derivado do cardanol extraído do Líquido da Castanha de Caju (LCC)
capaz de inibir quimicamente a reação de oxidação do biodiesel. 

Palavras chave: Antioxidante, Cardanol, biodiesel e síntese 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1248 
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO MULTI-OBJETIVO PARA O PROBLEMA DA DEFINIÇÃO DAS 
DIREÇÕES DOS FEIXES DE RADIAÇÃO 
ALUNO: EVERTON RANIELLY DE SOUSA CAVALCANTE (8319487447) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749) 

Resumo:  
 
        A radioterapia é o uso da radiação ionizante como parte do tratamento de câncer, objetivando eliminar
as células cancerosas ou pelo menos impedir que elas se proliferem. Como o tumor é circundado por
tecidos sãos, cuidados especiais são necessários para evitar danos irreversíveis que reduzam a qualidade de
vida do paciente. Atualmente, técnicas computacionais avançadas são cada vez mais empregadas a fim de
resolver problemas relacionados ao planejamento do tratamento de modo a otimizar a aplicação dessa
radiação. Nesse contexto encontra-se o problema da definição das direções dos feixes de radiação, foco do
presente trabalho, o qual está baseado no esforço de desenvolvimento de algoritmos flexíveis e generalistas,
sendo considerados múltiplos objetivos. Os algoritmos evolucionários, mais especificamente os algoritmos
transgenéticos, que realizam uma busca estocástica simulando interações endossimbióticas entre um
hospedeiro e uma população de endossimbiontes, foram estudados a fim de desenvolver os referidos
algoritmos. Ao contrário de outros algoritmos evolucionários que se baseiam na idéia darwiniana da
competição como motor da evolução, os algoritmos transgenéticos apóiam sua metáfora na idéia de
cooperação entre diferentes organismos que ocorre no interior de uma célula. Os algoritmos geram um
conjunto de soluções que poderão ser utilizadas pelos profissionais de radioterapia em seu processo de
tomada de decisão relativa à definição de um plano radioterápico. 

Palavras chave: Radioterapia, Otimização Multi-Objetivo, Algoritmos Transgenéticos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1249 
TÍTULO: ANÁLISE TÉRMICA DE SELOS ELASTOMÉRICOS USADOS EM SISTEMAS DE 
VEDAÇÃO. 
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ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
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Resumo:  
 
        Uma caixa de engaxetamento em um cavalo mecânico de um poço de petróleo, encamisa uma haste
polida através de uma carcaça metálica ajustável e um pacote de anéis elastoméricos submetida a um
movimento alternado. Além do desgaste promovido pelo deslizamento em meio fluídico hostil, os anéis
elastoméricos também são submetidos a severas solicitações físico-químicas que, por sua vez, intensificam 
o processo de deterioração. O objetivo deste trabalho é fazer-se uma avaliação de borrachas de retentores 
através de Análise Termogravimétrica (TG) e Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), discutindo-se 
seus resultados à luz da resposta funcional dessas borrachas ao desgaste. As análises foram feitas em
amostras como adquirida, desgastadas em campo e após um banho de imersão por 24 horas em um fluido
padrão. Observou-se na curva TG da borracha nitrílica (NBR) na condição como adquirido que, entre as 
temperaturas de 137 e 175 °C, houve perda mássica de apenas 0,38%. Em seguida, constatou-se uma 
variação de massa da NBR entre as temperaturas de 189 e 320 °C com perda de 5,43%. A perda mais
significativa ocorreu entre 400 e 513 °C, com variação de 34,96%. Da análise DSC, observou-se uma 
diferença de energia da NBR em relação a um material de referência. Discute-se a influência dos fluidos 
usados, incluindo-se o de trabalho, sobre a degradação do material NBR na degradação dos retentores,
apresentando-se, assim, informações úteis aos projetistas desses retentores 

Palavras chave: Análise termogravimétrica , Borracha nitrílica , Desgaste. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1255 
TÍTULO: SISMICIDADE NO NORDESTE BRASILEIRO 
ALUNO: DANIEL FERNANDES DE MENEZES (8268443405) 
ORIENTADOR: ADERSON FARIAS DO NASCIMENTO (90376285400) 

Resumo:  
 
        O trabalho aborda de forma geral a questão dos abalos sísmicos ocorridos no nordeste do Brasil, e
procura informar como são obtidos e estudados estes dados, trabalho este feito pelo Laboratório de
Sismologia da UFRN em conjunto com outros órgaos públicos e privados. A região acima citada é
responsável pela maioria dos abalos sísmicos ocorridos no Brasil, fato este que já daria credibilidade para
um estudo mais aprofundado na área, além de outros fatores também existentes. 

Palavras chave: Sismicidade, Nordeste do Brasil, Tremores no Nordeste 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1257 
TÍTULO: DISCRETIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOSÉ (CRUZETA-RN) 
ALUNO: MATHEUS FERNANDES DE ARAUJO SILVA (1435936418) 
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (18446663872) 

Resumo:  
 
        Um dos maiores problemas na discretização de Bacias hidrográficas é que dependendo do tamanho da
mesma este trabalho pode ser dispendioso e cansativo ,principalmente quando não se dispõe de softwares
mais preparados e direcionados para este tipo de trabalho .Foi desenvolvida a discretização da Bacia
Hidrográfica do Rio São José pertencente à Bacia Piranhas/Assu , no Açude Cruzeta, município de Cruzeta
(RN) .A bacia foi subdividida em células (aproximadamente 2500 células) a partir do software AutoCAD
2008 e do mapa eletrônico da bacia ( mapa planialtimétrico ).Cada célula possui forma geométrica definida
e as coordenadas UTM (x,y,z) e condições de contorno dos seus vértices (nós) registradas.Parâmetros
geométricos e físicos foram registrados para cada célula a fim de se ter um banco de dados ,essencial para a
Modelagem .Esta subdivisão é fundamental para o balanço hídrico da bacia e servirá de base para outros
cálculos hidrológicos importantes . 

Palavras chave: Discretização,modelagem, balanço hídrico . 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1260 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DO SISAL COMO ADSORVENTE PARA ÓLEO: 
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CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 

Resumo:  
 
        O sisal (Agave Sisalana) é cultivado principalmente na Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Destaca-se por produzir uma fibra vegetal de baixo custo, possuir resistência à tração, boa elasticidade,
além de aplicações variadas. Este trabalho se propõe a estudar a viabilidade do sisal como adsorvente para
óleo. No setor do Petróleo, este estudo é de grande importância pela necessidade de se purificar a água de
produção, a qual possui altos teores de hidrocarbonetos, os quais são tóxicos ao meio ambiente. Para que a
sorção por óleo seja maximizada, é necessário submeter a fibra a tratamentos que diminuam os sítios
polares como hidroxilas da celulose, e eliminem espaços intersticiais ocupados pela lignina. A metodologia
utilizada para o trabalho envolveu as seguintes etapas: a) estudo do tempo de sorção (5’, 10’, 20’, 60’ e 1 
dia); b) tratamento da fibra com NaOH 0,5N e com HsSO4 0,5N; c) influência do óleo de coco
saponificado (tensoativo). Verificou-se que após 60’ a sorção aproximava-se do seu limite máximo. A 
capacidade de sorção foi estudada de três formas: a fibra pura, a fibra depois de mergulhada em solução de
NaOH e a fibra depois de mergulhada em solução de HsSO4. Os três tipos de fibra foram submersos em
150 mL de óleo SAE 30 e, por diferença de massa, verificou-se o teor de óleo sorvido. O melhor resultado 
obtido foi com a fibra em meio alcalino (em torno de 40%). Utilizando-se o tensoativo, obteve-se um 
aumento de sorção em torno de 55%. 

Palavras chave: fibras vegetais, sisal, sorção, óleo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1265 
TÍTULO: FUNÇÃO DE CORRELAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE DANOS 
ALUNO: RENATO DE SOUZA ARRUDA (4781638430) 
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (7136200482) 

Resumo:  
 
        Obtivemos a função de correlação do modelo de Potts ferromagnético unidimensional de q estados,
utilizando simulação computacional que empregou algoritmos de Monte-Carlo gerados a partir de relações 
exatas estabelecidas entre certas combinações de danos(diferenças entre configurações microscópicas do
sistema) e funções termodinâmicas (parâmetros de ordem e funções de correlação). A análise destas
funções (variações com q e com a temperatura) mostra que, para longas distâncias, não há invariância de
escala (comportamento linear em gráfico log-log) para nenhuma temperatura finita, o que caracteriza a
ausência de transições de fase. 

Palavras chave: modelo de Potts ferromagnético, simulação computacional 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1266 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO VALOR MÉDIO DE OSCILAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM 
SISTEMAS QUASIPERIÓDICOS. 
ALUNO: FILIPE AUGUSTO DE SOUTO BORGES (5655018446) 
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472) 

Resumo:  
 
        Estudamos o efeito da quasiperiodicidade dos acoplamentos de troca em cadeias unidimensionais nos
modelos de Ising e Ashkin-Teller. Calculamos a função de partição canônica do sistema e, a partir dela, o
calor específico. Encontramos os níveis de energia acessíveis e obtivemos resultados que ilustram os efeitos
da quasiperiodicidade no sistema. 

Palavras chave: Quasiperiodicidade, Ashkin-Teller, Anomalia de Schottky, Ising. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1272 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DA VENTILAÇÃO NATURAL NA MORFOLOGIA DOS 
CONJUNTOS HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA CIDADE DE NATAL. 
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CO-AUTOR: RAYSSA CRISTIANE A DE OLIVEIRA (6264714437) 
CO-AUTOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

Resumo:  
 
        Em projetos arquitetônicos e urbanísticos para regiões com clima quente e úmido de Natal –RN, o 
aproveitamento do movimento do ar é a principal estratégia para se obter conforto térmico, sobretudo em
edificações de baixa faixa de renda, pois é eficaz e livre de custos de manutenção. Os conjuntos
habitacionais,se inserem nesta problemática de carência de moradia. Em Natal , iniciados no final dos anos
1960, muitos deles apresentam desarticulação entre o seu sistema viário e o entorno. Somente com o Plano
Diretor de 1984 surgiram diretrizes para ordenamento dos instrumentos de apoio à moradia, porém, não se
referem ao conforto térmico no planejamento urbano, em especial a ventilação natural. Há ainda hoje, falta
de normas que orientem o planejamento desses assentamentos em escala urbana, assim como estudos
teóricos que visem à permeabilidade da ventilação. Diante do quadro, é abordado o comportamento da
ventilação natural dentro da morfologia recorrente nos conjuntos habitacionais unifamiliares em Natal-RN. 
A fim de compreender como o traçado urbano, a implantação das casas nos terrenos e a densidade
construtiva desses conjuntos influenciam a incidência dos fluxos de vento nas residências e espaços
comuns. Os procedimentos adotados na pesquisa consistem em revisão bibliográfica, levantamento de
dados para caracterização das morfologias urbanas e arquitetônicas locais, seguido de simulações 
computacionais de fluidos utilizando o software Phoenics e análises dos resultados. 

Palavras chave: Ventilação Natural; Conjuntos habitacionais; CFD 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1290 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS EM SOFTWARE LIVRE 
PARA O CONTROLE FREQUÊNCIA-TENSÃO EM UM GERADOR SÍNCRONO 
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ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 
CO-AUTOR: BRENO MEIRA MOURA DE AMORIM (5092695404) 

Resumo:  
 
        O trabalho consiste no controle de máquinas elétricas em sistemas de geração de energia em usinas
hidrelétricas, através de técnicas de controle adaptativo e desacoplamento de sistemas multivariáveis. Para
tal, foi desenvolvido pela equipe de pesquisa, um protótipo que conta com um conjunto motor-gerador. Isto 
é feito por algoritmos computacionais, desenvolvidos em software livre, que gerenciam os níveis de tensão
e freqüência do conjunto. As leituras destes níveis são obtidas através de equipamentos eletrônicos
compatíveis com o tipo de programação utilizada no protótipo. Entre eles estão: conversores A/D e D/A,
contadores e um encoder. O computador utilizado no protótipo deve ser preparado de forma que possa
realizar as funções de gerenciamento e controle Para isso, é necessária a utilização de ferramentas (driver
da placa que faz a aquisição dos dados e recompilação do sistema operacional) que permitam o trabalho de
algoritmos em tempo real. Portanto, a preparação do computador deve ser criteriosa e precisa e, por isso,
desenvolveu-se também um manual para padronizar a instalação dos softwares em qualquer máquina. Além
disso, no projeto procura-se otimizar o acionamento do motor de indução através de técnicas com os
inversores de freqüência, o módulo regulador e o PWM. Através desse projeto foi possível se familiarizar
com o sistema operacional Linux e com técnicas de controle adaptativo e desacoplamento de sistemas
multivariáveis. 

Palavras chave: programas computacionais, software livre, gerador síncrono 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1291 
TÍTULO: SENSORES DE TENSÃO E CORRENTE EM UM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE UM 
GERADOR SÍNCRONO. 
ALUNO: ISAEL CALISTRATO JACOME (5098083443) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 

Resumo:  
 
        O transdutor de corrente LA-25P está presente nas placas dos sensores de tensão e corrente. O LEM
LA-25P é um transdutor de efeito Hall onde se verifica a presença de um potencial elétrico no condutor na 
presença do campo magnético. Segundo o seu manual, ele é usado para medição de correntes com uma
isolação galvânica entre o circuito primário e o circuito secundário. Os transdutores fornecem um sinal
analógico de corrente proporcional à função de entrada que está sendo medida e este sinal é enviado para
fins de processamento no circuito de condicionamento. Para o LEM LA 25-P, com uma corrente de 25A 
aplicada no primário, é conseguido um sinal de corrente secundária 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, para
manter os mesmos 25 mA no secundário do LEM, foi necessário bobiná-lo com 5 espiras. Nas placas de 
tensão foram utilizadas 100 espiras para também obter 25 mA no secundário. O circuito de
condicionamento de sinal tem a finalidade de adequar o nível do sinal de saída do transdutor à entrada dos
próximos estágios, que são a conversão analógico-digital e o DSP. As placas de aquisição têm que garantir
um sinal de 10 volts para a placa A/D e um sinal de zero a 3,3 volts para o DSP. 

Palavras chave: Sensores de corrente e tensão, transdutor, placa conversora A/D e DSP 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1294 
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DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE QUEIJO, ASSISTIDA POR INDUÇÃO A MICROONDAS. 
ALUNO: TEODORO SILVA RODRIGUES (4412358402) 
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449) 

Resumo:  
 
        O soro de queijo é o principal rejeito da indústria de laticínios e tornou-se um grande problema devido 
a sua alta DBO, conseqüência da sua riqueza carboproteica. No Rio Grande do Norte estima-se uma 
produção de soro em torno de 1500L/dia, havendo possibilidade de convertê-la em produtos comerciais, 
agregando valor e diminuindo seu efeito poluidor. O trabalho objetiva a hidrogenação catalítica da lactose
residual do soro de queijo coalho para a obtenção de um poliol chamado lactitol com aplicações na área
alimentícia e farmacêutica usando o aquecimento por microondas. As amostras de queijo foram coletadas
em Monte alegre e caracterizadas em termos de pH, lactose, proteínas, cloretos, acidez, brix e sólidos
obtendo resultados adequados ao processo de hidrogenação. O catalisador Ni/Carvão ativo foi sintetizado
pelo método de impregnação úmida. Para ativação e redução do catalisador foi projetado e montado um
sistema constituído de um reator de aço inoxidável, com entrada de gases (N2 e H2), termopar, medidor de
vazão de gás na saída e exaustor. O pó catalítico foi analisado por DRX onde foram evidenciados picos
característicos da presença do metal níquel no suporte. Foi montado um reator de borosilicato acoplado a
um forno microondas para o processo de hidrogenação catalítica da lactose. Pretende-se com esse reator, 
reduzir o tempo de conversão da lactose e comparar os resultados com aqueles obtidos em reator leito de
lama com aquecimento convencional. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1298 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTROLADOR EM MODO DUAL ADAPTATIVO 
ROBUSTO EM UM SISTEMA DE POTÊNCIA MÁQUINA - BARRAMENTO INFINITO 
ALUNO: PAULO ANDERSON HOLANDA CAVALCANTE (4581484405) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 

Resumo:  
 
        Para o desenvolvimento do projeto, que consiste na aplicação de controle adaptativo a um gerador
síncrono conectado a um barramento infinito para o controle da tensão e da freqüência, fez-se necessário 
que o protótipo usado no laboratório se tornasse o mais próximo possível do que acontece nas usinas
hidrelétricas. Para tanto foi usado um motor de indução conectado a um gerador síncrono para fornecer o
torque necessário no eixo do rotor do gerador. Devido à necessidade de controlar a tensão e a freqüência do
gerador síncrono é que se tornou imprescindível o uso da técnica PWM, para o controle do motor de
indução. Para o propósito do trabalho, precisava-se gerar três sinais para o circuito de acionamento PWM, a 
partir do timer 82C54 que possui 3 contadores que podem ser utilizados simultaneamente, sem perda de
sincronismo. A estratégia é utilizar três senóides com freqüência definida e amplitude variável, defasadas
de 120º, para cada um dos contadores. Cada contador é baseado no valor de entrada da senóide, a cada
período de amostragem. A variação do valor da senóide, num tempo de 100 microsegundos, geraria
contagens simultâneas em cada contador, fazendo suas ondas quadradas variarem de acordo com a
freqüência da senóide, o que caracterizaria a onda PWM. 

Palavras chave: Motor de indução trifásico, gerador síncrono, PWM. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1299 
TÍTULO: COMPORTAMENTO SEXUAL E O RISCO DE INFECÇÃO PELO HIV ENTRE AS 
MULHERES ESTERILIZADAS E NÃO ESTERILIZADAS DE NATAL (RN) 
ALUNO: FLAVIA FERREIRA BATISTA (5843698408) 
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425) 
CO-AUTOR: RITA DE CASSIA DE LIMA IDALINO (5200797446) 

Resumo:  
 
        As estimativas da UNAIDS (2006) revelam que desde o início da epidemia até o fim de 2006 existem
por volta de 40 milhões de pessoas vivendo com HIV/aids no Mundo, dentre os quais 17,7 milhões seriam
mulheres. Já o Ministério da Saúde revela um valor da ordem de 474 mil pessoas notificadas com HIV/aids
no Brasil, até fins de 2007. Quanto ao perfil epidemiológico, a aids no mundo tem, hoje, um perfil
heterossexual e sua incidência é muito mais acelerada entre mulheres - fenômeno que ganhou o nome de 
feminização da aids. A desigualdade de gênero e todas as formas de violência contra as mulheres são
apontadas como fatores determinantes para o crescimento da vulnerabilidade feminina à doença. O presente
estudo tem como objetivo identificar os principais fatores considerados como determinantes no uso do
preservativo masculino na ultima relação sexual e a autopercepção do risco de infecção pelo HIV entre
mulheres esterilizadas residentes no município de Natal/RN. A fonte de dados é a pesquisa intitulada
“Comportamento sexual e o risco de infecção pelo HIV entre as mulheres esterilizadas e não esterilizadas
de Natal (RN)”. Para análise desses fatores utilizou-se a técnica da regressão logística, pois ela se adequa
melhor ao propósito de se determinar com a maior exatidão a possível importância de covariáveis que
explicam os principais fatores que implicam na utilização do preservativo masculino na ultima relação e a
autopercepção do risco de contrair o HIV/AIDS. 

Palavras chave: Camisinha; Autopercepção; HIV/AIDS; vulnerabilidade feminina. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1311 
TÍTULO: PROJETO DE SISTEMAS DE ACIONAMENTO PWM PARA A EXCITATRIZ DE UM 
GERADOR SÍNCRONO E PARA UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 
ALUNO: ODAILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA (5568537410) 
ORIENTADOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (31804683434) 

Resumo:  
 
        O acionamento do conjunto motor-gerador presente no Laboratório de Acionamento, Controle e
Instrumentação (LACI) é feito através de equipamentos eletrônicos que utilizam a modulação por largura
de pulsos (PWM). A alimentação do enrolamento de campo do gerador provém da excitatriz estática,
também chamada de módulo regulador. A tensão que esse equipamento injeta sobre os enrolamentos de
campo é controlada por um módulo PWM. Este consiste na comparação de dois sinais elétricos resultando
num sinal com pulsos de larguras variáveis dependendo do valor de tensão que se deseja alcançar nos
enrolamentos da excitatriz. Para tal meta desenvolvemos um circuito eletrônico capaz de receber o sinal de
controle enviado pelo algoritmo existente no computador. Este circuito condiciona o sinal e, então, o
compara com outro sinal triangular gerado no próprio circuito, produzindo, assim, um sinal final (PWM)
que é enviado para o módulo regulador. Com o PWM temos a vantagem de podermos trabalhar com uma
faixa contínua de níveis de sinais para alimentação dos enrolamentos de campo. Esta forma é mais
adequada de que se fosse usada a conversão digital analógica convencional. Esse circuito se encontra
funcionando no LACI. 

Palavras chave: motor de indução trifásico, gerador síncrono, PWM 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1313 
TÍTULO: MODELAGEM MATEMÁTICA DA LIXIVIAÇÃO DO NITRATO EM CAMADAS DE 
SOLO NÃO SATURADO 
ALUNO: DAVID SENA BALREIRA (65682025334) 
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (18446663872) 

Resumo:  
 
        A lixiviação do nitrato está contaminando o lençol freático que abastece de água a cidade de Natal
porque ainda existem locais onde o esgoto é despejado diretamente no solo. A população da cidade vem
consumindo água contaminada já que apenas pouco mais de 30% do território urbano possui saneamento
básico. Visando contribuir para essa o estudo dessa problemática, este trabalho visa construir um modelo
para simulação da dinâmica de nitrato em camadas de solo não saturado. O modelo matemático a ser
implementado consiste na solução de duas equações diferenciais parciais, ou seja, a equação do movimento
de água no solo, que descreve a variação da distribuição de umidade e a equação de transporte de solutos,
que permite estimar as mudanças na concentração de solutos no solo. O presente trabalho encontra-se na 
fase de cálculo, através do scilab 4.1.2, do fluxo de água e variação de umidade entre as camadas de solo
não saturado. No entanto, os resultados obtidos merecem análises mais detalhadas que estão sendo
desenvolvidas no microsoft excel afim de identificar possíveis erros nos valores de fluxo de água e variação
de umidade obtidos. Assim faz-se necessário dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos até agora para o
posterior desenvolvimento do cálculo do transporte de nitrato. 

Palavras chave: lixiviação do nitrato, modelagem matemática. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1316 
TÍTULO: PROJETO DE UM CONTROLADOR EM MODO DUAL ADAPTATIVO ROBUSTO EM 
UM SISTEMA DE POTÊNCIA MÁQUINA - BARRAMENTO INFINITO 
ALUNO: ISAC CALISTRATO JACOME (4506208404) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 

Resumo:  
 
        O objetivo desse trabalho é utilizar um encoder absoluto acoplado ao eixo de um conjunto motor de
indução – gerador síncrono, para que este envie ao computador informações referentes à posição do eixo.
Dessa forma, será possível o controle da velocidade do motor através da técnica de controle vetorial. O
princípio de funcionamento de um encoder é a utilização do princípio das janelas transparentes e opacas,
com estas interrompendo um feixe de luz e transformando pulsos luminosos em pulsos elétricos. O encoder
utilizado é o FVS58N - 011K2R3BN – 0013. A sua tensão de alimentação está entre 10 e 30 volts DC, seu
código de saída é o Binário e é do tipo single-turn, isto é, tem sua resolução definida em uma única
revolução. A resolução é de 13 bits e a interface é paralela. Além disso, é do tipo absoluto e a sua posição é
determinada pela leitura de um código que é único para cada posição do seu curso. Quando se trabalha com
encoder, é de fundamental importância conhecer a sua resolução. O próximo passo será a construção de
uma placa de circuito impresso para esse sistema de aquisição de dados referente à posição do eixo do
conjunto (cujo layout já foi feito), e a reprodução de mais dois sistemas de aquisição de dados para dois
novos protótipos. 

Palavras chave: Motor de indução trifásico, gerador síncrono, encoder. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1326 
TÍTULO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A QUÍMICA DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO 
PECHINI: SISTEMAS ZINCO E NÍQUEL. 
ALUNO: HUGO FELIX LIMA DOS SANTOS (6426309419) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS (59668741404) 

Resumo:  
 
        O método Pechini, também chamado método dos precursores poliméricos para obtenção de cerâmicas,
envolve a capacidade que alguns ácidos orgânicos (e.x.ácido citrico) possuem para formação de quelatos
com a maioria dos cátions. Quando um álcool polihidrico é adicionado aos quelatos, sob aquecimento,
ocorre a formação de um éster, devido à condensação entre o álcool e o quelato ácido. O polímero formado
apresenta grande homogeneidade na dispersão dos íons metálicos e um tratamento térmico é realizado para
a eliminação da parte orgânica e obtenção da fase cerâmica desejada. Largamente difundido em química
dos materiais, o método Pechini é empregado para a síntese de uma grande variedade de compostos, desde
pigmentos cerâmicos nanométricos e materiais ferroelétricos, a pós cerâmicos para fins eletrocatalíticos.
Contudo verificam-se, analisando as centenas de trabalhos publicados todos os anos na literatura, que não
existe, efetivamente, um estudo sistemático, capaz de correlacionar os conhecimentos básicos sobre
química de coordenação dos diferentes metais de transição empregados, com as propriedades finais dos pós
cerâmicos obtidos. A fim de estabelecer correlações teórico-experimentais entre a química de coordenação 
dos citratos de metais de transição e as propriedades finais dos óxidos mistos via método pechini, uma
investigação sistemática desses sistemas vem sendo efetuada. O presente trabalho insere-se nesse contexto, 
e dedica-se à investigação do sistema níquel-zinco. 

Palavras chave: Método Pechini; pós cerâmicos, sistema níquel-zinco. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1328 
TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DO MODELAMENTO FÍSICO (TIPO CAIXA DE AREIA) PARA 
ANÁLISE GEOMÉTRICA E TEMPORAL DAS ESTRUTURAS COMPRESSIONAIS. 
ALUNO: FABIANO JACKSON DA SILVA OLIVEIRA (1009140477) 
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453) 

Resumo:  
 
        O trabalho desenvolvido nesse período abrangeu pesquisas bibliográficas sobre o tema e auxilio na
confecção do equipamento “Caixa de Areia”, na montagem do laboratório de modelamento física do
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica - PPGG. Além das tarefas inerentes ao 
laboratório como preparação do material (tintura de areia, confecção de blocos com rampas frontais,
obliquoas, listricas, etc.), foram efetuados os primeiros ensaios relacionados a temas de Mestrados em
desenvolvimento no PPGG. Esses ensaios simularam o desenvolvimento de tectônica compressional com o
desenvolvimento de falhas inversas com geometrias planas e curvas e ângulos diversos com dobramentos
relacionados. Alguns ensaios com a inversão de bacia também foram efetuados. Essas simulações em
“caixa de areia” são importantes, pois dão uma visão seqüencial do desenvolvimento de estruturas frágeis e
dúcteis que geralmente controlam a distribuição do fluxo de fluido em bacias e, por conseguinte o fluxo e
trapeamento de hidrocarboneto. 

Palavras chave: caixa-de-areia, falhas inversas, hidrocarbonetos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1331 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE FILTROS CERÂMICOS 
ALUNO: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (5436298486) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720) 
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (0) 
CO-AUTOR: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (5328256409) 

Resumo:  
 
        Dentre as técnicas para obtenção de cerâmicas porosas podemos destacar o método da réplica. Este
método consiste na impregnação de uma esponja (geralmente polimérica) com uma suspensão cerâmica,
seguindo-se um tratamento térmico, onde ocorrerá a decomposição do material orgânico e sinterização do 
material cerâmico, resultando em uma cerâmica cuja estrutura é uma réplica da esponja impregnada. Estes
materiais possuem uma vasta gama de aplicações, tais como: isolamento térmico, suporte catalítico, filtros,
dentre outras. Em algumas aplicações se faz necessário a caracterização mecânica em altas temperaturas. O
objetivo deste trabalho foi estudar e caracterizar fisicamente e mecanicamente uma cerâmica porosa
comercial. Foram realizadas medidas de resistência mecânica numa faixa de temperatura compreendida
entre 25 e 1000 ˚C e condutividade térmica. Análises microestruturais também foram realizadas através de
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados demonstraram que a resistência mecânica
depende principalmente dos defeitos pré-existentes em sua estrutura (trincas nos filamentos). 

Palavras chave: choque térmico, cerâmicas porosas, método da réplica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1334 
TÍTULO: CRIAÇÃO DE UM ALGORITMO BASEADO EM REDES NEURAIS PARA A ANÁLISE 
DO COMPORTAMENTO À FADIGA DE MATERIAIS COMPÓSITOS. PARTE I 
ALUNO: BREMMER BERNARDO VASCONCELOS DE SENA (7210773401) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (2306444498) 

Resumo:  
 
        Durante o projeto de estruturas e equipamentos submetidos a cargas cíclicas na qual se utilizam
compósitos como matéria prima, é freqüente a necessidade de grande quantidade de ensaios de fadiga para
a obtenção de certo grau de confiança do material. Porém tais ensaios tornam-se inconvenientes por serem 
bastante demorados. A solução ideal seria a obtenção da resposta à fadiga desses materiais com o mínimo
de ensaios e o máximo de confiança possível. Encontram-se na literatura, vários modelos matemáticos que 
são utilizados com o intuito de prever a vida desses materiais através de Diagramas de Falha, recentemente
se iniciou a utilização com Redes Neurais Artificiais (RNA).Foram extraídos da literatura materiais com
características que atendessem às necessidades da pesquisa. Tais materiais apresentam uma quantidade
razoável de curvas S-N (amplitude de tensão versus número de ciclos), facilitando a análise da arquitetura 
das redes estudadas. Para a criação do modelo matemático, utilizou-se a rede perceptron de múltiplas 
camadas treinado pelo Algoritmo Back Propagation. De acordo com os resultados obtidos, pode-se notar 
que a rede consegue modelar o comportamento real do material de modo satisfatório, por esses resultados
percebe-se então o benefício relacionado ao treinamento por Redes Neurais, pois somente utilizando 3
curvas S-N consegue-se bons resultados. 

Palavras chave: Redes Neurais Artificiais, Fadiga, Compósitos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1336 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE NANOCOMPÓSITOS DE 
MATERIZ FERROSA REFORÇADOS COM NBC E TAC 
ALUNO: BRUNA CANDICE DE FREITAS GUEDES (4561728406) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: ELISANGELA BARROS DANTAS (81259999491) 

Resumo:  
 
        Compósitos de Matriz Metálica (CMM) sinterizados têm sido reforçados pela dispersão de partículas
cerâmicas de alta dureza. Aços reforçados com NbC e TAC podem ser empregados em uma variedade de
aplicações que requerem características tribológicas mais eficientes, bem como resistência a ambientes
quimicamente agressivos. A rota de processamento por metalurgia do pó envolve etapas de fundamental
importância como a moagem e a sinterização. Durante a moagem observa-se a formação das partículas 
compósitas, que serão consolidadas na etapa de sinterização. A utilização de partículas nanométricas de
NbC e TaC possibilita melhor distribuição do reforço nas partículas compósitas, resultando em
propriedades homogêneas em todo o material. Este trabalho avaliou características de misturas compósitas
de pós de Fe1000B com adição de 0 a 10 % NbC e TAC nanométrico. Os pós foram moídos por diferentes
tempos em moinho planetário, recozidos, compactados e sinterizados em forno resistivo. No presente
trabalho são apresentadas micrografias eletrônicas de varredura e perfis dilatométricos dos pós compósitos
sinterizados. 

Palavras chave: Compósitos Nanométricos, Compósitos de Matriz Metálica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1339 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR CARBETOS 
REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES POLIMÉRICOS 
ALUNO: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (1131407466) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720) 
CO-AUTOR: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (5328256409) 
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (5436298486) 

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. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1340 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSITOS CERAMICOS REFORCADOS POR CARBETOS 
ALUNO: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (5328256409) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720) 
CO-AUTOR: CHARLES AUGUSTO SANTOS DO CARMO (5231371416) 
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (0) 
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (5436298486) 

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, com destaque para: menores temperaturas de processamento, obtenção de
corpos de geometria complexa, entre outras. Seu princípio baseia-se na pirólise de polímeros precursores 
cerâmicos com a presença de carga reativa para formação de fases cerâmicas desejadas (Active Filler
Controlled Pyrolysis of Polymers -AFCOP). Este trabalho tem como objetivo a caracterização dos
compósitos cerâmicos obtidos a partir da pirólise de uma mistura: Alumina (Al2O3), alumínio, nióbio e
dois polímeros líquidos (D4Vi e D1107 da Dow Corning). Após a pirólise os compósitos foram
caracterizados por difração de raios – X, resistência mecânica por flexão em 04 pontos e microscopia
eletrônica de varredura (MEV) nas superfícies de fratura em conjunto com mapeamento por EDS. 

Palavras chave: Compósitos cerâmicos, MEV, difração de raios –X 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1345 
TÍTULO: PERMEAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCUTÂNEA DE MEDICAMENTOS 
ALUNO: BARBARA LUIZA MEDEIROS FRANCELINO (4556513456) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (7923701474) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (5738461460) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (6685302437) 

Resumo:  
 
        O desenvolvimento de novas técnicas de administração de drogas tem sido alvo de estudos na tentativa
de solucionar problemas, tais como a baixa absorção e degradação enzimática de drogas por via oral. Os
fármacos, na sua maioria, são compostos covalentes e, portanto, possuem características diamagnéticas,
tendendo a se afastarem de campo magnético. Tal propriedade pode ser empregada para aumentar a
permeação transcutânea de fármacos. O objetivo deste trabalho foi a investigação da influência do campo
magnético na permeação de princípios ativos através da pele. Para isto, foram realizados experimentos in
vitro utilizando-se uma célula de Franz. Esta é composta por dois compartimentos, um compartimento 
doador, no qual se adicionou uma solução de diclofenaco de sódio, e um receptor, somente com água
destilada. Entre os compartimentos, foi posicionada uma membrana de acetato de celulose, cujas
propriedades mimetizam as da pele. Foram feitos experimentos com e sem campo magnético proveniente
de ímãs. A concentração do fármaco no compartimento receptor foi feita espectrofotometricamente. Com
base nos resultados obtidos, observou-se uma tendência de maior passagem pela membrana ao utilizar
campo magnético. Serão conduzidos outros ensaios, utilizando pele humana, bem como outros fármacos
com maior susceptibilidade diamagnética. Outro foco é a análise do processo em nível celular, na tentativa
de observar a influência do campo magnético nas células da pele. 

Palavras chave: permeação transdérmica, campo magnético, cultura de células 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1366 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EMULSÕES ÓLEO EM ÁGUA (O/A) A PARTIR 
DE NOVOS FLUIDOS DE CORTE 
ALUNO: ANA PAULA JUSTINO SOARES (6053448419) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472) 
CO-AUTOR: KIM HUDSON NUNES DE OLIVEIRA (8163429461) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        Fluidos de corte são lubrificantes utilizados na indústria metal-mecânica possuem composições 
complexas que variam de acordo com o tipo de operação a ser executada e os metais a serem trabalhados. A
maioria dos fluidos de corte é produzidos a base de óleos minerais que se tornam emulsionados pela adição
de agentes emulsificantes, os quais são adicionados a água para formar emulsões do tipo óleo em água. O
objetivo deste trabalho é preparar e caracterizar emulsões a partir de novos fluidos de corte. Para tanto,
realizaram-se as seguintes análises: estabilidade das emulsões que foi avaliada visualmente por um período 
de 24hs, a temperatura de 25ºC, quanto ao percentual de separação de fases. Essas emulsões foram
preparadas nas concentrações de 5% a 30%. Já o percentual de espuma, foi colocado em uma proveta
58,5mL de água destilada e 1,5mL do fluido de corte, agitou-se a mistura e deixou em repouso por 20 min, 
após esse tempo foi realizada a leitura do percentual de espuma formado. Para determinar a resistência
microbiológica, pesou-se 6g do fluido de corte e adicionou-se 194mL de água destilada e agitou-se até 
formar uma emulsão. Em seguida pesou-se 50g de fubá e verteu-se cuidadosamente a emulsão sobre o fubá, 
sem agitar, e mediu-se o pH em função do tempo em números de dias. Os resultados obtidos com as 
emulsões preparadas a partir dos novos fluidos de corte foram satisfatórios quando comparados com as
emulsões obtidas com os fluidos de corte comerciais. 

Palavras chave: Emulsões, Fluidos de Corte, Estabilidade e Percentual de Espuma 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1367 
TÍTULO: ESTUDO GRANULOMÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE GOTÍCULAS NA SAÍDA DE UM 
MISTURADOR DECANTADOR A INVERSÃO DE FASES 
ALUNO: WESCLEY ALVES MATOS (6948578403) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (839638477) 

Resumo:  
 
        O MDIF (Misturador Decantador a Inversão de Fases) vem sendo utilizado com a proposta de extrair
óleos e graxas da água de produção, que é um dos principais rejeitos da indústria de petróleo. Paralelamente
técnicas análiticas vem sendo utilizadas para o aprimoramento do MDIF, e nesse aspecto a granulômetria
tem se mostrado uma tecnica de extrema importancia, pois nos permite analisar em tempo real se o MDIF
( Misturador Decantador a Inversão de Fases) opera em uma faixa ótima de tamanho de distribuição de
gotas 50-100�m. 

Palavras chave: granulômetro,ditribuição de góticulas, MDIF, gotas transportadoras 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1375 
TÍTULO: ESTUDO DO PROCESSO DE LUMINESCÊNCIA DE COMPOSTOS DE ÍONS 
LANTANÍDEOS TRIVALENTES 
ALUNO: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (1268261459) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN (64145557468) 

Resumo:  
 
        Luminescência é o fenômeno de emissão de radiação eletromagnética realizado por alguns compostos
conhecidos como fósforos. Entre eles estão os compostos de coordenação formados por Base de Schiff com
metais de transição, que, geralmente, apresentam emissão no visível. O objetivo desse trabalho é fazer um
estudo da luminescência, utilizando a variação de pH, do complexo de Fe com o trans [N,N’-bis 
salicilideno – l,2 ciclohexadiamina], Fe t-salcn, sendo o t-salcn uma base de Schiff potencialmente 
tetradentada. O Fe t-salcn apresenta uma boa emissão com intensidade relativamente alta na região do
visível. As medidas da luminescência foram realizadas a partir das soluções do t-salcn e do complexo. Para 
a preparação da solução, foram pesados 0,0161g da base de Schiff, adicionando 50 ml de etanol. A solução
do complexo (Fe t-salcn) foi obtida em etanol na concentração de 10-7mol/L, sem haver a decomposição do 
complexo. O pH foi variado de 6 até 10, em 10 tubos de ensaio, adicionando-se NaOH para aumentar o pH, 
e os espectros de emissão e excitação obtidos em um espectrofômetro. A maior intensidade nos espectros
de emissão foi observada no pH=10. Isto ocorre porque num pH básico a base de Schiff ligada ao ferro é
desprotonada, ocasionando um aumento na densidade eletrônica, o que proporciona a luminescência
originada das transições eletrônica no complexo. 

Palavras chave: Base de Schiff, Luminescência. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1386 
TÍTULO: CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A PROCESSOS INDUSTRIAIS DE PETRÓLEO E 
GÁS NATURAL 
ALUNO: KALINNE RAYANA CAVALCANTI PEREIRA (5536764403) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100) 

Resumo:  
 
        Foi realizado um estudo sobre o software Scilab e um comparativo deste com o Matlab, o que vai nos
proporcionar resultados e conclusões para o uso ou não do Scilab. Posteriormente foi feito um estudo sobre
a linguagem de programação Lua onde foi apresentado um seminário de treinamento para os alunos e
professores vinculados ao projeto REDICONT (Controle Preditivo Aplicados a Processos Industriais de
Petróleo e Gás Natural). Esta linguagem é usada para a implementação de rotinas de controle avançado. 

Palavras chave: Scilab, Matlab, Lua 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1387 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NAS 
INSTALAÇÕES DA PETROBRAS 
ALUNO: FELIPE FONSECA SILVA DE MELO (1213958474) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (5768632468) 

Resumo:  
 
        A atividade petrolífera realizada no estado do Rio Grande do Norte se dá através do bombeamento de
óleo proveniente de poços existentes na região do alto oeste, com o auxílio de equipamentos conhecidos
como cavalos de pau. O óleo extraído segue por dutos metálicos, cada poço possui seu duto. Tais dutos são
conhecidos como linhas de surgência, e têm como destino final unidades de armazenamento. As linhas de
surgência percorrem caminhos que possuem paralelismos e cruzamentos com as linhas de alta tensão
responsáveis pela alimentação dos poços e das demais estruturas pertencentes a unidade de produção. Tal
situação oferece riscos aos operadores e as demais pessoas que transitam no local. Além disso, existem
relatos de choques elétricos sofridos por operadores e morte de animais que circudam a região. A partir
desta situação exposta, este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as redes de distribuição de
energia elétrica em relação as linhas de surgência, além de determinar parâmetros elétricos dos poços, dos
dutos e das linhas de distribuição, com o intuito de simular uma falta fase-terra sobre as linhas de surgência. 
Outros aspectos as serem analisados dizem respeito aos sistemas de aterramento e a indução
eletromagnética das redes sobre os dutos, visando uma maior segurança e eficiência para as operações
realizadas nesta unidade de produção. 

Palavras chave: Aterramento;Compatibilidade Eletromagnética;Indução Eletromagnética. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1390 
TÍTULO: SÍNTESE E ANÁLISES DE PIGMENTOS, A PARTIR DOS NITRILOTRIACETATOS DE 
TERRAS RARAS – TR – CE– Y PR TR Y O2- Y /2, TR=LA, CE, PR,ND E SM PELO MÉTODO 
QUÍMICO 
ALUNO: CECILIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS (81574193520) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
CO-AUTOR: ANDREZA LUANA CAVALCANTI DA SILVA (5355560474) 

Resumo:  
 
        Este trabalho consiste na preparação, caracterização e obtenção de óxidos mistos a partir da
decomposição térmica dos nitrilotriacetatos (NTA) hidratados de Cério, Praseodímio e Lantânio. Estes sais
foram preparados seguindo um método químico, os quais apresentam a seguinte formula geral Ln(NTA).x
H2O, onde (Ln = Ce, Pr e La), x = 2,5 para os compostos de Ce e La, x = 3 para Pr. A estequiometria
desses sais foi proposta com base nos teores de terra rara, obtidos a partir das curvas TG/DTG. Os
compostos de partida e os óxidos mistos também foram caracterizados através de espectroscopia na região
do infravermelho, raios-X e microanálise de CHN. Os óxidos mistos obtidos serão utilizados como corantes
(pigmentos cerâmicos). 

Palavras chave: pigmentos, nitrilotriacetatos, óxidos mistos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1391 
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO MULTI-OBJETIVO PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE GERADORA 
MÍNIMA DE GRAU RESTRITO COM MÚLTIPLOS CRITÉRIOS 
ALUNO: CAROLINE ALBUQUERQUE DANTAS SILVA (6081949486) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749) 

Resumo:  
 
        Os problemas de otimização combinatória estão diretamente ligados aos problemas do mundo real.
Assim, podem estar sujeitos a múltiplos objetivos e restrições. A AGM tem solução polinomial em
algoritmos conhecidos, como os de Prim e Kruskal. Entretanto, o acréscimo de múltiplos objetivos e
restrições tornam o problema NP-árduo. Neste trabalho, dedicou-se à investigação do problema da Árvore 
Geradora Mínima Multi-Critério com restrição em grau (AGM-mcd), o qual é aplicável em vários 
segmentos, em especial no projeto de redes. Realizou-se uma revisão bibliográfica do estado da arte do 
problema, bem como dos indicadores de qualidade de algoritmos. Além disso, implementou-se um 
algoritmo transgenético para a AGM-mcd, com resultados comparáveis aos da literatura. 

Palavras chave: Otimização combinatória, AGM multi-objetivo restrita em grau. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1394 
TÍTULO: MÉTODOS FORMAIS E SISTEMAS EMBARCADOS: DESENVOLVIMENTOS 
VOLTADOS ÀS ÁREAS. 
ALUNO: OTTO LUIS PONTES SOARES DE ARAUJO (5277270400) 
ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (809085437) 

Resumo:  
 
        Os metódos formais se fazem cada vez mais importantes no mundo atual, pois eles geram maior
confiança e segurança através de suas especificações e de um desenvolvimento aceitável feito a partir delas.
Sendo assim, eles são a base de nossos estudos, que vão da utilização dos métodos formais em conjunto
com a plataforma SmartCard, através de JavaCard, até o desenvolvimento de plug-ins para trabalho com 
métodos formais em uma ferramenta mais amigável ao usuário. Na área de SmartCard, ainda, foram
desenvolvidas classes que podem vir a facilitar a programação. 

Palavras chave: Métodos formais; Obrigações de provas; Sistemas Embarcados. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1396 
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS DAS FOLHAS DE CAJÚ (ANACARDIUM 
OCCIDENTALE L.) POR DIFERENTES PROCESSOS DE SEPARAÇÃO 
ALUNO: NAYANE CARLA MARCIA CAVALCANTI DE SA LEITAO (6578671447) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (27111541812) 

Resumo:  
 
        A biodiversidade da flora brasileira tem sido amplamente aproveitada pelas indústrias alimentícias,
farmacêuticas, cosméticas, têxteis. Neste cenário, a necessidade dos conhecimentos prévios sobre os
processos de extração que minimizem os danos ambientais tem se apresentado urgentemente, em
substituição aos métodos já existentes. A disponibilidade da Anacardium occidentale L. aliada
principalmente ao seu histórico como recurso terapêutico eficaz no tratamento de ulceras cutâneas,
inflamações, hipertensões, alergias, dentre outras, determinaram a escolha desta espécie para este estudo.
Este trabalho teve como objetivo avaliar diferentes processos de extração aplicados à obtenção dos
constituintes das folhas de A. occidentale, tendo como parâmetro o rendimento do processo. A matéria
prima foi previamente preparada (colhida, seca e triturada) e caracterizada quanto à distribuição do
tamanho de partículas, umidade, densidade real e aparente e porosidade do leito. Foram avaliadas as
técnicas: Extração por solvente com solvente a baixa pressão (LPSE) e Soxhlet. A extração LPSE foi
avaliada nas temperaturas de 20, 40 e 60 ºC. Para a extração Soxhlet foi utilizado isopropanol à temperatura
de 82,3 °C. Após as extrações, o material foi filtrado e o solvente evaporado em um evaporador rotativo. Os
rendimentos das extrações LPSE usando etanol, a 20, 40 e 60 foram de 5,9 ± 0,1%, 10,3 ± 0,2%, e 11 ± 1%, 
respectivamente. O rendimento das extrações por Soxhlet foi de 14,1 ± 0,3%. 

Palavras chave: Anacardium occidentale L;Extração por solvente a baixa Pressão;Soxhlet 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1398 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO GRAU DE CORROSÃO DAS EMULSÕES O/A OBTIDOS 
A PARTIR DE FLUIDOS DE CORTE 
ALUNO: RENATA IZAC PEREIRA DE SOUZA (6136171422) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: BRUNA MACEDO DA CUNHA (8324090495) 
CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472) 

Resumo:  
 
        Fluidos de corte são lubrificantes utilizados na indústria metal-mecânica capazes de resfriar e 
lubrificar as superfícies metálicas, reduzindo os esforços de corte e, conseqüentemente, o desgaste dessas
superfícies. Para analisar a eficiência dos fluidos de corte desenvolvidos, objetivou-se avaliar seu grau de 
corrosão. Para tanto, preparou-se uma emulsão do fluido a 5% em uma proveta de 100 mL e 1 g do cavaco 
de ferro fundido foi pesado e colocado em uma placa Petri sobre o papel de filtro. Em seguida, uma
alíquota da emulsão a ser testada (2 mL) foi adicionada à placa, umedecendo os cavacos uniformemente, o
sistema foi mantido em repouso por duas horas. Após esse período, os cavacos foram descartados, lavou-se 
o papel filtro com água corrente este foi mergulhado rapidamente em acetona. Após secar, a temperatura
ambiente, verificou-se visualmente o grau de corrosão através do Método IP 287/87 – Petrobras S.A. Após 
o estudo realizado, observou-se que os fluidos de corte desenvolvidos apresentaram menor grau de corrosão
quando comparados com os fluidos de corte comerciais, o que permitiu concluir que os novos fluidos de
corte desenvolvidos possuem grau de corrosão baixo quando comparado com os fluidos de corte
comerciais. 

Palavras chave: Fluidos de Corte, Emulsão e Grau de Corrosão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1401 
TÍTULO: ESTUDO DE PREDIÇÃO NÃO LINEAR USANDO REDES NEURAIS RECURSIVAS 
ALUNO: DANILO CURVELO DE SOUZA (1438607474) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434) 

Resumo:  
 
        O estudo das redes neurais artificiais, em especial as recorrentes (ou recursivas) nesse projeto tem o
objetivo principal de serem utilizadas com fins de predição. As redes neurais artificiais recursivas são
amplamente utilizadas na área de predição, uma área que vem sendo bastante estudada para várias
aplicações práticas. Neste trabalho procuramos focar a aplicação da rede neural recorrente na predição do
tráfego em uma estação rádio base nas comunicações móveis. O estudo tem como base os dados obtidos de
operadoras de telefonia celular e contribuirá para um sistema de dimensionamento de tráfego em estações
rádio base, desenvolvido como parte de uma dissertação de mestrado. A rede neural desenvolvida foi uma
rede perceptron de múltiplas camadas com recorrência global, no caso denominada rede NARX (Modelo
auto-regressivo com entradas exógenas). Os resultados se mostraram interessantes e satisfatórios para a
predição de curto prazo. Para a predição de longo prazo ainda estão sendo realizados estudos para que seja
obtido resultados satisfatórios. 

Palavras chave: redes neurais recursivas predição não linear 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1405 
TÍTULO: ANÁLISE DE TENSÃO RESIDUAL EM UNIÕES METAL-CERÃMICA 
ALUNO: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (6062151407) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 
CO-AUTOR: JOAO MORENO VILAS BOAS DE SOUZA SILVA (958725403) 
CO-AUTOR: LAURENIA MARTINS PEREIRA (1257640496) 

Resumo:  
 
        O interesse por junções metal/cerâmicas tem crescido ao longo dos anos, devido à utilização desses
materiais em diversas áreas industriais. A união por brasagem é uma das técnicas para produzir tais
componentes híbridos. Porém, as diferentes velocidades de resfriamento e as diferentes propriedades dos
materiais nesse processo, levam ao aparecimento de tensões residuais. Se essas tensões forem muito
elevadas, podem ultrapassar a resistência à ruptura do material, ocasionando fratura da união. Esse trabalho
analisou as tensões residuais em pares metal/cerâmicos: SiC/Cu/Inox, Al2O3/Cu/Inox. Essa análise foi feita
por difração de raio-X produzida a partir da luz síncrotron no laboratório nacional de Luz Sincroton.
Inicialmente foram feitas varreduras para determinação dos altos ângulos no difratograma. Posteriormente,
foram realizadas novas varreduras para refinamento dos picos escolhidos. E por fim, avaliou-se esses picos 
através da análise do deslocamento dos mesmos através da geometria PSI. A metodologia utilizada para
avaliação das tensões residuais por DR-X, mostrou-se adequada, permitindo que se detectasse a presença de
tensões trativas no material cerâmico. Os dados obtidos são qualitativos, uma vez que a quantificação das
tensões depende da determinação das propriedades elásticas dos materiais envolvidos. 

Palavras chave: Junções metal/cerâmicas, raio-X, geometria PSI, tensões residuais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1406 
TÍTULO: UMA NOVA PROPOSIÇÃO PARA O ENSINO DO CONCEITO ÁCIDO-BASE. 
ALUNO: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (7442419445) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN (64145557468) 
CO-AUTOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho foi analisar a abordagem e o grau de dificuldade de assimilação do conceito
ácido-base no ensino médio. Nesse estudo, foi feita uma análise das obras de autores conceituados nesse 
nível educacional, tais como: Ricardo Feltre, Ântônio Lembo, Geraldo Camargo etc.; assim como
entrevistas com especialistas sobre Metodologia e História da Ciência, bem como da própria área de
Química Inorgânica, além de um questionário para verificação do grau de fixação do conteúdo. Os
resultados obtidos mostraram que o aluno não tem acesso, por meio do livro didático, a todos os conceitos
propostos ao longo da construção desse assunto. As definições mais abordadas foram as de Arrhenius,
Bronsted e Lewis. A abordagem histórica não é muito abrangente na maioria das obras, sendo a
apresentação do tema dada de forma direta. Por meio do questionário podemos verificar que o aluno tem
bastante dificuldade de condensar e atentar para a inter-relação das definições ácido-base, bem como a 
capacidade de relacionar as personalidades químicas ao tema. A partir de tal análise, a reflexão de uma
proposição para uma nova forma de ensino do conceito ácido-base no ensino médio pode ser concretizada e 
fundamentada dentro das carências observadas, tanto de cunho histórico como de correlação dos conceitos. 

Palavras chave: Conceito ácido-base, definições, reflexão. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1407 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DO FEIJÃO VERDE (VIGNA 
UNGUICULATA L. WALP) 
ALUNO: LUANA GONDIM DE OLIVEIRA (5368078412) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (14086034468) 
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: WILSON DA MATA (9453210404) 

Resumo:  
 
        A técnica de desidratação é um dos mais antigos métodos de preservação de alimentos, que consiste
em retirar água do alimento por efeito da pressão osmótica. Atualmente a desidratação osmótica vem sendo
usada como pré-tratamento visando melhorar a qualidade do alimento, e não apenas remover água. Este
conceito foi aplicado ao feijão verde. Com o objetivo de determinar a melhor condição para a desidratação
osmótica, feijões, previamente branqueados, foram imersos em soluções de cloreto de sódio 5, 10 e 15%, a
temperaturas de 25 e 40ºC, durante 5, 10, 15, 30 e 60 minutos, com e sem agitação. Foram determinados os 
teores de umidade, sólidos solúveis e atividade de água, para o feijão in natura e desidratado. Observou-se 
que o tratamento osmótico reduziu a umidade e atividade de água dos feijões, e aumentou a quantidade de
sólidos solúveis (ºBrix), possibilitando um aumento na vida de prateleira do produto. A perda de água e o
ganho de sólidos foram analisados. Os melhores resultados foram obtidos à temperatura de 25ºC, sem 
agitação, concentração de cloreto de sódio 10%, com uma imersão de 10 minutos. 

Palavras chave: desidratação osmótica, feijão verde 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1408 
TÍTULO: PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
CONTENDO RESÍDUOS CONAMA CLASSE A 
ALUNO: JACIANE MORAISA CARNEIRO (4774194450) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: CESAR ALEXANDRE VARELA ATAIDE (2187352439) 

Resumo:  
 
        A indústria da construção civil está em expansão em todo o mundo gerando entre 0,7 e 1,0 toneladas
por habitante/ano. Porém, algo que continua latente nesse processo é o nível de reaproveitamento de
entulhos por elas gerado. Apesar de a legislação brasileira obrigar as construtoras a se responsabilizar pela
reciclagem dos entulhos gerados por suas obras, ainda assim a quantidade é muito pequena se comparada
com as toneladas geradas. Para este fim o trabalho estudou a mistura de agregados cerâmicos finos visando
o alto potencial de reciclagem desse tipo de material. Foram moldados blocos de concreto do tipo M10 com
variadas porcentagens de agregado e foi estudada a sua resistência e absorção a água, visando estabelecer
uma formulação onde a resistência não fosse comprometida podendo vir a substituir os blocos atualmente
utilizados. 
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CÓDIGO: ET1412 
TÍTULO: UMA FERRAMENTA BASEADA EM XNA PARA SIMULAÇÃO DE AMBIENTES 
MULTIAGENTES 
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ORIENTADOR: ANDRE MAURICIO CUNHA CAMPOS (761944770) 

Resumo:  
 
        O objetivo é ilustrar a importância dos jogos de estratégia em tempo real (RTS Games) como
ferramentas para o desenvolvimento e estudo de técnicas simples e avançadas de coordenação e negociação
em sistemas multiagentes, exemplificar suas aplicações em diversas áreas e apresentar o protótipo de uma 
ferramenta baseada no XNA Framework para o desenvolvimento e simulação do uso de técnicas de
coordenação em ambientes multiagentes cooperativos e competitivos. O trabalho apresenta uma visão geral
de diferentes ferramentas existentes com propósito semelhante, em seguida apresenta a ferramenta sugerida
descrevendo a arquitetura proposta e seu funcionamento. Tal ferramenta, chamada SMASS, permite a
simulação de um conjunto limitado de domínios de aplicação, incluindo cenários com vários times, cada
um com várias unidades móveis sob o controle de um jogador (IA). Finalmente relacionamos trabalhos
futuros para expansão da ferramenta, de forma a expandir seu leque de possibilidades para configuração de
cenários multi-agentes. 
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Resumo:  
 
        As ferritas de NiMg com composição Ni1₋ xMgxFe2O4 ( x₌ 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6) foram preparadas 
pelo método dos citratos precursores. As amostras foram calcinadas nas temperaturas de 350°C/3,5h, 800°
C/3h e 900°C/3h em diferentes atmosferas. 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/3,5h, mostrando, a essa temperatura, 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, obteve-se atenuação de radiação próximo a 50% em frequências de 8-9,5 GHz. 
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Resumo:  
 
        O método Pechini, foi o método de síntese utilizado na preparação dos óxidos mistos Zn-Co e Zn-Cu. 
A modelagem molecular foi realizada com o objetivo de entender e prever o comportamento destes
sistemas. Em virtude disto, foi utilizado neste trabalho o programa Spartan para efetuar a modelagem dos
compostos: citratos de zinco, cobalto e cobre, a fim de ser estabelecido quais as estruturas
termodinamicamente mais estáveis e quais os sítios de coordenação empregados pelo ligante (ácido cítrico)
durante o método Pechini. Foram modelados compostos de Zn+2, Co+2 e Cu+2, sendo considerados, em
cada caso, diferentes estereoquímicas de coordenação do íon citrato ou do ácido cítrico. Foi possível inferir
que, no sistema destinado à obtenção de um pó cerâmico misto de Zn-Co ou Zn-Cu os compostos 
termodinamicamente mais estáveis foram os citratos de Zn+2. Para o composto 0,2Zn-0,8Co foi feita 
análise termogravimétrica (TGA) para o pó calcinado a 180ºC exibindo uma perda de massa na faixa 400-
500 ºC, e para 0,8Co-0,2Zn o pó calcinado a 300ºC mostrou uma perda de massa em aproximadamente
750ºC. Na análise de infravermelho (IV) foram observadas, para o composto 0,2Zn-0,8Co bandas em 
~1736 cm-1 e 1393 cm-1 correspondendo, respectivamente, aos estiramentos simétrico e assimétrico dos 
carboxilatos metálicos. Na análise de difração de raios-X é esperado mais uma confirmação que a ordem da 
adição dos íons metálicos gere possivelmente diferenças nas propriedades finais do pó cerâmico obtido. 
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CÓDIGO: ET1427 
TÍTULO: ESTUDO COMPUTACIONAL DAS META-PROPRIEDADES ASSOCIADAS A UMA 
CERTA CLASSE DE LÓGICAS MODAIS E CONSTRUTIVAS, CODIFICADAS NA FERRAMENTA 
DE DEMONSTRAÇÃO ASSISTIDA *ISABELLE* 
ALUNO: TALIS LINCOLN FONSECA BARBALHO (6103815479) 
ORIENTADOR: JOAO MARCOS DE ALMEIDA (87897695620) 

Resumo:  
 
        Uma álgebra finitária é qualquer álgebra recursivamente gerada por um universo finito de objetos, ou
valores, sobre um coleção finita de operações finitárias. Se entendermos tais álgebras como realizações
semânticas de um tipo de dado abstrato, como é comum na ciências da compitação, o correspondente a
álgebra de termos fornece um modelo concreto de espificificação de tipo de dado e representa todas as
operações definíveis ou expressíveis por uma algebra finitária. Dessa forma, para qualquer aridade fixa, o
conjunto de operações semânticamente distintas dessa aridade que pode ser expresso é também
necessáriamente finito, mas será que todas essas operações são realmente definíveis para uma determinada
álgebra? Este projeto mostra tem como objetivo implementar um procudimento que permite calcular o
conjunto de operações distintas de uma determinada aridade a partir de uma álgebra finitária. O
procedimento deverá receber como input o conjunto não vazio de operadores de aridades finitas, definidos
na assintatura da álgebra, o conjunto de valores, também não vazio valores, e a aridade dos operadores que
deseja-se econtrar. 
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CÓDIGO: ET1440 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE ELETRODOS COMPÓSITOS METAL-CERÂMICA A PARTIR DE AÇOS 
REFORÇADOS POR CARBETOS DE NIÓBIO,TÂNTALO E TUNGSTÊNIO (NBC, TAC E WC) 
NANOESTRUTURADOS 
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Resumo:  
 
        Aços reforçados por partículas duras de carbetos - NbC comercial - têm sido sinterizados para 
representar microestruturas compatíveis com a produção industrial de gases. Paralelamente, carbetos de
metais refratários nanoestruturados (NbC, TaC, WC) vêm sendo sintetizados com propriedades adequadas
para serem usados em vários seguimentos da indústria, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e
científico da região local. Desta forma, este trabalho visa produzir e aplicar carbetos nanocristalinos – NbC 
- na preparação de aços sinterizados reforçados para a eletrogeração de O2, utilizando a técnica da
metalurgia do pó na confecção do material. Parâmetros de processamento serão avaliados, assim como o
efeito de seus constituintes, sobre a microestrutura do produto final. A maior reatividade destes carbetos
nanométricos devido a sua grande área superficial é de fundamental importância para sua aplicação na
produção de compósitos para eletrogeração de gás, desde o processamento do sinterizado ao mecanismo de
geração de O2. Resultados promissores têm sido observados durante a caracterização do pó nanométrico,
assim como, dos sinterizados. 
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CÓDIGO: ET1441 
TÍTULO: ESTUDO GEOMORFOLOGICO-SEDIMENTOLÓGICO DA PLATAFORMA 
CONTINENTAL-MACAU 
ALUNO: EVERTON NOBREGA BARBOSA (7206701442) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404) 

Resumo:  
 
        Este trabalho foi executado na plataforma interna equatorial brasileira adjacente a foz do rio Açu e
teve como objetivo a caracterização dos sedimentos biogênicos presentes na superfície do fundo marinho e
sua relação com a geomorfologia. A metodologia de trabalho envolveu a confecção de modelos
batimétricos e geomorfolóficos desta área da plataforma, associado ao tipo de sedimento, com ênfase no
reconhecimento dos organismos presentes. As amostras foram analisadas de forma a quantificar os
organismos de acordo com a variação da profundidade para as diferentes frações granulométricas. Os
resultados mostram uma plataforma estreita e rasa. Entre os organismos observados as algas calcarias,
moluscos e foraminíferos ocorrem em maior quantidade. As algas calcarias desenvolvem-se melhor em 
regiões rasas, pois necessitam da luz solar para realizarem o processo de fotossíntese. Os moluscos e os
foraminíferos podem ser bentônicos (maioria) ou plantônicos; os plantonicos ocorrem em regiões mais
profundas (ex. moluscos da classe pteropoda, foraminíferos da subordem Globigeriina). Outros organismos
(briozoários, equinodermos, esponjas, artrópodes, corais, etc) ocorrem em menor quantidade e de maneira
irregular, associados à presença de correntes e ao tipo de substrato. Estes dados complementam
informações a respeito dos sedimentos biogênicos existentes atualmente na plataforma continental
brasileira, especialmente na região nordeste, onde há carência de estudos nesta linha de pesquisa. 
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CÓDIGO: ET1442 
TÍTULO: ESTUDOS DE CASO E APRIMORAMENTOS PARA O PROJETO BSMART: 
DESENVOLVIMENTO RIGOROSO DE APLICAÇÕES JAVA CARD UTILIZANDO O MÉTODO B E 
A BIBLIOTECA KITSMART 
ALUNO: GIULIANO DE SOUZA VILELA CID (1372070427) 
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787) 

Resumo:  
 
        A pesquisa foi realizada em torno da adição de novas estruturas de dados para a biblioteca Kitsmart e
em estudos de caso feitos sobre pequenas aplicações para Java Card que ilustram a integração do Kitsmart e
do BSmart. Os Smart Cards constituem uma vertente tecnológica de grande potencial no mundo. São
pequenos "cartões inteligentes" contendo um microprocessador e um chip de memória, capazes de rodar
software embutido (applets). A tecnologia Java Card torna possível o desenvolvimento fácil e rápido para
esta plataforma, utilizando uma linguagem que é um subconjunto de Java. As aplicações que residem nos
cartões inteligentes apresentam características distintas: - Devido à limitações de hardware, elas são simples 
e eficientes - O software precisa ser altamente confiável e correto, sem erros O BSmart surgiu à partir
destas observações: a necessidade de que as aplicações sejam rigorosamente confiáveis e corretas torna a
escolha de um método formal ser correta. O BSmart é uma aplicação do método B à plataforma Java Card.
O Kitsmart complementa o BSmart com um conjunto de estruturas de dados reutilizáveis, cada uma
contendo uma especificação formal em B e uma implementação Java, prontas para serem utilizadas. A
pesquisa realizada por mim na iniciação científica, então, segue com avanços para o BSmart, realizando
estudos de caso e implementações de novas estruturas de dados para o Kitsmart. Além disso, foram
realizadas melhorias no plugin Eclipse do BSmart. 
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CÓDIGO: ET1447 
TÍTULO: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA ENTRE OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 
EM 69 KV 
ALUNO: DIEGO ALVES FORMIGA (5346277498) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (5768632468) 

Resumo:  
 
        Com o crescente aumento no consumo de energia elétrica em grandes centros urbanos, é necessário
que a distribuição dessa energia seja realizada em um nível cada vez mais alto. Assim se torna cada vez
mais importante o cuidado com a segurança das pessoas que circulam nas proximidades das instalações.
Com a proximidade de dutos de água ou gás destas instalações, esses dutos podem 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 um programa computacional para cálculo de potenciais
elétricos de toque, de passo e de transferência, de maneira a contemplar as situações existentes e
identificadas em campo, avaliando os resultados, para selecionar os casos considerados mais críticos. Tal
programa simula a disposição das malhas de aterramento de sistemas de energia elétrica, o que permite ao
usuário maior agilidade e um estudo mais abrangente de como deve se comportar determinado tipo de
projeto elétrico, no que se refere à sua disposição. Pode-se aferir também que o algoritmo permite uma 
grande variedade de casos a serem analisados, tendo em vista não só projetos elétricos, como também uma
aplicação em diversas áreas. 
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CÓDIGO: ET1448 
TÍTULO: COPOLIMERIZAÇÃO DE ACRILATOS VIA SFEP E ESTUDO DE SORÇÃO DE BSA 
ALUNO: ANDRE LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA (6182447435) 
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Resumo:  
 
        A interação entre proteínas e superfícies sólidas é de extrema importância em áreas como
biocompatibilização de implantes e purificação de proteínas. Neste trabalho, foi realizada a síntese de
poliacrilatos, via polimerização em emulsão sem surfactante (SFEP), e o estudo da adsorção de albumina
bovina sérica (BSA) nas partículas resultantes. No primeiro estágio do trabalho, o rendimento da reação de
polimerização será discutido. No segundo estágio, a adsorção da BSA (usada, aqui, como uma proteína-
modelo) será estudada sob dois enfoques: equilíbrio, através de isotermas de adsorção, e cinético, através da
determinação da cinética de adsorção. 
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CÓDIGO: ET1450 
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOAMBIENTAL DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ OCIDENTAL 
POTIGUAR A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DE DADOS GEOLÓGICOS, PEDOLÓGICOS E 
FITOFISIONÔMICOS 
ALUNO: JOSIVAN FERNANDES (2657935486) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420) 

Resumo:  
 
        A Microrregião do Seridó Ocidental Potiguar possui uma dinâmica geoambiental onde o processo de
Desertificação é muito peculiar, se estabelecendo de maneira intensa no bioma caatinga, por meio de
economias agro-pecuarista, extrativista vegetal e mineral a mais de três séculos. Com intuito de mapear esta 
região, envolvendo os aspectos fitofisionômicos, geológicos e pedológicos e entender a dinâmica da
paisagem com base em dados de sensoriamento remoto do satélite Landsat 5 TM. Utilizou-se de técnicas de 
processamento digital de imagens (RGB e HSI), dados vetoriais de drenagem de cartas topográficas da
região, e Modelo Digital de Elevação do STRM. O tratamento dos referidos dados foram obtidos no
software Er Mapper v.6.4. No padrão de variação das fácies do bioma caatinga da porção imageada e
mapeada, é evidenciado áreas com fácies de porte baixo, baixa densidade e pobre em espécies e solos na
sua maioria compostos por associações de Bruno Não Cálcico, Litólicos, Vertissolos, Solonetz Solodizado,
Regossolo e solos Vérticos, além de relevo ondulado com afloramentos rochosos. As composições RGB
135 e 345, HSI 135 e 354 e a RGB de razão de bandas coloridas 7/5 5/3 4/2 de imagens Landsat
mostraram-se eficazes na caracterização da sua geologia e pedologia possibilitando uma resposta espectral
esperada para identificação das características do solo. 
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CÓDIGO: ET1451 
TÍTULO: SAGA: UM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIDORES 
ASTERISK PBX 
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ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 
CO-AUTOR: JOHNNY CEZAR MARÇAL DOS SANTOS (5849679421) 

Resumo:  
 
        A cada dia mais empresas desenvolvem soluções VoIP proprietárias com diversas características e
funcionalidades, e geralmente agregando algum custo a esses serviços. Ainda são raras soluções VoIP de
baixo custo e, principalmente, gratuitas. No contexto de soluções VoIP de baixo custo, o PBX Asterisk está
em destaque: ele implementa, através de “software”, as funcionalidades de uma central telefônica, e ainda 
adiciona características e funcionalidades que seriam muito caras de implementar em um PBX
convencional. O SAGA é um “software” que foi desenvolvido para diminuir a complexidade na
administração e programação do PBX Asterisk, e também para possibilitar a administração e programação
remota do mesmo. A combinação do PBX Asterisk com o SAGA permitiu o desenvolvimento de uma nova
solução VoIP de baixo custo, rápida e flexível, caracterizada como um servidor de aplicações VoIP com
administração e configuração via WEB. A ferramenta disponibiliza os serviços de gerenciamento de
usuários dos protocolos IAX, SIP e H323 para aplicações VoIP. Além disso, permite a administração de
planos de discagens, correios de voz, filas de atendimento, conferências de voz, dentre outros. O sistema
também possui um módulo de segurança para prevenção e detecção de ataques WEB. Essas características
permitem que o administrador do sistema possa, remotamente, configurar e disponibilizar novos serviços
VoIP, necessitando apenas de conexão com a Internet e de um navegador WEB para acessar o SAGA. 
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CÓDIGO: ET1454 
TÍTULO: CONVERSORES DE POTÊNCIA PARA SISTEMAS DE INTERLIGAÇÃO INTELIGENTES 
DE UNIDADES DE GERAÇÃO ISOLADAS COM A REDE PRIMÁRIA 
ALUNO: VICTOR BERNARDES RIBAS GENTILE (5654789406) 
ORIENTADOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (31804683434) 

Resumo:  
 
        O trabalho desenvolvido ao longo do período relativo à bolsa de iniciação científica refere-se ao 
estudo para o desenvolvimento de técnicas de projeto de indutores e transformadores de alta freqüência
para utilização em aplicações de eletrônica de potência. A idéia básica do projeto é de utilizar-se dos 
princípios físicos básicos da teoria eletromagnética, para desenvolver um ábaco para dimensionamento
desses componentes. A partir da seleção do tipo e das dimensões dos núcleos ferromagnéticos aos tamanhos
e tipos dos enrolamentos utilizados. Uma vez dimensionados, o projeto também desenvolveu
procedimentos de ensaios experimentais para validação do procedimento de projeto proposto. 

Palavras chave: Indutor, Transformador, Circuito Magnético, Aplicações Eletrônica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1460 
TÍTULO: COMITÊ DE MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE: UMA ABORDAGEM COM O 
ALGORITMO ADABOOST 
ALUNO: NAIYAN HARI CANDIDO LIMA (4549366486) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434) 

Resumo:  
 
        Na área de aprendizado de máquina, há duas ferramentas que tem sido amplamente utilizadas
recentemente, as máquinas de vetor de suporte (SVM) e os algoritmos de ensemble (ou comitê) de
máquinas, principalmente o de reforço adaptativo (Adaboost). Sendo o Adaboost um algoritmo a ser
aplicado em modelos de aprendizagem fraca, decidimos avaliar a sua eficácia quando aplicado a modelos
de aprendizagem forte, como a SVM, para a resolução de problemas de classificação de padrões. Criamos
um comitê gerado a partir da utilização do Adaboost com SVM em conjuntos de dados disponíveis na
internet, propomos uma versão, a qual chamamos Adaboost+, e utilizamos as três alternativas (SVM,
Adaboost e Adaboost+) em problemas de classificação presentes no banco da UCI. 
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CÓDIGO: ET1461 
TÍTULO: APRIMORAMENTO MECÂNICO, ELETRÔNICO E COMPUTACIONAL DA EQUIPE DE 
FUTEBOL DE ROBÔS 
ALUNO: ELLON PAIVA MENDES (6131327424) 
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400) 

Resumo:  
 
        O Futebol de Robôs é uma aplicação que utiliza vários conceitos da área de Engenharia de
Computação, como programação, eletrônica, transmissão de dados, processamento de imagem e teoria de
controle. O sistema consiste em dois times compostos por três robôs cada, com marcas coloridas
identificando os robôs. Cada time contém uma câmera que filma o campo e com isso obtém as posições dos
robôs no campo. Essa informação é utilizada para gerar novas posições para os robôs, baseados em uma
estratégia, e através de técnicas de controle, são definidos valores de movimentação para os motores do
robô. Essas informações são enviadas para os robôs através de radiofreqüência, gerando o movimento
desejado dos robôs no campo. A equipe POTI de futebol de robôs compete desde 2004 na categoria Small-
Size, que utilizam robôs cúbicos com 7.5cm de aresta, competindo em um campo de 1.5m x 1.3m. O
presente trabalho descreve os aprimoramentos realizados na equipe de futebol durante o período 2007.2-
2008.1, que consistiram basicamente em uma total reestruturação da estrutura mecânica dos robôs, a
utilização de câmeras com tecnologia Firewire e no o uso de um novo sistema de cores, denominado HPG.
São apresentadas as melhorias obtidas com estes aprimoramentos, o que garantiram à equipe POTI o título
de campeão nacional de Futebol de Robôs na categoria Small-Size na edição 2007 da Competição 
Brasileira de Robótica. 

Palavras chave: Robótica Visão Computacional Futebol Robôs Small-Size Firewire 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1464 
TÍTULO: SÍNTESE DO ÓXIDO MISTO ZNO/CUO VIA MÉTODO PECHINI: CORRELAÇÕES 
ENTRE A QUÍMICA DE COORDENAÇÃO COM AS PROPRIEDADES DO MATERIAL 
ALUNO: LORNNA LYLIAN DE ARAUJO GALVAO (5428786400) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: REGINEIDE DE OLIVEIRA LIMA (4913619470) 
CO-AUTOR: PROF.DR. ROBSON FERNANDES DE FARIAS (59668741404) 

Resumo:  
 
        No presente trabalho, foram analisadas algumas variações envolvidas nas condições de síntese dos pós
cerâmicos do composto ZnO/CuO, sintetizados através do método Pechini e por reação no estado sólido dos
respectivos nitratos metálicos. Essas análises têm finalidade de verificar quais as propriedades físico-
químicas dos óxidos que diferem com a retirada do agente complexante (o ácido cítrico) e do agente
esterificante (o etilenoglicol) nas diferentes etapas de preparação dos cerâmicos. Na síntese dos pós
cerâmicos, foram utilizadas diferentes estequiometrias dos metais Zn2+ e Cu2+ (aumento ou diminuição da
relação mol:mol). Misturas de nitratos metálicos foram empregadas como precursores, sendo submetidas a
diferentes temperaturas de calcinação. Os pós obtidos foram caracterizados por análise termogravimétrica,
difração de raios-X, espectroscopia de infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. Tais
caracterizações foram feitas de forma a relacionar o comportamento térmico, a formação das fases
cristalinas, a morfologia e tamanho das partículas. 

Palavras chave: método Pechini, óxido misto ZnO/CuO 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1467 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE FILMES POR DIP 
COATING. 
ALUNO: GRAZIELE LOPES DE SOUZA (6867670474) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA (6949904428) 
CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO DE MACEDO (152094416) 
CO-AUTOR: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (8270751464) 

Resumo:  
 
        O desenvolvimento das técnicas de fabricação de filmes finos, aplicada à ciência dos materiais é, sem
dúvida, um dos grandes responsáveis pelo avanço tecnológico que experimentamos atualmente. Filmes
finos sólidos apresentam uma infinidade de aplicações tecnológicas, tais como: baterias de estado sólido,
células solares, células a combustível e leitores magneto-ópticos. O controle da espessura dos filmes está 
associado, essencialmente, ao método de deposição empregado. Dentre as inúmeras técnicas de deposição
de filmes, a escolha pela mais adequada deve considerar essencialmente o objetivo que se pretende obter.
Este trabalho teve como objetivo a construção de um equipamento para deposição de filmes pela técnica dip
coating. Nesta técnica os filmes são obtidos mediante imersão do substrato em uma solução precursora.
Para a construção deste equipamento utilizou-se basicamente de uma base pesada, para dar estabilidade à
máquina e um motor de passo, para promover o movimento oscilatório necessário para submersão e retirada
do substrato da solução. O motor de passo foi ligado a uma placa de computador, possibilitando o controle
das velocidades e o movimento uniforme do substrato no procedimento de deposição. Este equipamento
surge como uma contribuição simples e barata para a obtenção de filmes cerâmicos espessos, com destaque
para a preparação de camadas com poucos micrômetros de espessura, ideais para aplicação como eletrodos
das células a combustível do tipo óxido sólido. 

Palavras chave: dip coating, filmes finos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1471 
TÍTULO: ESTUDO TERMOANALÍTICO DA SERRAGEM DE MADEIRA UTILIZADA COMO 
ADSORVENTE DE METAIS PESADOS DE RESÍDUOS DE LABORATÓRIO 
ALUNO: MARCIA LIMA DA SILVA (3698471485) 
ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (44420773472) 

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. Nesse estudo, resíduos líquidos oriundos das aulas práticas e
contendo principalmente os íons chumbo e cromo foram utilizados nos ensaios de adsorção utilizando os
pós de serragens. 

Palavras chave: Resíduos, serragem de madeira, estabilidade térmica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1474 
TÍTULO: REMOÇÃO DE ZN E NI DE DESCARTES INDUSTRIAIS. 
ALUNO: LARISSA SOBRAL HILARIO (6150466493) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300) 
CO-AUTOR: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (3633396470) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho descreve os resultados obtidos através do uso de H2S, para precipitar Zn+2 e Ni+2
em matrizes industriais. As espécies foram monitoradas através das técnicas de absorção atômica (AAS) e
molecular (UV-Vis) e mostraram valores de remoção de 99,9±0,8% para Zn+2 e 99,9±0,9% para Ni+2. 
Este ensaio tem como objetivo o uso de H2S na remoção de Ni+2 e Zn+2 em amostras das empresas
Meganor e Bonor, sediadas em Macaiba–RN. Experimental: Espectrofotômetro UV-VIS 1650 PC 
(SHIMADZU), aparelho de AAS STRECTRAA 110 (VARIAN). 4-(2-Pyridylazo) Resorcinol (PAR), 
padrões de Ni e Zn, e demais reagentes. Soluções padrão de cada metal foram usadas para a construção das
curvas analíticas na faixa de 4,9x10-6 a 9,9x10-5 (mol L-1) para Ni+2 e 1,2x10-6 a 2,9x10-5 (mol L-1) 
para Zn+2. As amostras foram divididas em duas porções, sendo uma tratada por diluição, enquanto a outra
foi submetida à passagem de H2S para a precipitação dos metais. Empregando a técnica de AAS e padrões
para cada metal foi possível a construção de curvas de trabalho lineares no intervalo de concentração
estudados, de acordo com as equações das retas:y= 5x10-3+8x103[Zn+2], R=0,99, e y= 3x10-2+2x103
[Ni+2], R=0,99, onde [Me+2] é a concentração de cada metal (mol L-1). As amostras foram analisadas e os 
resultados apontaram valores de remoção para Zn+2 de 99,9±0,8% e Ni+2 de 99,9±0,9%. Os dados obtidos 
com a técnica UV-Vis mostraram-se compatíveis com àqueles gerados através da AAS. 

Palavras chave: metal pesado, precipitação, absorção molecular. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1475 
TÍTULO: ANÁLISE DO DESEMPENHO DE HANDOFF EM REDES WIMAX 
ALUNO: TANIRO CHACON RODRIGUES (5177154950) 
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (39900533100) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como propósito apresentar uma breve comparação dos resultados encontrados de
métricas avaliadas em simulações do processo de handoff em redes metropolitanas de banda larga sem fio,
conhecidas como redes WiMAX (aderentes ao padrão IEEE 802.16e), utilizando diferentes algoritmos, a
fim estudar as características importantes para manutenção de QoS. Primeiramente, apresentam-se os 
diferentes algoritmos onde as simulações foram realizadas. Em seguida, mostram-se as métricas a serem 
avaliadas, assim como suas influências na manutenção do QoS. A seguir, o cenário onde as simulações
foram realizadas. Por último, realiza-se uma breve comparação dos resultados obtidos através dos gráficos
gerados. Este trabalho foi realizado com base na pesquisa realizada e simulações utilizando o NetWork
Simulator 2 (NS 2). 

Palavras chave: WiMAX, QoS, 802.16, 802.16e, Handoff 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1483 
TÍTULO: ANÁLISE DA REDUÇÃO DAS PAREDES ESTRUTURAIS EM EDIFÍCIOS DE 
ALVENARIA ESTRUTURAL 
ALUNO: JULIO CESAR CAVALCANTE DAMASCENO (4581552419) 
ORIENTADOR: JOEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO (83991301415) 

Resumo:  
 
        A crescente utilização da alvenaria estrutural na construção de edifícios vem tornando os projetos mais
complexos, devido ao aumento do número de pavimentos e/ou à necessidade de permitir certa flexibilidade
à planta do pavimento. A necessidade de flexibilidade da planta resulta na diminuição da quantidade de
paredes estruturais. É consenso que ocorre redistribuição de esforços entre as paredes restantes,
aumentando as tensões de compressão devido às cargas verticais, e de tração devido à ação horizontal.
Dentro deste contexto, o estudo ora apresentado contemplou o estudo da influência da redução do número
de paredes estruturais. Para tal, foi analisado um edifício em alvenaria estrutural de quinze pavimentos com
blocos de concreto. Identificaram-se as principais modificações requeridas nas plantas dos apartamentos, de
modo a escolher as paredes a serem suprimidas da estrutura do edifício. Em seguida, o edifício foi
processado com arranjos variados de paredes, avaliando as principais alterações que ocorrerem na
distribuição de tensões, entre outros aspectos. Com isto buscou-se estabelecer procedimentos adequados 
para a redução de paredes estruturais, apontando as dificuldades existentes e eventuais necessidades de
reforço. Os resultados tiveram êxito em desmistificar o paradigma de que a alvenaria estrutural não permite
flexibilidade do layout da planta do edifício, agregando maior competitividade ao sistema construtivo. 

Palavras chave: Alvenaria estrutural; Redistribuição de tensões; Flexibilização. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1485 
TÍTULO: ESTUÁRIO DO RIO CARAVELAS (BAHIA): CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA. 
ALUNO: LIDIA POLIANA DA COSTA SOARES (6963837481) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO RAMOS E SILVA (57295425772) 

Resumo:  
 
        OBS: ESSE RELATÓRIO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PESQUISA PVA692-05 
(SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA LAGUNAR DE GUARAÍRA). A água comporta uma grande
riqueza de espécies vegetais e animais que formam uma complexa rede de troca de energia e matéria, que
influenciam e são influenciadas pela água. Em sistemas lagunares não poluídos, por exemplo, espécies de
peixes de valor econômico tendem a prevalecer, bem como condições favoráveis ao turismo e cultivos
familiares de organismos marinhos resultantes das propriedades físico-químicas da água (i.e., pH, 
alcalinidade, salinidade, teor de oxigênio dissolvido, temperatura, concentração de nutrientes biogênicos,
etc.). Quando as condições “naturais” são alteradas por atividades antrópicas, ocorrem mudanças nessas
propriedades (i.e., aumento nas concentrações de nutrientes biogênicos e diminuição do teor de oxigênio
dissolvido) invertendo os valores das condições desejáveis e acarretando investimentos de recursos
financeiros para reverter esse quadro. Informações pertinentes as propriedades físico-químicas de um 
sistema lagunar devem ser coletadas numa escala temporal e espacial, considerando a dinâmica da massa
d’água. Coletas e medições fisico-químicas das águas superficiais foram realizadas durante ciclos
completos de maré de sizígia e quadratura (13 h) em uma estação fixa, localizada ao longo da seção
transversal do sistema Lagunar de Guaraíra. 

Palavras chave: carcinicultura, Guaraira, qualidade da agua, RN 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1486 
TÍTULO: APLICAÇÕES DA ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO NO 
CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS CONTENDO DICLOFENACO SÓDICO. 
ALUNO: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: LÍVIA PAULIA DIAS RIBEIRO (62946773353) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (3378902426) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 

Resumo:  
 
        No presente trabalho estudou-se a determinação simultânea de fármacos que representa alta 
importância no controle de qualidade, principalmente pela utilização de técnicas rápidas, de baixo custo e
não destrutivas como a espectroscopia no infravermelho próximo, podendo assim ser utilizada para
identificação, caracterização e quantificação do diclofenaco sódico e seus derivados. Os espectros foram
coletados no infravermelho próximo (NIR) em um espectrofotômetro NIR MB Series Spectrometers ABB
Bomem na faixa de 4.000 a 8.000 cm-1, as análises foram feitas com diclofenaco de sódio de diferentes
laboratórios farmacêuticos, totalizando oito laboratórios, cada embalagem continha 20 comprimidos, sendo
realizada uma coleta de espectro para cada comprimido, tendo um total de 160 coletas, considerando a
forma de aquisição no modo estacionário. A calibração foi realizada pelo método de regressão dos mínimos
quadrados parciais (PLS) e da Análise de Componentes Principais (PCA), utilizando pré-processamento 
auto-escalado, e tratamento com correção do espalhamento de luz (MSC). Foram selecionados os melhores
modelos, considerando os valores do coeficiente de correlação (R2) e da raiz quadrada dos erros médios
quadráticos de validação (RMSEV). Os resultados permitem concluir que modelos de calibração,
empregando dados NIR e regressão PLS, podem ser empregados como alternativa na qualificação de
diclofenaco sódico, agregando como vantagens frente aos métodos usuais. 

Palavras chave: Infravermelho próximo (NIR), qualificação, diclofenaco sódico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1498 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ESPECTROS NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO PRÓXIMO EM 
FÁRMACOS, TENDO COMO PRINCIPIO ATIVO O DICLOFENACO DE POTÁSSIO, PARA 
CONTROLE DE QUALIDADE. 
ALUNO: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (3378902426) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 
CO-AUTOR: LÍVIA PAULIA DIAS RIBEIRO (62946773353) 

Resumo:  
 
        No presente trabalho são combinadas as potencialidades das ferramentas quimiométricas e as
facilidades na obtenção de espectros pela técnica de espectroscopia no infravermelho próximo, visando à
classificação do fármaco diclofenaco de potássio. Os espectros foram coletados no infravermelho próximo
(NIR) em um espectrofotômetro NIR MB Series Spectrometers ABB Bomem na faixa de 4.000 a 8.000 cm-
1, as análises foram feitas com diclofenaco de potássio de diferentes laboratórios farmacêuticos, totalizando
cinco laboratórios, cada embalagem continha 20 comprimidos, sendo realizada uma coleta de espectro para
cada comprimido, tendo um total de 140 coletas, considerando duas formas de aquisição de espectros: O
modo estacionário e o modo rotativo. A calibração foi realizada pelo método de regressão dos mínimos
quadrados parciais (PLS) e da Análise de Componentes Principais (PCA), utilizando pré-processamento 
auto-escalado, e tratamento com correção do espalhamento de luz (MSC). Os resultados permitem concluir
que modelos de calibração, empregando dados NIR e regressão PLS, podem ser empregados como
alternativa na qualificação de diclofenaco de potássio, agregando como vantagens frente aos métodos
usuais, a não geração de resíduos, a fácil realização da análise e o baixo custo operacional. 

Palavras chave: Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR), Diclofenaco, Fármacos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1503 
TÍTULO: ESTUDO DE ALGUNS PARÂMETROS DE HIBRIDIZAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO 
NAS PROPRIEDADES DE COMPOSTOS HALOALCANOS. 
ALUNO: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE LIMA (3388259402) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
CO-AUTOR: ALINE FELIPE (5255342459) 
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415) 

Resumo:  
 
        O estudo aprofundado sobre hibridização existe desde meados do século XX, mas até os dias atuais
pouco sabemos deste imenso universo tão pouco explorado. Neste trabalho será demonstrado de maneira
objetiva e concisa, como a variação de ângulos nas moléculas e a porcentagem dos orbitais s e p
influenciam na acidez de alguns compostos orgânicos haloalcanos. Para tais demonstrações foram
utilizados métodos simples de cálculos de parâmetros de hibridização e percentuais de orbitais s e p, com os
quais determinou-se valores variados para cada molécula, segundo sua estrutura, e concluiu-se que as %s e 
%p na formação de um híbrido depende do ângulo de ligação entre os átomos de uma molécula, sendo
esses parâmetros importante para explicação de algumas estruturas moleculares e propriedades químicas. 

Palavras chave: hibridização, acidez, haloalcanos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1509 
TÍTULO: MODELAGEM COMPORTAMENTAL DE POTENCIAIS DE AÇÃO NEURONAIS 
USANDO VERILOG-AMS 
ALUNO: LEONARDO ENZO BRITO DA SILVA (6060979459) 
ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (88464911491) 

Resumo:  
 
        Neste trabalho é apresentada uma implementação em Verilog-AMS das equações neuronais de 
Hodgkin-Huxley, cujas variáveis e parâmetros são analisados independentemente visando compreender o
funcionamento do sistema na geração de potenciais de ação. O modelo comportamental está em fase de
aprimoramento. O objetivo é incluir todas as propriedades inerentes à dinâmica neuronal, em resposta a
diferentes tipos de estímulos, de modo que os resultados obtidos possibilitem a utilização deste modelo
como test bench para circuitos eletrônicos neuromórficos. 

Palavras chave: Verilog-AMS, spikes, modelagem comportamental, Hodgkin-Huxley. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1510 
TÍTULO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM QUÍMICA 
PARA ESCOLAS DO NÍVEL MÉDIO 
ALUNO: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (6529084460) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287) 

Resumo:  
 
        Este trabalho propõe elaborar atividades experimentais para serem trabalhadas no ensino médio.
Paralelamente procurou-se identificar dificuldades de professores e licenciandos em Química para trabalhar
atividades experimentais re-elaboradas em escolas do Ensino Médio. Intencionou-se apresentar uma 
atividade problematizando um conteúdo específico de química por meio de experimentos de forma a levar o
aluno a uma postura mais crítica e investigativa. Para isso, elaborou-se um banco de dados com 130 
experimentos, selecionou-se e testou-se alguns destes adequando-os a realidade do laboratório de 
Instrumentação para o Ensino de Química da UFRN. Optou-se por 2 experimentos “Determinação do ponto 
de fusão do paradiclorobenzeno” (1ª série do ensino médio), “Influência da temperatura na solubilidade de 
um sal: NaCl” (2ª série) e “Identificação de açúcares em produtos do cotidiano: uso e preparação do 
reagente de Benedict” (3ª série). Para cada experimento elaborou-se um folheto explicativo contendo 
objetivos, conteúdos conceituais e procedimentais, etapas, sugestão de avaliação, cuidados de segurança e
referências. Participaram 17 professores de diferentes escolas do RN e 20 licenciandos de Química da
UFRN. Para apreender as opiniões utilizou-se uma entrevista semi-estrutura e um questionário com 4 
perguntas abertas. Pode-se sinalizar que tanto professores como licenciandos afirmaram que a atividade
consiste em uma proposta de ensino dinâmica que propicia participação ativa do aluno. 

Palavras chave: atividades experimentais, ensino de química, ensino médio. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1512 
TÍTULO: PARTÍCULAS DE MAGNETITA PARA VETORIZAÇÃO DE FÁRMACOS 
ALUNO: THALES RENAN FERREIRA PONTES (7923701474) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (5738461460) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (6685302437) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

Resumo:  
 
        Partículas magnéticas (PM) estão sendo empregadas para diversos usos na área biomédica, tais como:
separação celular; hipertermia; estudo da mobilidade gastrintestinal e vetorização de fármacos. O objetivo
do presente trabalho é melhorar determinadas características (maior susceptibilidade inicial e menor
diâmetro) de partículas de magnetita superparamagnéticas para aumentar sua eficiência na vetorização
magnética. As partículas foram produzidas pelo método da coprecipitação, sintetizadas em campo
magnético (a fim de incrementar a susceptibilidade inicial) tendo o auxílio de um par de ímãs durante a
síntese. Para restringir o tamanho, foi acrescentado ao meio reacional o PVA e citrato em diferentes lotes de
partículas produzidas. Caracterizações realizadas através de magnetometria de amostra vibrante
demonstraram que foi possível aumentar a susceptibilidade inicial por um fator de aproximadamente dois,
revelando também que tanto as PM sintetizadas em campo quanto as que foram produzidas na presença de
PVA eram superparamagnéticas. O resultado da granulometria, feita pelo Nanosizer, confirmou a produção
de partículas em escala nanométrica ao se empregar o PVA no meio reacional. Dessa forma, partículas com
características apreciáveis foram sintetizadas para o uso na vetorização uma vez que são
superparamagnéticas; com alta susceptibilidade inicial (respondem mais eficazmente a campo externo) e
nanométricas (possibilitando o uso pela via parenteral). 

Palavras chave: Partículas magnéticas, vetorização, susceptibilidade inicial 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1513 
TÍTULO: AULAS EXPERIMENTAIS DE QUÍMICA:AOS ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS 
ALUNO: LEONARDO CAVALCANTI DE SOUZA (1169283446) 
ORIENTADOR: KATHARINA CARLA OLIVEIRA GURGEL AMARAL (78602491468) 

Resumo:  
 
        A carência de aulas experimentais no ensino fornece motivos para a falta de interesse dos alunos nas
disciplinas de ciências. Especificamente na disciplina de Química onde o distanciamento entre os conteúdos
teóricos e o cotidiano não contribuem para a melhora na qualidade de ensino. Este trabalho propõe por em
pratica algumas das novas propostas curriculares para o Ensino Médio, estimulando os professores a
realizar aulas experimentais de fácil execução de acordo com seu planejamento. As práticas foram
executadas por alunos de Licenciatura em Química da UFRN durante o estagio na Escola E.Prof(a) Maria
Queiroz, situada no Bairro de Felipe Camarão, Natal-RN. No final do bimestre constatou um aumento no 
interesse e na interatividade dos alunos durante as aulas de química. 

Palavras chave: ensino, aulas praticas, quimica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1517 
TÍTULO: SIMULAÇÃO EM 3D DE RÁDIO FONTES EXTRAGALÁCTICAS: A PROCURA POR UM 
FATOR DE ESCALA ENTRE OS VOLUMES DO BOWSHOCK E DO CASULO. 
ALUNO: NATHALIA MATTOS NOVAES DA ROCHA (6257028400) 
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820) 

Resumo:  
 
        Em rádio galáxias duplas os AGNs ejetam 2 jatos que avançam no meio interestelar com velocidades
supersônicas para formar uma estrutura de duplo choque. O choque frontal formado no gás ambiente é
conhecido como “bow shock”. Um segundo choque se origina do material do jato e forma um casulo, 
responsável pela emissão em rádio da fonte enquanto o choque frontal esquenta o gás ambiente.
Observações XMM das rádio galáxias CSS mostram possíveis evidências para emissão em raio-X de uma 
componente quente do gás. Precisamos estimar o volume do gás ambiente, que se encontra entre o casulo e
o “bow shock”. Mas, observações em rádio medem apenas o volume do casulo. Apresentamos aqui uma
forma de medir o volume do casulo para conseguir o volume do gás. Em um trabalho anterior, nós
utilizamos resultados de simulações em 2D para encontrar a razão R bc entre os dois volumes. Aqui,
estendemos esse trabalho utilizando simulações numéricas em 3D. Estas são mais realistas e confirmam a
tendência já encontrada no trabalho anterior. Após um período transiente, a razão entre os dois volumes
tende a um valor quase constante que depende dos parâmetros do jato permitindo encontrar o fator de
escala desejado. Nós encontramos que, para um dado número de Mach (M) do jato, Rbc aumenta quase
linearmente com a densidade do jato (η), enquanto que para um η fixo, diminui enquanto M aumenta. Para 
valores típicos de M = 6 e η = 0.1 o fator de escala é de aproximadamente Rbc ∼ 15. 

Palavras chave: Rádio galáxias, jatos, AGN, bow shock, casulo, simulações numéricas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1523 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO COM MATERIAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL 
ALUNO: JEFFERSSON FERNANDES DE LIMA (4967572456) 
ORIENTADOR: JOEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO (83991301415) 

Resumo:  
 
        O período de grande especulação imobiliária o qual nosso estado vem passando mostra-se como um 
grande atrativo para as grandes incorporadoras existentes no país, muitas delas com vasta experiência na
execução de obras utilizando alvenaria estrutural. Algumas destas empresas ao se depararem com a
carência de conhecimento técnico por parte dos produtores de blocos de concreto do estado do RN optam
pela utilização de blocos fabricados no estado do Ceará, onde já se possui uma tecnologia bastante
consolidada neste setor. No intuito de se adequar às novas exigências do mercado e agregar melhorias em
seu processo produtivo a SACI Fábrica em parceria com a Universidade Federal do RN vem realizando ao
longo do ano corrente, pesquisas referentes ao processo de produção de blocos de concreto de vedação e
para fins estruturais. Nestas pesquisas almejam-se a obtenção de blocos com resistência característica à
compressão superiores a 10 MPa, como também obter uma possível redução nos custos de produção,
permitindo assim a adoção de preços mais competitivos no mercado. 

Palavras chave: Blocos de concreto, alvenaria estrutural, dosagem de concretos secos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1528 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO MODELO DE ADAPTAÇÃO DO FRAMEWORK COSMOS COM 
TROCA DE COMPONENTES 
ALUNO: DANIEL CUNHA DA SILVA (5456900483) 
ORIENTADOR: ADILSON BARBOZA LOPES (19060157400) 

Resumo:  
 
        Gerenciamento de QoS em sistemas multimídia distribuídos desenvolvidos usando conceitos de
componentes de software permitem tratar a QoS em dois níveis: em casos mais simples, realizando ajustes
nas propriedades internas dos componentes e em casos mais complexos, trocando componentes por outros
de funcionalidades compatíveis e QoS aceitáveis. O projeto propôs um mecanismo baseado na verificação
dinâmica da QoS de componentes arquiteturais provendo assim suporte à escolha automática de quais
componentes utilizar quando for necessário trocar componentes para manter a política de QoS definida para
o sistema. Para isso, o trabalho considera os resultados obtidos em vários testes experimentais realizados
em um ambiente baseado no framework Cosmos, que foi proposto para dar suporte à configuração e
gerenciamento de recursos e componentes de aplicações de sistemas multimídia distribuídos, o qual define
um modelo de componentes abstrato que incorpora as funcionalidades básicas dos elementos arquiteturais
do sistema, podendo ser estendido, instanciado e especializado para contextos particulares. Ele define
também um modelo de recursos virtuais e um modelo de gerenciamento de QoS. A fim de fazer uma
avaliação do modelo proposto, o trabalho define e apresenta um módulo denominado AnaMoC (Analyser
Module for Component Selection) com base no modelo de escolha e avaliação dos componentes do sistema
para assistir o sistema quando tal requisição for necessária. 

Palavras chave: Cosmos, componente, QoS, módulo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1530 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FUNÇÕES EM PACOTES ESTATÍSTICOS PARA O 
PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS 
ALUNO: DANIELE TORRES RODRIGUES (4921276463) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (31242740) 
CO-AUTOR: ELIZA CRISTINA MORAIS PEREIRA (898039495) 
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (1817820737) 
CO-AUTOR: CARLOS RAPHAEL ARAÚJO DANIEL (5226458444) 

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, R. Além o R tem a capacidade de se
adaptar a uma variedade de casos que podem surgir na prática, permitindo a criação de funções de uma
forma fácil e intuitiva. O objetivo do estudo é apresentar os comandos utilizados na análise dos principais
planos experimentais existentes e elaborar funções que facilitem a manipulação de alguns destes. No corpo 
do trabalho são apresentadas formas de análise utilizando mecanismos já disponíveis no software, assim
como outras funções geradas para solucionar casos específicos, ressaltando a facilidade em inserir novas
funções de acordo com as necessidades do estudo. A seção de resultados apresenta aplicações das funções
do R em bancos de dados provenientes de experimentos de cada um dos principais planos experimentais,
mostrando como estes devem ser inseridos no programa e de que forma a saída é apresentada ao usuário. 

Palavras chave: Planejamento de experimentos, R, fatorial, blocos, função. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1535 
TÍTULO: LINGUAGEM LUA: CONCEITOS GERAIS 
ALUNO: MATHEUS ABRANTES GADELHA (8429938435) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 
CO-AUTOR: SOFIA DE ANDRADE ANDRADE (6746887405) 

Resumo:  
 
        O objetivo do presente estudo é divulgar e apresentar a linguagem de programação Lua. Lua é uma
linguagem extremamente leve e poderosa e criada inteiramente no Brasil. Foi projetada e implementada por
uma equipe no Tecgraf (PUC-Rio) para ser utilizada em um projeto da Petrobras. A linguagem engloba
múltiplos paradigmas e, devido a essa característica, podemos utilizá-la como ferramenta de solução para 
uma grande quantidade de problemas. Ela foi construída para expandir aplicações em geral. Basicamente,
Lua apresenta-se como uma linguagem de programação extensível, unindo partes de um programa feito em
várias linguagens. Contudo, devido a sua facilidade de aprendizado, eficiência e clareza, Lua também é
utilizada como linguagem de propósito geral. Possui uma tipagem dinâmica, interpretada a partir de
bytecodes: fator importantíssimo para sua mobilidade e portabilidade, pois não necessita de compilação
para exercer sua funcionalidade. Lua apresenta gerenciamento automático de memória com coleta de lixo,
fator que diminui o tempo desprendido no processo de programação, mas, muitas vezes, reduz a
versatilidade e a eficiência da aplicação. Fornece suporte a dados atômicos, strings, valores booleanos e
números. Lua não foi construída com suporte a programação orientada a objeto. Atualmente, ela é
amplamente utilizada na programação de jogos eletrônicos, controle do robôs e processamento de textos. 

Palavras chave: Linguagem de programação, Lua, Linguagem extensível 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1536 
TÍTULO: CÁLCULO LAMBDA - CONCEITOS E APLICAÇÕES 
ALUNO: HANIEL MOREIRA BARBOSA (7125943454) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresentará o sistema de reescrita de alta-ordem Lambda Calculus. Ao longo do trabalho 
serão abrodados os fundamentos do mesmo, discutindo tópicos como confluência, finitude de
desenvolvimentos, movimentos paralelos, padronização e normalização, e definibilidade. Serão exploradas
as ramificações de extensões da teoria básica e estudadas suas propriedades de confluência. Também falar-
se-á sobre a versão tipada do Lambida Calculus, que possui certas diferenças de caráter em relação à versão
livre de tipos. O Cálculo Lambda é um sistema formal feito para investigar a definição de função, sua
aplicação e recursão. Vem dos anos 1930, e emergiu como uma útil ferramenta de investigação de
problemas em computabilidade ou teoria da recursão, e forma as bases do paradigma de programação
funcional. Pode ser entendido como uma idealizada, minimalista linguagem de programação. Ele é capaz de
expressar qualquer algoritmo, e é este fato que faz o modelo de programação funcional importante.
Programas funcionais são livres de estado e lidam exclusivamente com dados de entrada. Linguagens
funcionas modernas, contruídas sobre o lambda-calc, incluem Erlang, Haskell, Listp, ML, e Scheme. 

Palavras chave: lambda cálculo, lógica, programação, recursão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1538 
TÍTULO: ESTUDO DOS ESPECTROS ELETRÔNICOS DOS MALEATOS DE NEODÍMIO E ÉRBIO
ALUNO: ROSEANE MARIA DE MELO (4882902443) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 

Resumo:  
 
        A investigação de compostos por espectroscopia tem sido utilizada para elucidar diversos aspectos
relativos à estabilidade, estrutura e reatividade de compostos. Os espectros eletrônicos dos maleatos de
neodímio e érbio foram obtidos através do espectrofotômetro uv-visível a temperatura de 25 oC em 
soluções aquosa. Foram registradas transições nas regiões entre 491 a 544 nm e 559 a 614 nm,
respectivamente para o composto Nd(Mal)3.14H2O e para o Er(Mal).16H2O, a faixa espectral estudada foi
entre 510 a 535 nm e 630 a 685 nm, correspondente as transições 4I15/2→2H11/2 e 4I15/2→4F9/2. Os
parâmetros de ligação (β, δ e b1/2) foram obtidos a partir do cálculo do baricentro da transição pelo método 
da integração de Simpson. O efeito nefelauxético, corresponde ao deslocamento de bandas no espectro de
absorção eletrônica, é descrito pelo parâmetro nefelauxético β. Parâmetro de covalência de Sinha, expressa 
o caráter covalente da ligação entre o íon lantanídeo e o ligante no caso do maleato de neodímio para a 1ª
transição e para o maleato de érbio 1ª e 2ª transição foram de caráter covalente fraco e já para a 2ª transição 
do composto neodímio resultou em um caráter covalente forte. O fator de covalência, avalia a quantidade
de mistura dos orbitais 4f dos lantanídeos com os orbitais dos ligantes. A força do oscilador é utilizada para
avaliar as intensidades espectrais, considerando a probabilidade de uma transição teórica comparada a
transição experimental. 

Palavras chave: Espectros uv-visível, força do oscilador, parâmetros de ligação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1547 
TÍTULO: O BIOINFORMATA E SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 
ALUNO: KELYSON NUNES DOS SANTOS (1499382413) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 
CO-AUTOR: ALEXSANDRO NORBERTO ALVES DA SILVA (4939082423) 

Resumo:  
 
        Com o advento da genética e o avanço da computação, surgiram os sequenciadores automáticos de
DNA e, com isso, a necessidade de armazenamento e análise dos dados descobertos, tornando-se 
indispensável o uso de plataformas computacionais eficientes para a interpretação dos resultados obtidos.
Assim, surge a bioinformática, interligando a matemática, a estatística, a ciência da computação e a
biologia molecular. Pelo fato dessas áreas de conhecimento serem tão distantes, em essência, o
bioinformata deve ser capaz de interligá-las e diminuir seus problemas de comunicação; por isso, deve ser
bom em relações humanas. Este estudo visa analisar esse profissional, bem como suas perspectivas de
trabalho. O bioinformata possui vários campos de atuação, tanto em um campo mais teórico quanto mais
prático. Entretanto, qualquer que seja eles, integração é a palavra-chave. Um instrumento muito importante 
para o bioinformata é o serviço de banco de dados. Este pode ser útil para a comunicação interna em
determinado lugar ou entre profissionais de instituições distintas que desejem partilhar informações. Há
muitas vagas para os profissionais com formação em Bioinformática no mercado de trabalho, ainda que
quase não haja cursos de formação específica no Brasil. 

Palavras chave: Bioinformática, Biologia Computacional, Ciência da Computação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1555 
TÍTULO: ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DA EMISSÃO RÁDIO DE FONTES EXTRAGALÁCTICAS
ALUNO: WALLACY DE MEDEIROS ROCHA (5875578424) 
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820) 

Resumo:  
 
        Uma grande porcentagem das rádio galáxias apresenta uma estrutura dupla característica do lóbulo.
Acredita-se que um par de jatos é ejetado pelo objeto central de AGNs na vizinhança do disco do acresção
em torno do buraco negro. Eles avançam no meio interestelar com velocidades supersônicas e dão forma a
uma estrutura dupla de choque. As colisões frontais formadas no gás ambiente é conhecido como “bow 
shock”. Um outro choque origina-se do material do jato e envolve-o para dar forma a um casulo. Enquanto 
o casulo é constituído por partículas relativísticas e é responsável pela emissão de rádio da fonte, o choque
dianteiro aquece-se acima do gás ambiental e das nuvens densas. A informação importante na fonte e no
ambiente pode ser obtida comparando o rádio, o raio X e a emissão ótica. A extensão da emissão térmica é
desconhecida embora o volume do cocoon possa ser determinado através das observações de rádio.
Conseqüentemente, existe um grande interesse em calcular uma possível relação entre o volume das duas
regiões usando os resultados de simulações numéricas hidrodinamicas. Em um trabalho anterior nós usamos
resultados de simulações 2D. Aqui, nós estendemos este trabalho usando-se simulações numéricas 3D mais 
realísticas. Devido à grande quantidade de horas necessárias para realizar as simulações, um universo
menor de parâmetros do jato é usado quando comparado com o caso bidimensional. 

Palavras chave: Rádio Fontes Extragalácticas, 2D, 3D, simulações, buraco negro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1562 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FITORREMEDIAÇÃO NA REMOÇÃO 
DE CHUMBO EM EFLUENTE SINTÉTICO. 
ALUNO: HANNIEL FERREIRA SARMENTO DE FREITAS (7363422494) 
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (10200720406) 
CO-AUTOR: EVERALDO DANTAS DE MORAIS (6522000440) 
CO-AUTOR: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (1042507473) 
CO-AUTOR: ANITA MARIA DE LIMA (59763981468) 

Resumo:  
 
        A crescente necessidade do setor produtivo em encontrar formas de tratamento de efluentes industriais,
face à demanda do cumprimento das legislações ambientais vigentes, vem ampliando a busca por processos
de remediação menos agressivos ao meio ambiente.No contexto de técnicas de remediação natural, destaca-
se a fitorremediação que consiste na utilização de sistemas vegetais e de sua microbiota com o fim de
remover, degradar ou isolar substâncias tóxicas ao ambiente.O presente trabalho tem como objetivo estudar
o processo fitorremediativo aplicado em um efluente sintético tendo como contaminante principal o
chumbo, através da aplicação em sistemas com a mamona (Ricinus communis L.). O solo utilizado no
plantio das mudas apresenta granulometria uniforme. As plantas foram irrigadas com solução nutritiva e
efluente sintético (água do mar diluída, solução nutritiva e o contaminante), em batelada, com vazão
125ml/min durante 11 minutos. A concentração do contaminante chumbo no efluente sintético foi de 0,215
mg/L.Foram realizadas análises físico-químicas de Carbono Orgânico Total (TOC), pH, condutividade e
cor. Os resultados obtidos relativos a aplicação do efluente com o chumbo, foram:TOC = 21,5 mg C/L ,
pH=6,36 , condutividade = 1594,75 µS/cm, cor = 52,88 mg PtCo/L, e uma de redução média de 24,42% na
concentração de chumbo. As plantas utilizadas não sofreram alteração no seu desenvolvimento face à
aplicação dos efluentes. 

Palavras chave: Fitorremediação,Chumbo,Mamona 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1564 
TÍTULO: MONITORAMENTO DE DESTILADOR SOLAR DUAS ÁGUAS NO POLIMENTO DE 
ÁGUAS DE PRODUÇÃO TRTADAS 
ALUNO: EVERALDO DANTAS DE MORAIS (6522000440) 
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (10200720406) 
CO-AUTOR: ANDREA OLIVEIRA NUNES (6099058486) 
CO-AUTOR: MATHEUS DA COSTA BORGES (1388934469) 
CO-AUTOR: MAGNA ANGELICA DOS SANTOS BEZERRA (2014315485) 

Resumo:  
 
        O tratamento de efluentes engloba várias etapas, e dentre elas, a remoção da carga orgânica
possibilitando, assim, o despejo 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. A destilação solar configura-se com uma alternativa ecológica e 
tecnicamente viável para dessalinização de águas salinas. Esse estudo visa monitorar a operação de um
destilador solar, duas águas, no polimento de águas de produção, determinando os índices de remoção. As
águas de produção são efluentes de alta salinidade e concentração orgânica, de difícil tratamento e
disposição. 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 pH, 
condutividade, cloretos, sulfatos, turbidez e cor, tanto da água de produção tratada quanto do destilado.
Constatou-se que o pH variou entre 8,22 a 8,29, evidenciando uma água de caráter alcalino. A
condutividade elétrica esteve entre 37,5 µS/cm a 82,0 µS/cm que é característica de águas doces. A 
concentração de cloretos apresentou uma média de 2,48 mg/L. 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: ET1567 
TÍTULO: PROJETO, CONSTRUÇÃO E TESTES DE MOBILIDADE DO CENTRO MÓVEL DE 
REALIDADE VIRTUAL 
ALUNO: THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO (5095337444) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (27185400449) 
CO-AUTOR: MARCUS NEY MARIANO DA SILVA (77949161434) 

Resumo:  
 
        A introdução de recursos computacionais como CAD, Multimídia, Realidade Virtual em aplicações
educacionais e de treinamento permite a visualização, simulação e compreensão de fenômenos abstratos de
difícil assimilação. Em especial, a Realidade Virtual, por possibilitar a imersão, interação e envolvimento
do usuário no ambiente de aprendizado, vem sendo utilizada com sucesso no ensino de temas de caráter
complexo multidisciplinar que envolve aspectos teóricos e práticos. Com o objetivo de difundir os
conhecimentos abordados em sala de aula foi desenvolvido o projeto de um Centro Móvel de Realidade
Virtual (CMRV) que possibilita a visualização tridimensional de equipamentos, procedimentos e
simulações. Com o apoio da CNPQ / PIBIC e do PPGEM - Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica da UFRN, o CMRV foi projetado de forma a possibilitar visualização de ambientes virtuais
utilizando técnicas de estereoscopia passiva. Este sistema se comparado com sistemas de visualização em
Realidade Virtual tradicionais apresenta baixo custo de aquisição. Sua mobilidade permite o seu uso em
ambientes diversos, possibilitando a difusão do conhecimento e da tecnologia em escolas de Ensino
Fundamental, Médio, Técnico e em Universidades. 

Palavras chave: Centro Móvel de Realidade Virtual 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1572 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO NA EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO DE CROMO POR 
MICROEMULSÃO DE SEDIMENTO CONTAMINADO DE INDÚSTRIAS DE CURTUMES 
ALUNO: ROSEMIRO MARINHO BARROS (7306968475) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: KEILA REJANE DE OLIVEIRA (3411704454) 
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO (6487695424) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        As indústrias de curtumes geram efluentes líquidos e resíduos sólidos que provocam elevados
impactos ambientais quando não tratados. Portanto, este trabalho tem como objetivo estudar a extração por
microemulsão utilizando um tensoativo de matéria-prima regional para remoção do cromo com níveis de
contaminação acima do permitido pela legislação ambiental. A amostra de sedimento do curtume foi
digerida com ácido nítrico gerando a lixívia que será utilizada como fase aquosa no processo de extração.
Desta forma avaliou-se três sistemas de extração utilizando uma metodologia de planejamento experimental
(Rede Scheffé) dentro da região de Winsor II (microemulsão com excesso de fase aquosa). Para realizar a
extração estudou-se 9 pontos dentro da região de WII que apresentam as seguintes composições: Sistema I:
Tensoativo (OCS - Óleo de Coco Saponificado), Cotensoativo (1-Butanol), Fase oleosa (Querosene) e Fase 
aquosa (Lixívia pH 0,6); Sistema II: Tensoativo (OCS), Cotensoativo (1-Butanol), Fase oleosa (Querosene) 
e Fase aquosa (Lixívia pH 3,5); Sistema III: Tensoativo (OCS), Cotensoativo (1-Butanol), Fase oleosa 
(Querosene) e Fase aquosa (Água destilada). Variou-se os tempos da extração de 0, 1, 3, 7, 10, 15, 30, 60, 
90 e 120 minutos. Através da análise escolheu-se o sistema III (ponto A) por ser mais eficiente com 
percentuais de extração de 96,59 %. O ponto chega ao melhor resultado em 10 minutos devido ao tempo de
estabilização que o cromo é atraído para microemulsão. 

Palavras chave: Extração; Microemulsão; Cromo; Tempo; Sedimento de Curtumes. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1581 
TÍTULO: MODELAGEM DE CIRCUITOS RF PARA SISTEMAS EM VHDL-AMS 
ALUNO: ERNANO ARRAIS JUNIOR (6116475400) 
ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (88464911491) 

Resumo:  
 
        A pesquisa tem como objetivo desenvolver um sistema wireless para monitoramento corporal,
utilizando conceitos da área de biopotenciais e desenvolvendo circuitos que possam captar esses
biopotenciais. O sistema de sensoriamento corporal irá se comunicar, através de alguma plataforma
wireless, com um PDA (Personal digital assistants,Assistente Pessoal Digital), onde o indivíduo fará o
monitoramento de alguns sinais do seu organismo: EOG (eletrooculograma), EMG (eletromiograma), ECG
(eletrocardiograma). 

Palavras chave: Biopotencial, wireless 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1583 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE CONSTITUINTES QUÍMICOS DAS FOLHAS DE GOIABA (PSIDIUM 
GUAJAVA L.) POR DIFERENTES PROCESSOS DE SEPARAÇÃO 
ALUNO: POLLYANA MAIA DE MOURA (5042207481) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (27111541812) 

Resumo:  
 
        As atividades funcionais encontradas nos produtos naturais advêm das diversas classes de compostos
como óleos essenciais, flavonóides, carotenóides, dentre outros. Esses constituintes poderiam ser
aproveitados industrialmente para diferentes fins, reutilizando e agregando valor aos produtos regionais.
Estudos indicam que nos extratos da folha do Psidium guajava (família: Myrtaceae), popularmente
conhecido como goiabeira foram encontrados mais de vinte componentes, dentre os quais se podem citar:
óleos essenciais, taninos, carotenóides, flavonóides e vitamina C. A presença desses componentes confere a
folha da goiabeira atividades antidiarréica, anti-hipoglicêmica, anti-hipertensiva, antioxidante, 
antiinflamatória, entre outras. Para avaliação do uso dos processos de separação em termos de rendimento e
composição, visando a obtenção de frações ricas em componentes funcionais foram utilizadas a extração
com solvente a baixa pressão (LPSE) e a por Soxhlet com a utilização de dois solventes distintos, álcool
etílico e álcool isopropilíco, e utilizando como matéria-prima vegetal folhas de Psidium guajava. Foi 
possível obter maior rendimento para a técnica de extração por Soxhlet com uso do álcool etílico como
solvente e obteve-se também o rendimento global com esse solvente em outro método de extração (LPSE).
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: Psidium guajava, LPSE, Soxhlet, extração supercrítica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1593 
TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DE 
PHYLLANTHUS AMARUS EM SISTEMAS BIOLÓGICOS DO TIPO MICROEMULSÃO 
ALUNO: GINEIDE CONCEICAO DOS ANJOS (5087933432) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: FABIANO DO ESPIRITO SANTO GOMES (975395467) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449) 

Resumo:  
 
        Phyllanthus amarus Schum & Thom (Euphorbiaceae) é uma planta utilizada para fins medicinais. Sua
ação farmacológica está correlacionada com lignanas que apresentam atividades antinociceptiva, antiviral,
antimutagênica, antitumoral, antiinflamatória, dentre outras. No presente trabalho o extrato etanóico de P.
amarus. (EE-PA) foi solubilizado utilizando-se os seguintes sistemas microemulsionados: SME-1, SME-4, 
SME-7 e SME-10. Estes sistemas foram obtidos utilizando-se misturas de tensoativos [Tween 80:Span 20 
na proporção de (3:1) e Tween 20: Span 20 (3:1)], etanol como cotensoativo e como fase oleosa miristato
de isopropila (IPM) ou propileno glicol. A quantificação da solubilização de EE-PA nestes sistemas foi 
feita via espectroscopia no UV visível, com comprimento de onda variando entre 190-400 nm. O sistema 
SME-1 foi menos eficaz (28,75±0,18), devido a presença do cotensoativo. No entanto, os sistemas SME-4 
(50,96 ± 0,64), SME-7( 44,25 ± 1,12) e SME-10 (45,82 ± 0,95) isentos de co-tensoativo, foram todos 
eficazes e poderão vir a ser utilizados com a incorporação de EE-PA para avaliações biológicas. 

Palavras chave: Phyllanthus amarus, extrato etanólico, solubilização, Microemulsão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1595 
TÍTULO: ESTUDO DA SOLUBILIZAÇÃO DO EXTRATO METANÓLICO DE IXORA COCCINEA 
EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS, PARA APLICABILIDADE FARMACOLÓGICA 
ALUNO: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (4826580452) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 
CO-AUTOR: GILVANI GOMES DE CARVALHO (5450037414) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449) 
CO-AUTOR: AUREA ECHEVARRIA (66874238868) 

Resumo:  
 
        Ixora coccinea Linn. (Rubiaceae), amplamente utilizada na medicina popular das Índias Orientais, é
rica em triterpenos bioativos (α- e β-amirina, lupeol e ácido ursólico). Neste trabalho, o extrato metanólico
das folhas de I. coccinea (EM-IC) foi obtido objetivando-se o estudo da sua solubilização em microemulsão 
(ME) para aplicabilidade farmacológica. Para tanto, tilizou-se dois tipos de sistemas microemulsionados, 
previamente obtidos (SME-1 e SME-4). Nanoformulações do tipo ME vêm sendo utilizadas como sistemas
de liberação de fármacos devido a inúmeras vantagens, podendo-se destacar a biodisponibilização de 
substâncias bioativas de difícil solubilização. A eficácia dos sistemas SME-1 e SME-4 testados na 
solubilização do extrato EM-IC, foi avaliada via espectroscopia na região do UV-visível. De acordo com os 
dados obtidos 4,72 ± 0,39 [C(mg/mL) de EM-IC solubilizado no sistema SME-1] e 1,77 ± 0,36 [C(mg/mL) 
de EM-IC solubilizado no sistema SME-4] conclui-se que ambos os sistemas testados, solubilizaram 
parcialmente o extrato EM-IC. No entanto, o percentual de incorporação de EM-IC no sistema contendo co-
tensoativo (SME-1) favorece a análise farmacológica desta planta que será avaliada (ação antioxidativa) na
continuação deste trabalho. 

Palavras chave: Ixora coccinea Linn.,solubilização, microemulsões. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1596 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ÓLEO FIXO DE CROTON CAJUCARA PARA APLICABILIDADE 
FARMACOLÓGICA 
ALUNO: GILVANI GOMES DE CARVALHO (5450037414) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449) 
CO-AUTOR: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA (6779600423) 
CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (4826580452) 

Resumo:  
 
        Croton cajucara Benth (Euphorbiaceae) popularmente conhecido como “sacaca”, é uma planta 
originária da região Amazônica que vem sendo bastante utilizada no tratamento e cura de várias doenças,
tais como: gastrite, diabetes, diarréia, malária, febre, inflamações do fígado, rins, vesículas e no controle de
índices elevados de colesterol. Em trabalhos anteriores divulgou-se a ação antiinflamatória, 
antiulcerogênica e fungicida do óleo fixo obtido das cascas do caule deste Croton (OF-CC). Em adição, os 
dados de CG-EM obtidos para OF-CC revelaram a presença de sesquiterpenos e diterpenos do tipo
clerodano. Neste trabalho OF-CC foi reobtido via procedimento cromatográfico, para posterior utilização
em formulações farmacológicas do tipo microemulsão. Para tanto, o material vegetal (1 kg de cascas de C.
cajucara) foi submetido a extração via percolação (com etanol 70%), tendo sido obtido 92g (9,2%) de
extrato hidroalcoólico (EHA-CC). Este extrato foi cromatografado em sílica gel e obteve-se 6,7g de OF-CC 
(0,6%). A microemulsão contendo OF-CC será obtida utilizando-se a mistura de Tween 80:Span 20 como 
tensoativo e OF-CC como fase óleo e será avaliada em ensaio bactericida, contribuindo com a
biodisponibilização de C. cajucara. 

Palavras chave: Croton cajucara, óleo fixo, microemulsão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1597 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE E PENETRAÇÃO DO CAP 50-60 MODIFICADO POR 
RESÍDUO POLIMÉRICO. 
ALUNO: HERBERT SENZANO LOPES (5614564454) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: CRISTIAN KELLY MORAIS DE LIMA (2004913428) 
CO-AUTOR: MARIA CARLENISE PAIVA DE ALENCAR MOURA (21414130368) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta um estudo sobre a incorporação de um resíduo industrial polimérico ao
Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50-60. O principal objetivo na realização deste trabalho é obter um
asfalto modificado com melhorias em suas propriedades físicas, tornando-o mais resistente as cargas de 
tráfego. Além disso, como conseqüência, o aproveitamento deste resíduo traz grandes benefícios
econômicos e ambientais. Trata-se de um resíduo que se constitui em um problema ambiental, devido à
dificuldade em aproveitá-lo ou descartá-lo, pois o mesmo é considerado um polímero termorrígido, assim,
as aparas provenientes do processo de moldagem não podem ser aproveitadas para a mesma finalidade. A
pesquisa foi iniciada com o preparo do resíduo, e em seguida, foram realizados experimentos de
incorporação do resíduo ao asfalto, utilizando como fatores o teor de resíduo polimérico (2%,7% e14%), a
temperatura de incorporação (140 oC e 180 oC) e o tempo de incorporação ( 20minutos e 60minutos). Para
a caracterização do asfalto modificado foram realizados os ensaios de penetração e viscosidade Saybolt
Furol. Os resultados obtidos mostraram que a adição do resíduo polimérico ao ligante asfáltico alterou
algumas das propriedades físicas do CAP, sendo considerado uma alternativa viável para a solução de um
problema ambiental. 

Palavras chave: asfalto modificado, resíduo polimérico, meio ambiente. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1600 
TÍTULO: ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE DESTILADO DE PETRÓLEO 
ALUNO: FERNANDA ALVES RIBEIRO (880308494) 
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400) 
CO-AUTOR: RUDSON DE SOUZA LIMA (6701076467) 

Resumo:  
 
        O trabalho consiste na caracterização e análise das propriedades (viscosidade, densidade, salinidade,
turbidez, ph,etc.) do destilado de petróleo proveniente de um processo de destilação solar. Sendo este
estudado como alternativa ao processo químico convencional de destilação, uma vez que existe a separação
de componentes de acordo com certas faixas de temperatura facilmente alcançadas. O destilador oferece
como diferencial, além de uma fonte energética renovável, a sua construção em material compósito
proveniente do aproveitamento de resíduos. O modelo construído, que opera com a radiação direta e difusa,
possui área de 0,25m² e sua cobertura piramidal, feita com vidro temperado de espessura de 3mm, permite
o recolhimento de destilado através de quatro faces com angulações de 20º entre si. O material do 
reservatório do fluido é alumínio, visando melhor retenção de calor entre a estrutura e o fluido. Caracteriza-
se assim, uma proposta alternativa ao processo convencional de destilação tanto no âmbito ambiental
quanto econômico. 

Palavras chave: Destilado; Petróleo: Composição; Propriedades; Energia Solar 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1602 
TÍTULO: ESTUDO DE PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR PARA A 
ORTOFENANTROLINA, URÉIA E DIMETILSULFÓXIDO 
ALUNO: TATIANE DE MEDEIROS (5648060483) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415) 
CO-AUTOR: ROSEANE MARIA DE MELO (4882902443) 
CO-AUTOR: CLÁUDIO CÉSAR DE MEDEIROS BRAGA (91639719415) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 

Resumo:  
 
        Parâmetros de reatividade molecular tem sido usado pelo nosso grupo de pesquisa, para avaliar o
potencial doador de grupos ligantes na formação de compostos de coordenação, bem como suas
modelagens, tem possibilitado uma visualização estereoquímica dessas espécies, na avaliação de ligações
intra- e intermoleculares. Neste trabalho estudamos os ligantes ortofenantrolina, uréia e dimetilsulfóxido,
para verificar suas capacidades relativas de coordenação na presença de cátions metálicos. Usamos para
isso o programa WebLab ViewerPro para avaliar a nuvem de potencial eletrostático, distâncias de ligação,
ângulos de ligações e cargas parciais dos átomos em cada molécula. Observamos que para o ligante
bidentado nitro-doador ortofenantrolina os valores de carga parcial originaram para cada nitrogênio, N1 = 
N2 = -0,2529. Para uréia, um ligante oxo-doador monodentado, a carga parcial foi O1 = -0,2548. No 
dimetilsulfóxido, também um ligante oxo-doador monodentado, a carga parcial atribuída foi de O1 = -
0,1149. Assim esperamos que a estabilidade dos complexos formados, aumentem na seguinte ordem:
DMSO < URÉIA < O-FEN. Modificações nesta ordem de estabilidade podem ocorrer devido a
impedimentos estereoquímicos destes ligantes, na formação de compostos de coordenação, uma vez que
seus volumes moleculares são da ordem de 212,500; 74,250 e 94,250 Å3, respectivamente. 

Palavras chave: parâmetros de reatividade molecular e modelagem molecular 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1603 
TÍTULO: PULVERIZADOR CATÓDICO DE BAIXO CUSTO PARA DEPOSIÇÃO DE FILMES 
METÁLICOS 
ALUNO: BRENA KELLY OLIVEIRA DA SILVA (8270751464) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 
CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO DE MACEDO (152094416) 
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA (6949904428) 
CO-AUTOR: GRAZIELE LOPES DE SOUZA (6867670474) 

Resumo:  
 
        Metalização é um processo de deposição de camadas de materiais metálicos sobre uma superfície. Este
método é de grande importantância tanto na indústria como na pesquisa, a oxidação e a corrosão, por
exemplo, podem ser evitadas utilizando tal processo para recobrir objetos, a preparação de filmes
nanoestruturados de metais multicomponentes e a obtenção de sistemas magnéticos de multicamadas são
bons exemplos de aplicações. Esse processo tem como base a pulverização catódica, seu princípio reside
fundamentalmente na troca de momento linear entre os íons ionizados do gás e os átomos constituintes do
material do alvo, os átomos ejetados do alvo percorrem um espaço até a condensação pelo choque com o
substrato, originando um filme metálico. O presente trabalho objetivou a construção de um equipamento de
baixo custo para deposição de filmes metálicos por pulverização catódica, para tal finalidade, os materiais
utilizados podem ser facilmente encontrados no comércio especializado. 

Palavras chave: Pulverizador catódico, deposição de filmes, metalização. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1607 
TÍTULO: TV DIGITAL NO BRASIL: CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E IMPLANTAÇÃO. 
ALUNO: HADLEY MAGNO DA COSTA SIQUEIRA (7822904426) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 
CO-AUTOR: RÔMULO DE OLIVEIRA NUNES (7890004400) 

Resumo:  
 
        A TV Digital já está em uso em algumas partes do país, trazendo consigo algumas das suas principais
vantagens: melhor qualidade de imagem e áudio e interatividade. Tais vantagens são possíveis devido a
digitalização dos sinais de áudio e vídeo na produção, transmissão e recepção dos sinais e uso de aparelhos
como a televisão e o decodificador de sinais Set-top Box, que permite que as televisões atuais recebam os
sinais digitais. A interatividade, que é feita através de softwares, é um dos pontos mais fortes da TV Digital,
pois provê recursos aos usuários finais tais como possibilidade de ensino a distância, lojas virtuais, mais
dinamismo no recebimento de notícias entre outros. A pesquisa abordará temas como recursos e padrões
utilizados para a implementação no Brasil, softwares destinados à TV Digital, vantagens do uso da TV
Digital(imunidade a ruídos, melhor aproveitamento do espectro eletromagnético etc) e o impacto que o uso
da TV Digital poderá causar na sociedade brasileira. 

Palavras chave: TV Digital, interatividade, sociedade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1608 
TÍTULO: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NANOMÉTRICOS TIPO 
ESPINÉLIO COMO CATALISADORES PARA DESIDRATAÇÃO DE ÁLCOOIS PRIMÁRIOS E 
SECUNDÁRIOS. 
ALUNO: ALINE FELIPE (5255342459) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE LIMA (3388259402) 

Resumo:  
 
        Compostos tipo espinélio são compostos de fórmula AB2O4, que aplicações em diversos processos
industriais e em muitos estudos com fins acadêmicos e podem ser sintetizados em laboratório por vários
métodos. Entre estes, o Método Pechini ou dos precursores poliméricos, consiste em sintetizar esses
compostos mediante calcinação de uma resina polimérica previamente preparada a partir de complexos de
metais com ácido nítrico e etilenoglicol. Utilizando-se este método, prepararam-se resinas compostas por 
alumínio e metais de transição, e trataram-se termicamente essas resinas a 300, 650 e 750ºC com o objetivo 
de sintetizar os espinélios desejados para utilizá-los em processos catalíticos de desidratação de álcoois
primários e secundários. Para caracterização dos compostos utilizaram-se espectroscopia de infravermelho 
(IV), análise termogravimétrica (TG/DTG), difração de raios-X (DRX), análise superficial (BET). Com as 
análises realizadas concluiu-se concluir que quanto maior a temperatura de calcinação, mais puros tornam-
se os óxidos sintetizados, sendo desta forma, mais apropriados para aplicações em catálise, já que esta
consiste de mecanismos reacionais específicos e muito delicados, só ocorrendo de forma homogênea sobre
substratos de grande pureza. 

Palavras chave: Espinélio. Pechini. Catalisadores. Desidratação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1629 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS EM SOFTWARE LIVRE 
PARA O CONTROLE FREQUÊNCIA-TENSÃO EM UM GERADOR SÍNCRONO 
ALUNO: BRENO MEIRA MOURA DE AMORIM (5092695404) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453) 

Resumo:  
 
        O trabalho consiste no controle de máquinas elétricas em sistemas de geração de energia em usinas
hidrelétricas, através de técnicas de controle adaptativo e desacoplamento de sistemas multivariáveis. Para
tal, foi desenvolvido pela equipe de pesquisa, um protótipo que conta com um conjunto motor-gerador. Isto 
é feito por algoritmos computacionais, desenvolvidos em software livre, que gerenciam os níveis de tensão
e freqüência do conjunto. As leituras destes níveis são obtidas através de equipamentos eletrônicos
compatíveis com o tipo de programação utilizada no protótipo. Entre eles estão: conversores A/D e D/A,
contadores e um encoder. O computador utilizado no protótipo deve ser preparado de forma que possa
realizar as funções de gerenciamento e controle Para isso, é necessária a utilização de ferramentas (driver
da placa que faz a aquisição dos dados e recompilação do sistema operacional) que permitam o trabalho de
algoritmos em tempo real. Portanto, a preparação do computador deve ser criteriosa e precisa e, por isso,
desenvolveu-se também um manual para padronizar a instalação dos softwares em qualquer máquina. Além
disso, no projeto procura-se otimizar o acionamento do motor de indução através de técnicas com os
inversores de freqüência, o módulo regulador e o PWM. 

Palavras chave: programas computacionais, software livre, gerador síncrono. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1633 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA ACIDEZ DE CHUVAS CONFORME ATUAÇÃO DOS SISTEMAS 
SINÓTICOS NA CIDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (1018677437) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

Resumo:  
 
        O objetivo da pesquisa é analisar a qualidade das chuvas na Cidade de Natal/RN, associado aos
sistemas sinóticos atuantes. Os dados foram coletados no período de Dezembro de 2005 a Julho de 2007,
com o uso de um pluviômetro Ville de Paris, a qualidade das chuvas com o pHmetro da marca WTW,
modelo ph 330i, com resolução de 0,01, além de imagens de satélite nos canais; infravermelho, visível e
vapor d´água. Como metodologia fez-se uso de técnicas de nefanálise na identificação de sistemas
sinóticos, além de dados de precipitação e seu grau de acidez medido por um pHmetro. Estatística
descritiva (tendência central e dispersão) foram usados na inferência do comportamento químico da
precipitação. Resultados iniciais mostraram que o pH variou entre 5,027 e 6,727, com uma média de 5,877
e desvio padrão de 1,020, que o demonstra que a média pode representar a amostra. Assim, podemos 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. O mês de Junho apresentou-se com maior acidez, ao passo que no 
mês de Março verificamos uma menor acidez. Desta forma, e segundo a climatologia, as chuvas
provenientes de Ondas de Leste são menos ácidas que as chuvas decorrentes da Zona de Convergência
Intertropical. Contudo, os resultados são primários e necessitam de maiores investigações, inclusive com o
uso de novas metodologias. 

Palavras chave: Chuvas Ácidas, Nefanálise, Sistemas Sinóticos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1636 
TÍTULO: CONTROLE INFERENCIAL DE PROCESSOS INDUSTRIAIS DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL 
ALUNO: ANDERSON FERNANDO DE LIMA BESERRA (1123804419) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100) 

Resumo:  
 
        Este trabalho descreve a utilização de um algoritmo genético que tem por objetivo ajustar os
parâmetros de um sistema fuzzy, aplicado na geração de set points fornecidos a controladores PIDs
existentes na camada de controle regulatório de uma coluna de destilação de gás natural, simulada no
software HYSYS. A coluna utilizada foi uma unidade debutanizadora, que é responsável por separar, por
meio de aquecimento, o gás liquefeito de petróleo (GLP) dos demais componentes (C5+). A idéia é
implementar um sistema fuzzy levando em consideração a análise e observação da planta, baseados na
experiência de um operador humano. Por meio desta heurística é possível gerar um conjunto de set points
(SPs), que por sua vez são fornecidos aos controladores PIDs, que estão presentes na instrumentação
original do processo (camada de controle regulatório). O sistema fuzzy, baseado no modelo Mamdani, tem
como entradas o erro e a variação do erro, relacionadas à fração molar desejada para o i-pentano presente 
no GLP, e como saídas os SPs que permitem controlar a vazão de refluxo e a temperatura do fundo da torre,
sendo essas consideradas as variáveis que mais influenciam no processo. Por fim, as funções de pertinência
do sistema fuzzy são ajustadas por meio de um algoritmo genético. O principal objetivo da otimização é
diminuir os overshoots produzidos no regime transitório do sinal de resposta obtido em consequência dos
SPs, suavizando as curvas geradas por esses sinais. 

Palavras chave: sistema fuzzy, algoritmo genético, geração de set points 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1638 
TÍTULO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM QUÍMICA 
PARA ESCOLAS DO NÍVEL MÉDIO 
ALUNO: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS (7130540427) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287) 
CO-AUTOR: MELQUESEDEQUE DA SILVA FREIRE (6108541431) 
CO-AUTOR: ANA PAULA GONCALO CAMPOS (0) 
CO-AUTOR: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (6529084460) 

Resumo:  
 
        O conteúdo de Equilíbrio Químico é apontado na literatura como um dos temas que oferecem maior
dificuldade ao ensino e à aprendizagem. Sendo ao mesmo tempo um conceito essencial, sendo necessário à
compreensão de muitos outros, tais como reações químicas, reversibilidade das reações, cinética, etc. De
forma que se fazem necessários meios de abordagem do assunto que auxiliem a compreensão do aluno de
como ocorrem os fenômenos relacionados ao Equilíbrio Químico. (MACHADO, A. H.; ARAGÃO, R. M.
R. Como os Estudantes Concebem o Estado de Equilíbrio Químico. Revista Química Nova na Escola, n.04,
1996.). Uma alternativa eficaz neste sentido é o uso de atividades experimentais, estas quando apresentam
objetivos bem definidos podem dar sentido ao fenômeno em estudo. Por este motivo, foram selecionados
quatro experimentos do periódico educacional Química Nova na Escola, que abordavam o conteúdo de
equilíbrio químico, para serem utilizados em oficinas com docentes e futuros docentes, onde se
apresentaram as potencialidades do uso destes experimentos no ensino de química. Dentre estes
experimentos pode ser destacado o experimento intitulado “Efeito do íon comum: equilíbrio de ionização 
do ácido acético” que auxilia a compreensão de um aspecto qualitativo do equilíbrio químico, que é o efeito
do aumento da concentração de um íon comum no meio reacional. Ao discutirem esta atividade
experimental os participantes das oficinas concordaram com a utilidade desta na abordagem do conteúdo. 

Palavras chave: atividades experimentais, ensino médio, equilíbrio químico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1639 
TÍTULO: PLANEJAMENTO FATORIAL PARA A FLOTAÇÃO DE FELDSPATO POTÁSSICO E 
QUARTZO EM TUBO DE HALLIMOND E CÉLULAS DE BANCADA 
ALUNO: JOAO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (4335187408) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204) 

Resumo:  
 
        A flotação é uma técnica adequada para a separação de partículas finas de quartzo e feldspato, os quais
ocorrem usualmente intercrescidos em rochas pegmatíticas no Rio Grande do Norte. Este trabalho mostra
resultados de estudos sobre microflotação em tubo de Hallimond modificado e células de bancada para
feldspato potássico e quartzo utilizando como reagentes de flotação oleato de sódio e óleos vegetais
regionais saponificados. Os experimentos foram esquematizados de forma que os dados apropriados fossem
coletados em tempo e custo mínimos. Para os estudos de flotação em Tubo de Hallimond, realizou-se um 
planejamento fatorial 2K, com dois níveis e dois fatores (K=2), onde se variou o tipo de coletor e o tempo
de flotação para os minerais de interesse. Desse modo foram realizados quatro experimentos. A matriz de
experimentos é formada por dois níveis (1) para o óleo de oiticica e (-1) para o óleo de pequi e dois fatores 
(X1, X2) para o tipo de óleo e o tempo, respectivamente. Para a flotação em bancada realizou-se um 
planejamento fatorial, com dois níveis e três fatores (K=3) e ponto central, onde se variou à vazão de ar, o
tempo de flotação e o pH. Desse modo foram realizados oito experimentos e mais três para se calcular a
média do ponto central. A matriz de experimentos é formada por dois níveis (-1) para o mínimo, (1) para o 
máximo e (0) para o ponto central e três fatores (X1= vazão de ar, X2=tempo de flotação e X3=pH).
Resultados e discussões são apresentados. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1641 
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE PROTEÍNAS DO SORO USANDO CROMATOGRAFIA DE 
INTERAÇÃO HIDROFÓBICA 
ALUNO: JARDELSON CESAR SOARES (4775874454) 
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404) 

Resumo:  
 
        O crescimento da indústria de laticínios com conseqüente aumento do volume de soro produzido, tanto
no Brasil quanto no mundo, aliado à preocupação com poluição do meio ambiente, ocasionada pelo
descarte do soro de queijo no solo ou em leitos de rios sem tratamento prévio, ratifica a importância da
implementação de um processo de recuperação de proteínas do soro. Muitos processos cromatográficos têm
sido empregados ao longo dos anos para a separação de componentes de uma mistura líquida. No presente
avalia-se a adsorção das proteínas do soro de queijo de coalho para a resina de interação hidrofóbica
Streamline™ Phenyl usando o leito na forma expandida. 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. Os resultados mostraram que 37% das proteínas inicialmente
contidas no soro são recuperadas. 

Palavras chave: adsorção em leito expandido, resinas de interação hidrofóbica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1644 
TÍTULO: UTILIZANDO O SISBAHIA (SISTEMA BASE DE HIDRODINÂMICA AMBIENTAL) NA 
SIMULAÇÃO DA CIRCULAÇÃO COSTEIRA DE DUAS PORÇÕES DE COSTA DO LITORAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE, NE, BRASIL. 
ALUNO: JOSENILMA CARLA DE SOUZA (5510427450) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420) 

Resumo:  
 
        A simulação da circulação costeira é a ferramenta de monitoramento ambiental com amplo poder de
aplicabilidade em diversos campos, como no caso dos estuários. Por este motivo, o trabalho tem por base a
simulação de variáveis de circulação de duas porções do litoral do RN, os trechos de influência dos
estuários Açu-Piranhas e Curimataú, utilizando como ferramenta computacional de modelagem o
SisBAHIA®, e os resultados dessa simulação serão avaliados na forma de mapas dinâmicos para
compreensão de processos costeiros nessas áreas, viabilizados dentro de seu próprio ambiente. De acordo
com a literatura pesquisada, estes corpos de água caracterizam-se como “falsos estuários”, por 
apresentarem aspectos que os diferem de um estuário padrão. São ambientes de transição sensíveis a fatores
naturais e humanos. Estes ambientes estão em risco de assoreamento devido ao carregamento de
sedimentos pelas marés, e a destruição dos manguezais para implantação de atividades como a
carcinicultura desenvolvida no Curimataú. As atividades petrolífera e salineira praticadas no Açu-Piranhas 
degradam o solo, a vegetação e contribuem para o assoreamento devido ao acúmulo sedimentar por causa
das barcaças que entram no canal principal para escoamento do petróleo produzido. Por se tratar de áreas
que apresentam um alto grau de sensibilidade, o monitoramento ambiental aporta como ferramenta
fundamental que deve estar o mais atualizada possível com as mudanças que ocorrem nos estuários. 

Palavras chave: Modelagem numérica, Estuários e SisBAHIA® 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1649 
TÍTULO: COMPLEXOS POLIETETROLÍTICOS DE QUITOSANA E POLI(ÁCIDO ACRÍLICO) 
ALUNO: ANGELO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA (6989485485) 
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787) 

Resumo:  
 
        A atividade industrial urbana está sendo apontada somo uma das principais fontes poluidoras do
ambiente aquático por maio 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. Uma metodologia sugerida é o uso de complexos
polieletrolíticos de quitosana com poli(ácido acrílico). Neste trabalho, precipitados de complexos
polieletrolíticos foram preparados através da mistura de soluções de dois polímeros de cargas opostas, a
quitosana como polieletrólito catiônico e o poli(ácido acrílico) como polieletrólito aniônico. As principais
variáveis analisadas foram: massa molar e a concentração do poli(ácido acrílico) e a razão molar (poli(ácido
acrílico)/quitosana). Segundo os resultados de análise em infravermelho e de medidas de massa, obteve-se 
maior rendimento nas misturas de menor massa molar do poli(ácido acrílico) e menor razão molar (poli
(ácido acrílico)/quitosana). 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1654 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS DO TIPO 
ÓLEO EM ÁGUA 
ALUNO: WILDSON ARCANJO DE MORAIS (6686589403) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753) 
CO-AUTOR: GUYMMANN CLAY DA SILVA (1284121437) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        A microemulsão é composta por três a cinco constituintes, tais como, tensoativo, fase aquosa, fase
óleo e, se necessário, co-tensoativo. As microemulsões são geralmente caracterizadas como agregados
esféricos e com diâmetros menores que 1400 angstrons, tipicamente da ordem de 100 angstrons. Apesar da
denominação "micro”, o sistema envolve gotículas com tamanhos suficientemente pequenos para ser 
opticamente transparente. Nos últimos anos as microemulsões têm recebido o aumento de interesse das
formulações farmacêuticas e cosméticas, tanto quanto nas indústrias de alimentos, como sistemas para o
encapsulamento e transporte de drogas. Os constituintes dos sistemas microemulsionados utilizados no
presente trabalho foram o tensoativo Unitol L90, cotensoativo Butanol, Xileno como fase óleo e a fase
aquosa. As microemulsões foram geradas pelas proporções definidas destes constituintes. O presente
trabalho tem como objetivo a obtenção e a caracterização desses sistemas microemulsionados utilizando
ensaios viscosimétricos e medidas de tamanho de partícula. 

Palavras chave: microemulsão,viscosidade e diâmetro efetivo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1659 
TÍTULO: EMIGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL: QUEM SÃO E PARA ONDE 
VÃO? 
ALUNO: RODRIGO SILVA DE SENA (5023663469) 
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (80698891449) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta um estudo sobre o movimento migratório na Região Metropolitana de Natal
(RMN) enfocando o local de destino dos emigrantes que saíram de algum município metropolitano. Os
dados utilizados são do Censo Demográfico de 2000, realizado pelo IBGE. Para a identificação do
contingente migratório intermunicipal do período de 1995 a 2000, foi adotado pelo IBGE o quesito de “data 
fixa” com pergunta que possibilita a identificação do município de origem do imigrante. Utilizando essa
informação cruzada com variáveis sócio-econômicas, foi possível traçar o perfil das pessoas que saíram de
algum município metropolitano. Dentre os municípios da RMN, os que mais merecem enfoque são
Parnamirim e, São Gonçalo do Amarante, como sendo os que mais estão atraindo pessoas, visto que o
município de Natal está passando por um processo de conurbação com municípios vizinhos. Verificou-se 
também que as Regiões Norte, Sul e Centro-Oeste do Brasil, receberam um contingente de emigrantes da 
RMN, com faixas salariais mais altas. De maneira geral, tanto para os municípios quanto para as regiões,
observou-se que a maioria dos emigrantes é do sexo feminino, solteiras que compõem a faixa etária de 15 a
29 anos, ou seja, são pessoas com idade economicamente ativa, que saem de seus municípios muitas vezes
em busca de outros mais desenvolvidos. 

Palavras chave: Emigração, Região Metropolitana de Natal, Destino. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1661 
TÍTULO: AVALIAÇÃO ETNOFARMACOLÓGICA DE CLEOME SPINOSA E PAVONIA VARIANS
ALUNO: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA (6779600423) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ROSELIA DE SOUSA LEAL (12368911472) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449) 

Resumo:  
 
        A família Malvaceae, constituída por mais de 100 gêneros, totaliza 2500 espécies. Dentre os gêneros
destacam-se: Hibiscus (300), Sida (200) e Pavonia (150). No Brasil, as folhas da espécie Pavonia varians
são utilizadas para combater infecções do aparelho digestivo, bem como inflamações de boca e garganta,
tendo sido comprovado que este gênero é rico em alcalóides e saponinas. Atualmente, a família
Brassicaceae, compreende aproximadamente 4000 espécies distribuídas em 400 gêneros, tendo resultado
em função da fusão com algumas espécies da família Capparaceae. Como exemplo, destaca-se a espécie 
medicinal Cleome spinosa Jacq. (rica em flavonóides) classificada até recentemente, como pertencente à
família Capparaceae, tendo sido confirmado que pertence à família Brassicaceae. Neste trabalho são
apresentados aspectos etnobotânicos e farmacológicos dos gêneros Cleome e Pavonia, com destaque
especial para as espécies medicinais C. spinosa e P. varians que são nativas do Litoral Rionortegrandense. 

Palavras chave: Avaliação Etnofarmacológica, Cleome spinosa, Pavonia varians 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1667 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA CINÉTICA DE INFECÇÃO UTILIZANDO BACULOVÍRUS 
AGMNPV SELVAGEM 
ALUNO: CINTHIA MEIRELLY DE ARAUJO ELPIDIO (6598090440) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953) 
CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA (2443412490) 
CO-AUTOR: MARLINDA LOBO DE SOUZA (18658695115) 

Resumo:  
 
        Os baculovírus despertam grande interesse na biotecnologia, por serem importantes vetores de
expressão de proteínas heterólogas, e na agricultura devido à aplicação em controle de pragas. O estudo
cinético de um processo fermentativo consiste inicialmente na análise da evolução dos valores de
concentração de um ou mais componentes do sistema de cultivo, em função do tempo de fermentação.
Entende-se como componentes, o microrganismo (ou a biomassa), os produtos do metabolismo (ou
metabólitos) e os nutrientes ou substratos que compõem o meio de cultura. Neste trabalho foi realizado um
estudo cinético de dois isolados virais do baculovírus AgMNPV, MP5 e MP2, 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 Os resultados para a velocidade específica máxima de crescimento
celular (µx), foram estimados em 0,907 e 0,7352 d-1; para a velocidade máxima de crescimento das células
infectadas (µxi) foram estimados em 0,129 e 0,085 d-¹; de produção de poliedros (µp) em 1,75x10-6 e 
1,33x10-6 OB/cel.dia; a produção de OB/mL ficou em torno de 10 8 e 10 7; a velocidade média de infecção
(Ri) foi estimada em 0,1541 e 0,086 células/mL.dia e o tempo de duplicação para o crescimento celular (td)
foi estimado em 0,76 e 0,94 dia, para os respectivos vírus AgMNPV-MP5 e AgMNPV-MP2. Desta forma, 
pode-se concluir que os melhores resultados foram obtidos utilizando o vírus AgMNPV-MP5. 

Palavras chave: Baculovirus, Biopesticida, Anticarsia gemmatalis MNPV, lagarta da soja 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1668 
TÍTULO: REMOÇÃO DE MN E CR DE REJEITOS DOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DA UFRN
ALUNO: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (3633396470) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300) 
CO-AUTOR: LARISSA SOBRAL HILARIO (6150466493) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como finalidade inferir a eficiência no emprego de H2S na remoção dos
metais Mn+2 e Cr+3 em resíduos de laboratório da UFRN. Estas espécies foram monitoradas pelo emprego
das técnicas de absorção atômica (AAS) e molecular (UV-Vis) e mostraram valores de remoção na ordem 
de 99,98 ± 0,8% para Mn+2 e 94,99 ± 0,9% para Cr+3. Equipamentos e reagentes usados: 
Espectrofotômetro UV-VIS 1650 PC (SHIMADZU), aparelho de AAS STRECTRAA 110 (VARIAN). 4-
(2-Pyridylazo) Resorcinol (PAR), MnCl2, CrCl3. Soluções padrão dos metais foram usadas para a
construção das curvas analíticas na faixa de 3,5x10-6 a 1,5x10-5 (mol L-1). As amostras foram divididas 
em duas porções, sendo uma tratada por diluição, enquanto a outra foi submetida à passagem de H2S para a
precipitação dos metais. Empregando a técnica de AAS e padrões para cada metal foi possível a construção
de curvas de trabalho lineares no intervalo de concentração estudados, de acordo com as equações das
retas:y= 2,97x10-2+9,99x103[Mn+2], R=0,99, e y= 3,54x10-3 +3,99x103[Cr+3], R=0,99, onde [Me+n] é a 
concentração de cada metal (mol L-1). As amostras foram analisadas e os resultados apontaram valores de
remoção para Mn+2 de 99,98±0,8% e Cr+3 de 94,99±0,9%. Os dados obtidos com a técnica UV-Vis 
mostraram-se compatíveis com àqueles gerados através da AAS. 

Palavras chave: metal pesado, ambiental, determinação de metais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1676 
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 (7376234462) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS LOPES MORIYAMA (6663278401) 

Resumo:  
 
        Associada ao petróleo - atualmente a principal fonte de energia para consumo - a água de produção 
posiciona-se como um dos componentes mais importantes durante a extração daquele rico componente.
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. 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 aparece como um extratante alternativo a ser utilizado no processo, com a intenção de
fazer uso de produtos regionais. Assim foram determinados parcialmente diagramas para sistemas ternários
contendo, água – QAV – óleo vegetal, onde o QAV será utilizado como diluente do óleo no processo de
extração, e foram usados como óleos o ácido láurico, e uma mistura de acido láurico e mirístico. Os
diagramas foram determinados a 300,5 K e na pressão atmosférica, com uso de técnicas como a do CLOUD
POINT, também foi parcialmente traçado o diagrama para o sistema, Ni(NO3)3 – ( QAV + extratante) –
água), no qual foi usado o acido láurico como extratante a uma concentração de 8 %, também a 300,5 K e
pressão atmosférica,com o auxilio da TTQI (técnica termométrica quase-isotermica).Os resultados obtidos 
são muito satisfatórios para um estudo preliminar, tendo em vista a complexidade do sistema e serão muito
úteis para determinação das condições ótimas de extração. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1677 
TÍTULO: ESTUDO DA DESEMULSIFICAÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA, USANDO UM AGENTE 
DE FLOTAÇÃO COMERCIAL (À BASE DE TANINO), EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA 
DIFERENTES VALORES DE SALINIDADE. 
ALUNO: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (3501789416) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (4514998320) 
CO-AUTOR: JOAO MARCONI DE ANDRADE (42965462449) 
CO-AUTOR: ELANIA MARIA FERNANDES SILVA (1359501479) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 

Resumo:  
 
        Nas últimas décadas, o problema ambiental vem se tornando cada vez mais freqüente. Portanto, a
preocupação com o meio ambiente e a conseqüente severidade das leis ambientais motiva o estudo de
tratamento de efluentes de várias indústrias, em especial a indústria de petróleo, pois o descarte da água
produzida deve estar de acordo com a legislação vigente, a qual não permite que o teor de óleos e graxas na
água descartada ultrapasse 20mg/L. O presente trabalho tem como objetivo estudar a cinética do processo
de flotação para diferentes valores de Salinidade, analisando a variável de turbidez em função do tempo. No
início do processo foi adicionado 11 ppm do agente de flotação comercial à base de tanino, que atua como
desmulsificante da emulsão O/A. Os valores da salinidade usados neste trabalho variaram de 0,0 à 55g/L,
durante 60 minutos, e as amostras foram coletadas nos intervalos de 0, 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40, 50, 60
minutos, respectivamente. Os resultados apresentados mostraram que a eficiência do desmulsificante foi
melhor quando a salinidade se encontrava em valores baixos, próximos de zero, demonstrando diminuição
da eficiência quando aumentamos a salinidade, observando-se a redução de 85% na turbidez para valores 
baixos de salinidade. 

Palavras chave: Água produzida; Flotação; Desemulsificante;Agente de flotação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1681 
TÍTULO: ESTUDO DA FLUIDODINÂMICA E DO DESEMPENHO DA SECAGEM DE MISTURAS 
DE POLPAS DE FRUTAS EM LEITO DE JORRO COM PARTÍCULAS INERTES. 
ALUNO: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (6113571432) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: JULIA CRISTINA DE LIMA TORRES (5914377404) 
CO-AUTOR: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (7751632445) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (81267940468) 

Resumo:  
 
        O Nordeste é um grande produtor de frutas cuja comercialização não atende a demanda de produção,
constatando-se o grande desperdício de muitas frutas pouco exploradas comercialmente. Os processos de
produção de frutas em pó minimizam as perdas de nutrientes e mantêm as características das polpas in
naturas quando re-hidratados. Polpas em pó podem ser obtidas por liofilização, processo Foam-Mat, 
secagem em spray, microondas, leito fluidizado e de jorro com partículas inertes. Frente aos outros
secadores o leito de jorro apresenta como vantagem a excelente qualidade do produto em pó produzido, a
simplicidade de operar e o baixo custo de aquisição e instalação. Neste trabalho foi estudado a
fluidodinâmica e o desempenho do secador de leito de jorro com partículas inertes de polietileno de alta
densidade na secagem de misturas de polpas de frutas com adição de adjuvantes. Estudou-se o efeito do ar 
de atomização e da adição da mistura de polpas, alimentadas de forma contínua e intermitente, no
comportamento fluidodinâmico do leito. Analisou-se também o efeito da forma de alimentação no 
desempenho do processo. Os resultados obtidos mostraram que para a faixa de condições operacionais
empregadas, a pressão de atomização facilitou a dinâmica do leito, a alimentação intermitente não provocou
alterações importantes no comportamento fluidodinâmico e promoveu melhor desempenho na produção de
pó. 

Palavras chave: Ensaios fluidodinâmicos, vazão de alimentação, pressão de atomização 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1693 
TÍTULO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM QUÍMICA 
PARA ESCOLAS DO NÍVEL MÉDIO 
ALUNO: ANA PAULA GONCALO CAMPOS (6562947448) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência vivenciada com professores e licenciandos sobre o
uso de experimentos.Utilizou-se como tema gerador a “Obtenção de sabão com materiais alternativos: uma 
sugestão de reciclagem” para a 3ª série que tem uma proximidade com temas atuais e remete a uma
preocupação ambiental e social.A atividade foi apresentada a professores de química da rede pública e a
licenciandos durante cursos de extensão. Após a discussão do experimento foi aplicado um instrumentos
que abordavam pontos relacionados às dificuldades e potencialidades.Para aproximar do objeto de estudo,
em 2008 foram organizados 2 cursos para professores e licenciandos. Após a realização do experimento foi
aplicado o instrumento de pesquisa.Com a análise do resultado dos instrumentos aplicados após o
experimento foi possível observa que os professores utilizariam este experimento devido o papel que pode
desenvolver na conscientização dos estudantes.Com relação a conteúdos relacionados destacaram a
consciência ambiental e a reciclagem com visão ecológica (conteúdos atitudinais); funções orgânicas
(conteúdos conceituais).A dificuldade apresentada reflete a idéia de senso comum da necessidade de
laboratório, vidrarias e reagentes para trabalhar com experimentos. Destaca-se o fato da não preparação dos 
professores, sinalizando que a agência formadora deve repensar estratégias que propiciem contato com
ferramentas que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras chave: atividade experimental, obtenção de sabão, formação de professores 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1694 
TÍTULO: AVALIAÇÃO TRIBOLÓGICA DE LUBRIFICANTES PARA REDUTORES DE 
ENGRENAGENS. 
ALUNO: CLARISSA DANIELLE MENDONCA DE OLIVEIRA (5417101419) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO MOREIRA DOURADO (3272188436) 
CO-AUTOR: MARCELO RENNEY ALVES DE FREITAS (976633442) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho se propõe a avaliar tribologicamente dois lubrificantes utilizados em redutores de
velocidade empregados na indústria de petróleo. Para isto, os lubrificantes foram ensaiados em mancais
axiais GBR 51100 acoplados a um equipamento de fadiga do contato desenvolvido em laboratório. Foi
estabelecida uma carga normal aos corpos de prova de aproximadamente 270 N e uma velocidade de
rotação do eixo de 2340 RPM. Um critério de parada de 1,08x106 ciclos, referente a 7 horas e 30 minutos,
de ensaio foi estabelecido a partir de ensaios-piloto. A energia consumida pelo sistema e as temperaturas
próximas ao contato e ambiente, registradas durante os ensaios com auxílio de um microcomputador,
forneceram uma medida indireta do atrito. Caracterizaram-se os lubrificantes 1 e 2 e foram comparadas as 
taxas de calor dissipado por cada um dos sistemas pesquisados. Os resultados permitiram discutir a
flutuação da eficiência do lubrificante concernente ao atrito nos mancais. 

Palavras chave: Lubrificantes,Tribologia,Mancais,Fadiga de Contato 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1696 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA MAGNÉTICO PARA TRATAMENTO DE 
INFECÇÕES POR H. PYLORI 
ALUNO: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (6685302437) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (5738461460) 
CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (7923701474) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

Resumo:  
 
        Helicobacter pylori é uma bactéria Gram-negativa provida de mecanismos singulares que permitem-na 
sobreviver em ambiente tão hostil quanto o encontrado no estômago. A disseminação desse
microorganismo é ampla em todo mundo, estando sua presença associada a severos distúrbios digestivos,
bem como ao desenvolvimento de carcinomas. O esquema terapêutico atualmente empregado é eficiente,
todavia, baseia-se na administração de três medicamentos, o que além de encarecer o tratamento dificulta
adesão do paciente. Sistemas magnéticos com magnetita por via oral já são conhecidos no campo da
ressonância magnética e em estudos de motilidade gastrointestinal, podendo ser de emprego satisfatório na
área da vetorização de antibióticos, como proposto nesse trabalho. Os estudos realizados objetivam propor a
rota sintética adequada para elaboração de um vetor magnético adsorvido de fármaco para tratamento de
infecções por H. pylori. Os dados obtidos na caracterização das amostras revelam vantagens do sistema de
maior teor de magnetita (5:2:2 – polímero:Amoxicilina:magnetita) sob o sistema com menor quantidade
desse óxido em relação a proporção de fármaco utilizada (5:2:1), fato observado pelo aumento na resposta
magnética, implicando em vetorização mais eficiente na presença de campo. Sendo destacado que o
protocolo de síntese não altera as propriedades superparamagnéticas do óxido de ferro utilizado. 

Palavras chave: H. pylori, vetorização magnética, magnetita, spray drier, amoxicilina. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1697 
TÍTULO: ARQUITETURAS DE CONTROLE PARA SISTEMAS ROBÓTICOS 
ALUNO: ELBER CASSILIO DOMINGOS (5247887409) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420) 

Resumo:  
 
        Ao longo desses meses a equipe de Robôtica e Sistemas Dedicados Da UFRN vem desenvolvendo,
baseada em seu plano de trabalho, diversas atividades em conjunto com: Mestrandos,Doutorandos,Bolsistas
e Professores, atividades que visam através do estudo,projetos e construções de estruturas, desenvolver
novas técnicas para 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,tais
como: -Construções de um sistema para controle de câmeras do tipo Pan-tilt embarcada a robôs moveis 
diferenciais; -Construção de uma estrutura para alimentação do mesmo; -Estudo direcionado ao 
dimensionamento e compras de hélices para projeto helicóptero Quadri-rotor. -Confecção de desenho da 
estrutura do projeto helicóptero Quadri-rotor. -Construção de um sistema de localizão de obstáculos para
robôs moveis do tipo diferencial. -Construção da estrutura do projeto helicóptero Quadri-rotor. Conclusões: 
o projeto e construção dos diversos protótipos foram de fundamental importância, pois foi através deles que
podemos realizar a ligação entre a teória éa prática, e com isso, embacar e testar todo o estudo até então
desenlvolvido por toda a equipe do laboratório, e assim obter os diversos tipos resultados, resultados esses
que são extremamente necessários na verificação de erros e no desenvolvimento, conclusão dos trabalhos
de pós-graduação e publicações. 

Palavras chave: estudo,solfware,hardware,projeto e construção 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1699 
TÍTULO: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PITIMBÚ - ANÁLISES 
FISICAS, QUIMICAS E BIOLÓGICAS 
ALUNO: JEYVIDSON DIEGO FERREIRA DA SILVA (6017962418) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449) 
CO-AUTOR: RAFAEL TAKESHI KOBAYASHI (6829366429) 

Resumo:  
 
        0A bacia hidrográfica do rio Pitimbu é responsável por aproximadamente 30% da água usada no
abastecimento da população da grande Natal. No entanto, a área da bacia está submetida às pressões do uso
e ocupação do solo associados à expansão urbana, assim a adoção de políticas que propiciem a proteção do
ecossistema natural e dos recursos hídricos assume importância estratégica. Analisaremos dados de
monitoramento hidro-biológico e físico-químico da água utilizando o sedimento do leito, observados em
duas seções do baixo curso do rio Pitimbu, distantes 5,69 km entre si. O monitoramento abrangeu o período
de recessão do rio, entre os meses de novembro e fevereiro. Foram feitas medições da descarga liquida e
coleta de amostras da água e do sedimento do leito. A analise biológica revelou diferença de qualidade
(análise dos macro-invertebrados bentônicos existentes) entre as seções. Os parâmetros da curva de
recessão demonstraram forte interação rio-aquífero no trecho; o aumento da vazão de base nesse trecho é
produzido pela recarga do aqüífero. Os níveis de OD observados nas duas seções indicam uma degradação
da qualidade da água, alem de confirmar os resultados da analise do biomonitoramento. As condições do
ecossistema aquático e da qualidade da água observadas ressaltam a necessidade de que sejam tomadas
medidas urgentes de controle e proteção da bacia para essa área, sob pena de que o nível de degradação
torne inviável o uso da água para consumo humano. 

Palavras chave: qualidade da água; pitimbu; monitoramento; nitrato; Natal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1700 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE TUNGSTATOS DE CÁLCIO DOPADOS COM 
LANTÂNIO OBTIDOS PELO MÉTODO PECHINI PARA APLICAÇÕES CATALÍTICAS 
ALUNO: ANA PAULA DA SILVA PERES (5724168499) 
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (9155546315) 
CO-AUTOR: ANDREIA CAVALCANTE DE LIMA (2677227452) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 

Resumo:  
 
        A necessidade de se obter produtos com menor impacto ambiental tem levado a inovações
tecnológicas que passam obrigatoriamente pelo desenvolvimento de catalisadores alternativos para diversos
tipos de reações. No entanto, para se obter materiais com melhor performance é fundamental utilizar rotas
de síntese que permitam o controle de alguns parâmetros, tais como homogeneidade, estequiometria e
tamanho de partículas. Neste trabalho foram preparados pós do tipo Ca1-xLaxWO4 (x= 0,0; 0,1; 0,2 e 0,4) 
usando o método Pechini. Os materiais obtidos foram calcinados entre 500 e 900ºC por 2h e caracterizados 
por Difração de raios X (DRX), Fluorescência de raios X, Medidas de área superficial específica (BET),
Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Análise granulométrica. Os difratogramas mostraram que o
método empregado e as condições do processo favoreceram apenas a obtenção do CaWO4 cristalino e
monofásico (JCPDS 41-1431), enquanto nos materiais dopados observou-se a presença de fases 
secundárias. As micrografias para CaWO4 revelam uma uniformidade na distribuição do tamanho de
partículas. No entanto, para as amostras substituídas observa-se início de sinterização com formação de 
aglomerados. A área superficial específica dos pós obtidos ficou na faixa de 3 a 50m2/g. A maior área
encontrada foi em torno de 46 m2/g para o Ca0,8La0,2WO4 calcinado a 500ºC. 

Palavras chave: tungstatos, Pechini, DRX, BET 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1706 
TÍTULO: ESTUDO DA ADIÇÃO DE PIGMENTOS NO PROCESSAMENTO E NAS 
CARACTERÍSTICAS DE CASQUILHOS CERÂMICOS QUEIMADOS COM GÁS NATURAL 
ALUNO: LAURENIA MARTINS PEREIRA (1257640496) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 
CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (6062151407) 

Resumo:  
 
        Os pigmentos cerâmicos são considerados como materiais que conferem cor. Esses materiais podem
ser divididos em dois grupos: corantes e pigmentos. Os casquilhos são materiais convencionais
normalmente produzidos com argila para uso na construção civil, com variedades distintas de acordo com a
região em que são produzidos, mas que devem obedecer a padrões definidos pelas normas da ABNT. O
objetivo deste trabalho é estudar a adição de pigmentos para produção de casquilhos cerâmicos. Foram
realizados ensaios para obtenção dos valores de plasticidade das argilas estudadas, através dos índices de
Atterberg. Confeccionaram-se corpos de prova por prensagem uniaxial (6 toneladas). Posteriormente, estes 
corpos de prova foram queimados nas temperaturas de 750, 850 e 950°C e submetidos a ensaios para
determinação das propriedades físicas, tais como: retração linear (RL), absorção de água (AA), massa
específica aparente (MEA) e perda ao fogo (PF). As propriedades físico-mecânicas são afetadas pela 
temperatura de queima. A cor de queima clara das amostras A, B, D, F, H, I, J, L, O e N é adequada ao uso
de pigmentos pelas industrias cerâmicas. Devido aos elevados valores de absorção, posteriormente serão
feitas formulações entre as argilas, para obtenção de melhores resultados. 

Palavras chave: Pigmentos cerâmicos , Casquilhos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1709 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA INFECTIVIDADE CORPOS DE OCLUSÃO COMO FONTE DE 
INÓCULO PARA INFECÇÕES EM CULTURA DE CÉLULAS DE INSETO 
ALUNO: CAMILLA EMANUELLE MENDES ROCHA (5348450456) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953) 
CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA (2443412490) 
CO-AUTOR: MARLINDA LOBO DE SOUZA (18658695115) 
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 

Resumo:  
 
        A produção do baculovírus Anticarsia gemmatalis Nucleopoliedrovirus (AgMNPV) e do baculovírus
Spodoptera frugiperda nucleopoliedrovirus (SfMNPV) é atualmente realizada in vivo e para sua produção
em larga escala pode-se utilizar o cultivo de células de inseto. Isto poderá aumentar a oferta de vírus na
aplicação em lavouras, uma vez que a produção atual não chega a suprir 10% da área plantada no país. A
produção in vitro de baculovírus em células é realizada normalmente com o vírus extracelular (BV) da
hemolinfa de insetos infectados ou do sobrenadante das células previamente infectadas, ou ainda, através da
liberação das partículas virais dos corpos de oclusão (OB) produzidos. As células Sf21 utilizadas para
produção do biopesticida foram adaptadas e cultivadas em shaker, 120rpm e 28ºC em meio de cultivo 
apropriado, utilizando a linhagem Sf21 infectada com BV e ODV do AgMNPV recombinante e do
SfMNPV, isolado 18. A concentração celular foi estimada utilizando microscópio em contraste de fase e
hemocitômetro. Os resultados da produção do vírus SfMNPV foram 2,5x108 e 6,0 x108OB/mL quando BV
e ODV foram utilizados como inoculo, respectivamente. Para o vírus AgMNPV os resultados foram
1,14x107 e 1,5 x107OB/mL, para BV e ODV, respectivamente. Foi constatado uma potencial viabilidade
na produção in vitro do baculovírus SfMNPV em cultivo submerso a partir do Isolado 18, podendo ser
utilizado o ODV como fonte de inoculo. Os resultados para o vírus AgMNPV ainda devem ser otimizados. 

Palavras chave: baculovírus, AgMNPV, SfMNPV, produção in vitro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1716 
TÍTULO: MISTURAS DE FRUTAS EM PÓ. DESEMPENHO DO PROCESSO E QUALIDADE DO 
PRODUTO 
ALUNO: VANESSA PESSOA UCHOA DE ARAUJO (887679498) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (81267940468) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (6113571432) 

Resumo:  
 
        A técnica de secagem em Leito de Jorro com partículas inertes tem se mostrado viável para secar
polpas de frutas, desde que modificações na composição destas sejam promovidas. Elevados teores de
frutose e glicose, ambas de caráter higroscópico, prejudicam a performance de secagem de sucos e polpas
no leito de jorro. Por outro lado, os teores de gordura, amido e pectina foram apontadas por Medeiros
(2001) como favoráveis ao desempenho do processo. Neste trabalho, estudou-se a secagem de misturas de 
frutas tropicais, procurando-se obter uma concentração ideal de lipídios, amido e pectina que otimizasse o
desempenho do secador e resultasse em um produto sensorial, funcional e nutritivamente satisfatório. A
formulação ótima foi definida a partir dos diferentes tipos de lipídios avaliados. A mesma foi submetida a
testes de solubilidade e reidratação, determinações de propriedades físicas e termodinâmicas da polpa e
caracterização do pó obtido. De acordo com os resultados, a mistura de frutas (umbu, seriguela e manga)
acrescida de gordura de palma melhor satisfaz aos quesitos almejados. A polpa reconstituída recupera suas
características originais e o pó obtido encontra-se dentro dos padrões recomendados para armazenamento e
conservação, apesar dos problemas de escoabilidade e aglomeração. A análise sensorial da polpa,
reconstituída e adicionada a iogurte natural, quando comparada a um produto industrializado, mostrou boa
aceitação. 

Palavras chave: Secagem, frutas, leito de jorro, lipídios, propriedades termodinâmicas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1719 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO E ESTUDO DE UM REATOR FOTOQUÍMICO PARA O TRATAMENTO 
DE ÁGUA DE PRODUÇÃO 
ALUNO: AECIO LOPES BORGES (6016752401) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (8580772800) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS NOVAIS MOTA (3144000442) 
CO-AUTOR: GILMAR GRACIANO DE ARAUJO (0) 

Resumo:  
 
        Com o desenvolvimento da indústria, o cenário atual de demanda crescente de energia, as buscas por
novas jazidas e as restrições ambientais impõem grandes desafios para a indústria do petróleo. Na produção
de petróleo uma grande quantidade de água é, também, produzida. A crescente preocupação com o meio
ambiente tem gerado leis cada vez mais severas, o que conduz as indústrias a investirem mais no tratamento
e reuso de águas. Neste trabalho buscou-se construir um novo reator fotoquímico para tratar água de
produção, este reator utiliza o processo foto-fenton, um tipo de POA baseado na combinação de íons
ferrosos, peróxido de hidrogênio e luz ultravioleta, gerando radicais hidroxila, esses radicais são capazes de
degradar compostos orgânicos com eficiência e rapidez. Resultados preliminares obtidos utilizando o fenol,
uma das substâncias mais tóxicas e de difícil remoção encontrado na água de produção, como poluente
modelo mostraram a eficácia do reator e do processo utilizado em degradar poluentes orgânicos tóxicos,
apontando, assim, a possibilidade do tratamento da água de produção com este novo reator. 

Palavras chave: Foto-fenton, água, tratamento. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1722 
TÍTULO: ESTUDO DA DESEMULSIFICAÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA, USANDO UM AGENTE 
DE FLOTAÇÃO COMERCIAL (À BASE DE TANINO), EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA 
DIFERENTES VALORES DE PH. 
ALUNO: ELANIA MARIA FERNANDES SILVA (1359501479) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: JOAO MARCONI DE ANDRADE (42965462449) 
CO-AUTOR: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (3501789416) 
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (4514998320) 

Resumo:  
 
        Durante a produção de petróleo em sistemas que operam com recuperação secundária, é comum a co-
produção de parte da água empregada no processo de injeção. Esta água, denominada água produzida,
geralmente contém altos teores de sais e uma mistura complexa de compostos orgânicos e inorgânicos que
podem causar diferentes efeitos sobre o meio ambiente. Por este motivo esta água deve ser tratada antes do
descarte. O presente trabalho tem como objetivo estudar a cinética do processo de flotação para diferentes
valores de pH, analisando a variável de turbidez em função do tempo. No início do processo foi adicionado
11 ppm do agente de flotação comercial à base de tanino, que atua como desemulsificante. Os valores de
pH usados neste trabalho variaram de 3 a 11, durante 60 minutos, e as amostras foram coletadas nos
intervalos de 0, 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40, 50, 60 minutos, respectivamente. Os resultados apresentados
mostraram que a eficiência do desemulsificante foi melhor quando o pH se encontrava neutro ou levemente
ácido ou levemente básico, não demonstrando eficiência em pHs extremos, podendo ser observado a
redução média de 83% na turbidez para valores próximos do pH neutro. 
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CÓDIGO: ET1724 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO CICLO CRISE-TRANSIÇÃO DO TRANSPORTE URBANO NO 
BRASIL (1980-2005) 
ALUNO: BRENO CEZAR FRANKLIN DE F GOMES (5822382428) 
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem por objetivo discutir o processo de evolução dos sistemas locais de transporte
urbano no Brasil, ao longo dos últimos 25 anos. Partindo de uma extensa literatura acadêmica sobre o tema,
foi possível sistematizar em alguma medida um modelo de explicação para o fenômeno da crise atual dos
transportes urbanos no Brasil, bem como sintetizar as principais tendências apontadas para a superação da
crise. Parte-se de um pressuposto conceitual pelo qual os sistemas de transporte local tendem a viver ciclos
de estabilidade – crise – transição, de modo que a cada momento elementos exógenos e endógenos do
sistema se encontram em interatividade para produzir novas demandas e novos desafios a serem
enfrentados. Conclui-se que a crise atual requer, para sua superação e a transição para um novo período de 
estabilidade, dois elementos centrais, quais sejam a adoção da acessibilidade universal como valor social
mais relevante e a utilização plena principio da contratualização das operações, com base competitiva. 
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CÓDIGO: ET1725 
TÍTULO: SISTEMAS LOCAIS DE TRANSPORTE URBANO NA INTERNET: UMA ANÁLISE 
COMPARADA DE CIDADES BRASILEIRAS 
ALUNO: STEPHANIE LIMA DUARTE (5947784416) 
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404) 

Resumo:  
 
        Antigamente, os sistemas de transporte em todas as cidades brasileiras eram iguais, pois os
governantes locais seguiam uma política centralizada. Porém, esse sistema não teve bons resultados devido
ao fato de que as características particulares das diferentes cidades ganharam intensidade relativa na medida
em que elas foram ficando complexas e aumentavam em porte econômico e demográfico. Logo, o sistema
passou a seguir um modelo descentralizado, e cada cidade ficou responsável por seu sistema de transporte
urbano. A importância crescente do transporte para a dinâmica urbana também resultou na criação de
órgãos municipais dedicados, as secretarias municipais de transporte. Com a evolução da comunicação e o
uso da internet, hoje os cidadãos têm acesso às ações das secretarias municipais. No intuito de captar e
analisar como cada secretaria de transporte em municípios brasileiros está adotando estratégias adequadas e
eficientes de governo eletrônico, este trabalho buscou analisar as páginas na internet das Secretarias de
Transporte dos seguintes municípios: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Natal, São
Luis, Brasília, Manaus, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Fortaleza e Maceió. Procurou-se examinar 
comparativamente os conteúdos dos sites, seu modo de acesso e foram realizadas conclusões sobre a
qualidade relativa destas facilidades web. 
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CÓDIGO: ET1729 
TÍTULO: ANTENAS INTELIGENTES MULTICAMADAS COM METAMATERIAIS E CAMPOS 
DISTANTES 
ALUNO: MARINALDO PINHEIRO DE SOUSA NETO (6496972435) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo a análise de uma antena planar de microfita com três camadas
incluindo substrato metamaterial-RAP de índice de refração negativa nas diferentes regiões dielétricas. A
nova teoria metamaterial é descrita e aplicada para a obtenção da permissividade e permeabilidade relativas
dos substratos compostos de tensores. Parâmetros como: a freqüência de ressonância complexa e o estudo
de campos distantes da antena , são considerados na caracterização da antena. Tais parâmetros são obtidos
através de equações que são obtidas usando o completo Método da Linha de Transmissão Transversa – LTT 
além do auxilio do método de Garlekin, caso particular do método dos Momentos. O uso do método LTT é
importante para a simplificação das equações envolvidas neste processo. Os resultados computacionais são
obtidos com o auxílio das ferramentas FORTRAN POWER STATION e o MATLAB 7.0. 
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CÓDIGO: ET1730 
TÍTULO: UM MODELO DE INTERCONEXÃO ENTRE COMPONENTES MULTIMÍDIA COM 
SUPORTE À SELEÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DINÂMICA DE MECANISMOS DE 
COMUNICAÇÃO 
ALUNO: FELIPE ALVES PEREIRA PINTO (5083252422) 
ORIENTADOR: ADILSON BARBOZA LOPES (19060157400) 

Resumo:  
 
        Sistemas multimídia distribuídos manipulam de forma integrada diferentes tipos de mídia como áudio,
vídeo e texto, cada uma delas com requisitos diferentes. Em tais sistemas é necessário realizar a interação
entre alguns de seus componentes, e isso pode ser feito por meio de várias estratégias, as quais podem
variar de acordo com os requisitos de cada aplicação e com as possíveis localizações dos componentes
envolvidos. Mais especificamente as possibilidades de localização são: a) Componentes localizados em
mesmo espaço de endereçamento; b) Componentes localizados em diferentes espaços de endereçamento,
mas na mesma máquina física; c) Componentes localizados em máquinas físicas diferentes. As três
situações foram analisadas, chegando-se na estratégia de comunicação mais adequada para cada uma delas.
Nesse contexto, este trabalho apresenta um modelo, e sua implementação, para realizar a comunicação
entre os componentes envolvidos em uma troca de fluxo contínuo de dados. O modelo trata de forma
transparente para a aplicação a gerência de parâmetros de QoS, bem como a seleção automática de
mecanismos de comunicação; para isso ele leva em consideração a localização dos componentes envolvidos
e a troca dinâmica de protocolo de transporte de acordo com os requisitos definidos pela aplicação. Testes
práticos com o protótipo implementado mostraram resultados satisfatórios considerando as funcionalidades
adicionais fornecidas. 
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CÓDIGO: ET1737 
TÍTULO: FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E DESEMPENHO 
ALUNO: VINICIUS SAMUEL VALERIO DE SOUZA (5083241498) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 

Resumo:  
 
        As redes de computadores assumem um papel muito importante dentro do contexto tecnológico atual,
várias aplicações como transmissão de arquivos, vídeos, messengers e dentre outras, vem sendo executadas
graças ao estabelecimento da comunicação entre computadores que por vezes se encontram distantes uns
dos outros. Dentre essas aplicações uma que vem ganhando muita força é o VoIP (Voice over IP) a qual
consiste na transmissão de voz através de máquinas que possuam um endereço de IP. Como a passagem de
voz trata-se de uma aplicação de tempo real é importante que hajam metodos para medir parametros que
retratem a qualidade com que tal transmissão esta sendo efetuada, permitindo assim, o gerenciamento de
desempenho do link de comunicação. O projeto de pesquisa em questão trata-se de uma ferramenta capaz 
de medir quatro parâmetros (Atraso, Jitter, Banda ocupada e Taxa de perda de pacotes) os quais em
conjunto vem fornecer informações relativas a qualidade do link de comunicação estabelecido, quando o
mesmo se dá atraves de redes sem-fio. Alem disso, como o foco do trabalho se dá sobre redes Wireless, a
ferramenta deverá tambem ser capaz de efetuar a tarefa de configuração desses tipos de redes por meio da
interação com o Hostapd (software bastante conhecido o qual destina-se a executar essa fase de 
configuração). 
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CÓDIGO: ET1738 
TÍTULO: ASPECTOS FLUIDODINÂMICOS E DE INTERMITÊNCIA EM UM LEITO DE JORRO 
PARA SECAGEM DE LEITE DE CABRA. 
ALUNO: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (7751632445) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: NARIO CEZAR CAMARA ALVES (6131264406) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (3508946479) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (6113571432) 

Resumo:  
 
        A secagem de leite de cabra em leito de jorro tem sido pesquisada como alternativa de se produzir leite
em pó de qualidade, mediante utilização de tecnologias simples e de baixo custo. A obtenção das curvas
características e determinação da velocidade e queda de pressão de jorro mínimo com e sem adição do leite
é importante para se analisar o efeito desta emulsão sobre o comportamento fluidodinâmico e estabilidade
do leito de jorro. Foram obtidas as curvas características para diferentes cargas de inerte, sendo utilizadas
partículas de polietileno de alta densidade e de polipropileno. Para se definir o tipo material a ser
empregado na secagem do leite de cabra foram analisados ainda os efeitos da temperatura e carga de inerte
sobre os parâmetros fluidodinâmicos. Avaliou-se também o efeito da evolução da secagem com 
conseqüente evaporação da água e arraste do pó sobre o comportamento fluidodinâmico, mediante obtenção
das curvas características imediatamente, 5 e 10 minutos após adição do leite. Como os resultados obtidos
indicaram o polipropileno como material inerte a ser empregado na secagem do leite, foi realizada uma
série de ensaios de acordo com um planejamento fatorial 2 ao quadrado com repetições no ponto central e
obteve-se modelos empíricos para predição dos parâmetros fluidodinâmicos em função da carga de inerte e
do volume de leite adicionado. 
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CÓDIGO: ET1740 
TÍTULO: MEDIÇÃO PASSIVA DO GÁS RADÔNIO EM ALGUMAS AMOSTRAS DE ÁGUA 
MINERAL COMERCIALIZADA NA GRANDE NATAL 
ALUNO: ANDERSON GUIMARAES GUEDES (2450681477) 
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304) 
CO-AUTOR: RENATO COSTA BARBOSA (7261413488) 

Resumo:  
 
        As pessoas estão expostas à radiação natural que é proveniente do solo, água, ar, dos alimentos e do
espaço. A maior fração da radiação natural que o homem recebe provém de um gás radioativo: o Radônio,
que é um gás nobre natural proveniente do Rádio, e pertence à série de decaimento do Urânio e do Tório e
está presente em toda a crosta terrestre. A ingestão de água e inalação de ar com altos níveis de 222Rn,
representa um risco à saúde da população. Sua inalação é uma das causas do câncer de pulmão e o consumo
de água rica em 222Rn dissolvido aumenta o risco de câncer induzido pela radiação ionizante. Foram
escolhidas aleatoriamente 6 marcas de água mineral (frascos com até 500 ml) comercializadas na Grande
Natal. De cada frasco foram realizadas 3 medidas passivas de radônio e estabelecida a média por vasilhame.
As medidas de 222Rn na água foram feitas com o Kit de medição passiva de 222Rn em água da RADELEC
Inst. Os resultados obtidos variaram entre 4,03 a 5,28 Bq/L. O Código de Águas Minerais brasileiro não faz
referência à quantidade máxima de radônio permitido, por isso nessa pesquisa utilizamos os valores de
referência de organismos internacionais como a Organização Mundial de Saúde e a Agência de Proteção
Ambiental Americana que recomendam um nível máximo de contaminação de radônio em água de 100
Bq/L e de 11,11 Bq/L, respectivamente. Portanto os valores de concentração de 222Rn nas amostras se
encontram em conformidade com os padrões internacionais de referência. 

Palavras chave: Radônio, Neoplasias, Águas Minerais, Radioatividade Natural 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1741 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 
DE QUÍMICA DE ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO EM NATAL 
ALUNO: MELQUESEDEQUE DA SILVA FREIRE (6108541431) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287) 
CO-AUTOR: ANA PAULA GONCALO CAMPOS (0) 
CO-AUTOR: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (6529084460) 
CO-AUTOR: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS (7130540427) 

Resumo:  
 
        Em virtude das várias dificuldades investigadas no ensino de ciências, em particular no ensino de
química, diversos pesquisadores da área têm se mobilizado a caracterizar esses problemas e a buscar
estratégias que ajudem a solucioná-los. As atividades experimentais, se bem empregadas, podem produzir 
resultados satisfatórios no processo ensino-aprendizagem (SILVA; NEVES, 2006). No entanto, para que
esta ferramenta de trabalho possa ser utilizada pelo professor em seu exercício na escola, algumas
considerações precisam ser relacionadas, tais como, espaço físico (os laboratórios escolares) e as condições
materiais (vidrarias e reagentes) para a realização das atividades experimentais e a preparação dos
professores, no que diz respeito à formação inicial e continuada. Neste trabalho foi feito um estudo para
caracterização de escolas da rede pública de Natal com relação às condições físicas para a realização de
atividades experimentais no ensino de química. Foram caracterizadas 57 escolas públicas de Natal, sendo 3
de municípios diferentes (Parnamirim, Macaíba e Ceará-Mirim) e uma do ensino fundamental. Neste 
trabalho apresentaremos apenas os resultados para as escolas públicas do ensino médio no município de
Natal. Para tanto foi elaborado um questionário com perguntas fechadas. Os resultados mostraram que 41%
das escolas possuem laboratórios escolares e as principais dificuldades para realizar atividades
experimentais são de ordem física-estrutural e também pedagógica. 
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CÓDIGO: ET1748 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ALGUNS PARÂMETROS DO CORANTE PARAROSANILINA. 
ALUNO: HUMBERTO DA SILVA JUNIOR (4900442470) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300) 
CO-AUTOR: GUTTO RAFFYSON SILVA DE FREITAS (6964688404) 
CO-AUTOR: DIOGO ROBERTO FERREIRA NERI (5011803465) 

Resumo:  
 
        O comportamento espectrofotométrico do corante pararosanilina (P) foi investigado em valores de pH
de 2,0-12,0, em tampão Britton-Robinson (B-R) na região UV-Vis. Os espectros são bem caracterizados, 
com uma banda de absorção em 544 nm, que se extingue em função do aumento nos valores de pH,
enquanto o pico observado em 290 nm mostra independência em relação a esta grandeza. O estudo tem
como finalidade reportar as constantes de ionização (Ka), absortividade molar e algumas figuras de mérito
do corante P, bem como detalhar seu comportamento hidrolítico em função do pH do meio reacional.
Espectrofotômetro UV-VIS 1650 PC da marca Shimadzu, cubetas de quartzo, balança analítica da marca
MARTE MICT, pHmetro da marca MARCONI PA200, modelo RS232, previamente calibrado. Reagentes:
corante P, ácidos acético, fosfórico e bórico. Soluções do corante foram empregadas na faixa de
concentração entre 7,4x10-6 a 7,4x10-5 mol L-1 em valor de pH 2,0. Outros estudos foram realizados em
concentração fixa de P de 7,0x10-5 mol L-1 em amplo intervalo de pH. Os resultados espectrofotométricos
comprovaram que o corante P apresenta um valor bastante elevado de absortividade (1,5x104); enquanto as
técnicas espectrofotométrica e potenciométrica mostraram que seu Ka vale 1,3x10-6. Além destes dados, o 
corante apresenta elevada sensibilidade analítica e de calibração, baixo limite de detecção e quantificação,
além de grande seletividade para classes especificas de analitos. 
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CÓDIGO: ET1752 
TÍTULO: UM NÚCLEO PARA ANÁLISE BASEADA EM LATÊNCIA DE DESEMPENHO DE 
REDES EM CHIP 
ALUNO: MIKLECIO BEZERRA DA COSTA (1335353470) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta um core (núcleo) gerador de tráfego para análise de desempenho de NoCs
(redes em chip), baseado na latência observada por cópias deste core acopladas aos roteadores da rede. O
core foi implementado em VHDL, integrado com a NoC SoCIN e com alguns componentes da Altera,
como o barramento Avalon, o processador Nios II/e e o componente de Entrada/Saída JTAG UART,
sintetizado e prototipado em um chip FPGA da Altera. Uma aplicação implementada em linguagem C
configurou os cores para obedecerem ao padrão de tráfego Complement. Essa aplicação coletou as somas
das latências medidas pelos cores no FPGA e retornou resultados de latências médias da comunicação entre
os nodos da SoCIN. Os resultados mostraram que o projeto desse core está no caminho correto para uma
análise completa e consistente de desempenho de NoC. 
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CÓDIGO: ET1756 
TÍTULO: ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA NA PREPARAÇÃO DE FLUIDOS 
DE PERFURAÇÃO 
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Resumo:  
 
        Empresas produtoras de petróleo são, sempre, empresas produtoras de grandes volumes de água
associados à produção de petróleo. A primeira fonte de água é a própria formação produtora de petróleo,
seja devido à existência de aqüíferos subjacentes ao petróleo, seja devido à água conata, residente nos poros
das rochas-reservatório. A segunda fonte de água produzida é a água injetada pelo homem, através de poços 
injetores. Atualmente, é um grande desafio minimizar o impacto ambiental do descarte da água produzida.
Antes de mais nada, é necessário tratar a água produzida para reduzir o conteúdo de óleo remanescente
nesta água, o que envolve custos elevados. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar as
propriedades dos fluidos de perfuração obtidos a partir de água produzida de dois poços diferentes, que
foram denominadas água produzida 1 e 2. Os fluidos de perfuração foram preparados em agitadores do tipo
Hamilton Beach. Foram feitas também as análises das águas produzidas. Após envelhecimento dos fluidos
a 200 °F, por 16 h em uma estufa rotativa, foram feitas as medidas de densidade em uma balança,
parâmetros reológicos e as forças géis em um viscosímetro FANN 35A, os parâmetros de filtração em um
filtro API e o teor de sólidos em uma retorta da marca FANN. As propriedades químicas determinadas
foram: o pH, os teores de cloretos e as alcalinidades. Foi possível obter parâmetros satisfatórios com a
utilização das águas produzidas em um determinado fluido. 
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CÓDIGO: ET1759 
TÍTULO: ESTUDO DE LINGUAGENS, MODELOS E FERRAMENTAS ORIENTADAS A 
ASPECTOS 
ALUNO: AMON LIBANIO DA SILVEIRA (5675645411) 
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (56765614400) 

Resumo:  
 
        O Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos (DSOA) é um paradigma de desenvolvimento
baseado nos conceitos da Programação Orientada a Aspectos (POA). A POA propõe um novo tipo de
abstração -- denominado aspecto -- que permite a descrição modular de propriedades que, em geral, se
encontram espalhadas e misturadas em vários pontos de um sistema de software. Nosso objetivo de
pesquisa é estudar como o conceito de “aspecto” pode ser abordado em diversas atividades do processo de
desenvolvimento de software, incluindo especificação de requisitos, análise, projeto e implementação,
linguagens como ASPECTJ e ASPECTLUA, Linguagem de Descrição Arquitetural (LDA) e uma extensão
aspectual para ACME – denominado de AspectualACME – incluindo estudos de novas abordagens e 
ferramentas que dão suporte ao processo de desenvolvimento e implementação de sistemas. Os principais
resultados desse trabalho são uma proposta de extensão da ferramenta ACME Studio para AspectualACME
Studio e lições aprendidas e que enriquecem o exíguo corpo de conhecimento associado ao uso de aspectos.
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Resumo:  
 
        Uma técnica de estudos de petróleo, bastante usadas nas primeiras análises, é a técnica PVT. Com essa
técnica pode-se inferir sobre as principais características do óleo, principalmente, a composição óleo – gás. 
Nesse trabalho, um dos propósitos, foi montar um laboratório PVT. A célula PVT é composta, basicamente,
por dois cilindros de aço, resistente a altas temperaturas e pressão. No qual podemos modificar as grandezas
físicas, pressão, volume e temperatura, além de efetuar medidas das características físicas. Para o
entendimento da operação dessa técnica, foram executadas medidas de amostras bifásicas que são
consideradas amostras tipo padrão. O ensaio utilizou amostras padrão de metano e decano em proporções
de 80% & 20% em mol, para determinar os pontos de bolha e pontos de orvalho. Durante o experimento,
foram atingidas temperaturas na faixa de 310,78 K a 510,78 K e pressões de até 64000 kPa.. Os resultados
apresentam excelente concordância com a literatura existente, mostrando que a célula PVT está em
funcionamento e com eficiência, pois foram observadas bolhas com a pressão em torno de 33689,57 kPa
com um erro de 1,6%. 
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CÓDIGO: ET1763 
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ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449) 
CO-AUTOR: CICERO ADAILTON BEZERRA (2972746430) 
CO-AUTOR: PATRICIA MARIA FREIRE DA SILVA (1125880422) 
CO-AUTOR: KATHARINA CARLA OLIVEIRA GURGEL AMARAL (78602491468) 

Resumo:  
 
        Os HPAs devido ao número de anéis condensados e ligações conjugadas apresentam características
fluorescentes. A química analítica vem pesquisando métodos para adsorção de HPAs em soluções oleosas.
O planejamento fatorial completo 22 com dois níveis e dois fatores (percentual de hidrofobizante e volume
de solução oleosa) foi utilizado como uma ferramenta estatística importante para otimização do sistema. O
método consiste na solubilização do óleo diesel em uma solução salina sob agitação constante a
temperatura de 40ºC por 30 min. A solução oleosa foi adicionada em diferentes volumes (40 e 100 mL) a
uma coluna empacotada com vermiculita hidrofobizada (parafina e óleo de linhaça) em dois diferentes
percentuais (1 e 3%) para os dois hidrofobizantes. A otimização do sistema se fez através do planejamento
fatorial das respostas obtidas pelo espectro de fluorescência dos HPAs, onde o terceiro e quarto ensaios,
para a parafina e o óleo de linhaça, respectivamente, apresentaram os melhores resultados. 

Palavras chave: vermiculita. HPAs. quimiometria. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1772 
TÍTULO: ROBOEDUC- UMA FERRAMENTA PARA PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS LEGO 
ALUNO: CARLA DA COSTA FERNANDES (7333259471) 
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (32541457120) 

Resumo:  
 
        O RoboEduc é um software de robótica educacional que programa robôs LEGO, usado como uma
ferramenta para a inclusão digital. O software tem o propósito de ensinar robótica, linguagem de
programação e informática a crianças e adolescentes. A partir do RoboEduc o usuário pode controlar,
ensinar ou programar o robô. A parte de programação é dividida em cinco níveis, os níveis de programação
textual e os níveis de programação gráfica. A programação textual é feita a partir de um editor de texto, e
pode usar duas linguagens: BrickOS ou uma linguagem específica do RoboEduc, que possui palavras-chave 
como para, enquanto, se, entre outras. Foi desenvolvido um compilador para essa linguagem do RoboEduc.
A programação gráfica é feita usando drag and drop, em que as imagens são arrastadas para uma área, que
representa a área de movimentos que serão realizados pelo robô. O RoboEduc foi desenvolvido no
ambiente de programação C++, com o auxílio do Qt 4.3, para que o programa possua uma interface simples
e atrativa ao usuário. Foram realizadas oficinas de robótica em uma escola pública com alunos de 9 e 10
anos, nas quais os alunos montavam os robôs e usavam o RoboEduc para controlá-lo. No final das oficinas 
já podia se perceber que os alunos estavam mais à vontade com o computador, e alguns deles já
conseguiam controlar o robô sem problemas. 

Palavras chave: Robótica; Inclusão Digital 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1776 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA CASCA DO FEIJÃO-VERDE (VIGNA 
UNGUICULATA (L) WALP): ESTUDOS PRELIMINARES 
ALUNO: PETRUCIA KARINE SANTOS DE BRITO (1079373446) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (14086034468) 
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415) 
CO-AUTOR: DIOGO BATISTA COELHO (8206695478) 

Resumo:  
 
        O feijão-verde é um prato tradicional do Nordeste brasileiro. Após a retirada dos grãos, sua casca é
totalmente desprezada. Todavia, para o seu reaproveitamento como fonte de nutrientes, faz-se necessário 
caracterizar este resíduo determinando alguns fatores físico-químicos, nutricionais, bem como avaliar a 
presença de fatores antinutricionais e/ou tóxicos entre outros. O presente estudo objetivou caracterizar
físico-quimicamente amostras de cascas do feijão-verde in natura e desidratadas após realização de 
secagem em estufa durante 3,5h. Foram realizadas análises de umidade, aw, pH, acidez e sólidos solúveis
conforme IAL (1985). Os resultados obtidos para a caracterização da casca do feijão verde in natura foram:
86,42% de umidade, 0,992 de aw, 4,73ºBrix de sólidos solúveis, acidez de 0,0251 mg ác cítrico/100g de
amostra e pH de 4,82. Para a casca desidratada foram: 2,42% de umidade, 0,212 de aw, 19,43ºBrix de 
sólidos solúveis, acidez de 0,2456 mg ácido cítrico/100g de amostra e pH de 4,64. Estes resultados
preliminares apresentam ainda um rendimento pouco satisfatório (13,19%) para obtenção do produto por
secagem em estufa no tempo estudado. Por outro lado, o estudo aponta para a obtenção de um produto
desidratado com boas características físico-químicas, o que favorece sua conservação e inibe o crescimento
de microorganismos. Visando consolidar estes resultados, estudos serão realizados no que diz respeito a
determinação de valores nutricionais e fatores antinutricionais. 

Palavras chave: Casca do feijão-verde, Secagem, Características físico-químicas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1778 
TÍTULO: NITRETAÇÃO POR PLASMA EM GAIOLA CATÓDICA DE AÇOS FERRAMENTA: 
CARACTERIZAÇÃO DA CAMADA NITRETADA. 
ALUNO: MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA (1376455463) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (9621199468) 

Resumo:  
 
        Este trabalho pretende avaliar um novo método de tratamento termoquímico a plasma, denominado de
“nitretação em gaiola catódica” quando aplicado em punções de aço AISI D2. Para este estudo foi
selecionado o aço ferramenta AISI D2 utilizado na indústria metal/mecânica na produção de ferramentas,
empregado na indústria da Houston Bike, em facas de corte de canos de aço para bicicletas. Utilizou-se 
amostras em forma de disco, em estado temperado e recozido, para diferentes temperaturas e tempo de
nitretação. Caracterizou-se quanto a espessura, dureza e perfil de dureza da camada nitretada, assim como 
sua microestrutura. Fases cristalinas da superfície e subsuperfície foram identificadas por difratometria de
raios-X. As análises da microdureza superficial e no perfil da camada mostram que para todos os tipos de
tratamento térmico no substrato, a melhor condição do tratamento superficial, foi aquela aplicada nas
amostras temperadas e nitretadas durante 3 h em 480°C. 

Palavras chave: Aços ferramenta, nitretação por plasma, gaiola catódica, corte a frio. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS DE GRÃOS DE 
COMPÓSITOS SINTERIZADOS (MMC’S) COM ADIÇÃO DE TAC E NBC. 
ALUNO: YURI TORRES DE OLIVEIRA (6781540408) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (5012180410) 
CO-AUTOR: LEILIANE ALVES DE OLIVEIRA (1081015411) 
CO-AUTOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 

Resumo:  
 
        Um dos mecanismos básicos para conferir mais resistência a um material é o de restringir o
movimento das discordâncias. Este trabalho apresenta um estudo sobre os efeitos da adição dos carbetos de
tamanhos nanométricos TaC e NbC na sinterização e nas propriedades dos compósitos de matriz metálica a
base de aço inoxidável 316L . Para análise da distribuição de tamanhos de grãos dos compósitos, através
das micrografias obtidas por Microscopia Ótica, utilizou-se o método computacional Quantikov de análise 
microestrutural. Estas análises permitiu a caracterização das microestruturas sinterizadas, avaliando-se a 
influência da adição destes materiais (TaC e NbC) no tamanho e na forma dos contornos dos grãos através
de avaliações estatísticas. Os valores foram correlacionados com as medidas de dureza, possibilitando a
análise da influência dos diferentes carbetos nas propriedades dos sinterizados. O resultado final apresentou
uma boa dureza com a adição das partículas nanométricas de TaC e NbC na matriz metálica. 

Palavras chave: dureza,quantikov,carbetos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1783 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS ESTRELAS NA MISSÃO ESPACIAL DO COROT 
ALUNO: RODOLFO MENDES DA SILVA (5967645454) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (8896135400) 

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: Rotação, Síntese Espectral 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1784 
TÍTULO: AVALIAÇÃO E PROTOTIPAGEM DA ARQUITETURA RECONFIGURÁVEL ROSA 
PARA APLICAÇÕES BASEADAS EM FLUXOS DE DADOS 
ALUNO: ALBA SANDYRA BEZERRA LOPES (6892074413) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

Resumo:  
 
        O aumento na complexidade das aplicações vem exigindo dispositivos cada vez mais flexíveis e
capazes de alcançar alto desempenho. As soluções tradicionais muitas vezes não são capazes de atender aos
requisitos dessas aplicações. Processadores de propósito geral, embora possuam flexibilidade inerente, não
são capazes de alcançar alto desempenho. Os dispositivos de aplicação específica, por sua vez, são
projetados para a execução de um conjunto restrito de aplicações ou até mesmo uma única tarefa. Dessa
forma alcançam alto desempenho. As arquiteturas reconfiguráveis surgiram como alternativa às soluções
tradicionais visando balancear a flexibilidade dos processadores e o alto desempenho dos dispositivos de
aplicação específica. Esta nova abordagem tem alcançado resultados bastante significativos em atender os
requisitos das aplicações atuais. RoSA é uma arquitetura reconfigurável híbrida que visa explorar o
paralelismo no nível de instrução de aplicações baseadas em fluxo de dados. Resultados obtidos com RoSA
mostraram que é possível obter ganhos de desempenho de até 78,19% na execução de aplicações quando
comparada a um processador de propósito geral. 

Palavras chave: arquitetura reconfigurável, fluxo de dados, desempenho 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1785 
TÍTULO: CONTROLE REMOTO DE TENSÃO ATRAVÉS DO FLUXO DE CARGA SOMA DE 
POTÊNCIAS 
ALUNO: AYLANNA RAQUEL DA COSTA OLIVEIRA (6936771475) 
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (9615687472) 

Resumo:  
 
        O fluxo de carga soma de potências, apresentado por Céspedes (1990), tem sido amplamente utilizado
para simulação de sistemas radiais de distribuição de energia elétrica. Desde então, muitos trabalhos têm
sido elaborados, tendo como base a sua formulação, tanto para melhorar a sua robustez e eficiência, como
também como base para utilização de métodos de otimização. Neste trabalho, desenvolveu-se uma nova 
formulação para sua resolução, na qual as cargas de impedância constante em cada nó são representadas
diretamente na equação de cálculo da tensão. Em seguida, realizou-se uma comparação entre os algoritmos, 
com o novo equacionamento e com o tradicional, como também se investigou sobre a influência da
representação das cargas nos resultados de fluxo de carga. Posteriormente, foram deduzidas as equações
para cálculo do gradiente da função objetivo, para controle de tensão em redes radiais de parques eólicos, e
programadas para implementar o algoritmo de controle. 

Palavras chave: Fluxo de carga soma de potências, controle de tensão, aerogeradores. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1786 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES VIRTUAIS 3D ESTÉREO PARA 
VISUALIZAÇÃO DE NUVENS DE PONTOS 
ALUNO: ELTON GIL XAVIER MOURA (1315698480) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (27185400449) 
CO-AUTOR: GERALDO FRANCISCO DE SOUZA REBOUCAS (7869715417) 
CO-AUTOR: MARCONDES BARROSO DE OLIVEIRA (6500279492) 

Resumo:  
 
        Com a evolução dos métodos de captura de dados em três dimensões, no caso o uso da Tecnologia
Laser Scan 3D, tem-se observado a necessidade de criação de softwares de manipulação destes dados e de
ambientes de visualização tridimensional que explorem os benefícios do uso da tecnologia de Realidade
Virtual. A Realidade Virtual é uma técnica avançada de interface, onde o usuário pode realizar imersão,
navegação e interação em um ambiente sintético tridimensional gerado por computador, utilizando canais
multisensoriais. A fim de se explorar estas características em ambiente acadêmico, desenvolvemos neste
trabalho,um software que permite a visualização tridimensional estéreo de nuvens de pontos coletadas a
partir de equipamentos Laser Scan 3D. No desenvolvimento utilizamos Técnicas e Linguagens de
Programação Orientada a Objetos. Com o uso de software livre, trabalhamos em ambiente de
desenvolvimento rápido QT em conjunto com a API OpenGL, proporcionando com isto maior flexibilidade
na construção do software. A inclusão de técnicas de visualização tridimensional estéreo tem permitido
maior interatividade com o usuário, reforçando com isto os benefícios descritos com o uso da Tecnologia
de Realidade Virtual. A aplicação destas e de outras tecnologias no desenvolvimento das pesquisas
desenvolvidas na Base de Pesquisa em Mecânica Computacional, mais especificamente das equipes que
formam a área de concentração CAx, Realidade Virtual e Visualização Científica. 

Palavras chave: Visualização 3D, Realidade Virtual, Computação Gráfica 
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TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DO PH UTILIZANDO EXTRAÇÃO DE CROMO 
POR MICROEMULSÃO 
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CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        As indústrias de curtume geram efluentes carregados em metais pesados, principalmente o cromo,
gerando sérios riscos ambientais. Os metais presentes em efluentes industriais, sob a forma de complexos
aniônicos, podem ser extraídos utilizando uma microemulsão, segundo um mecanismo de troca de íons. O
presente trabalho tem como objetivo extrair o cromo por microemulsão onde estudou-se a influência do pH 
na extração. Desta forma, variou-se o pH da fase aquosa dos três sistemas de 0,5 a 6,0 com composições
variadas. O sedimento foi tratado por um processo de extração sólido-líquido onde foi digerido em HNO3 e 
H2O2. Para realizar a extração foram comparados três diagramas de fases, com o objetivo de identificar a
melhor região de extração. Os sistemas escolhidos apresentam as seguintes composições: Sistema I:
Tensoativo (OCS - Óleo de Coco Saponificado), Cotensoativo (1-Butanol), Fase oleosa (Querosene) e Fase 
aquosa (Lixívia pH 0.6); Sistema II: Tensoativo (OCS), Cotensoativo (1-Butanol), Fase oleosa (Querosene) 
e Fase aquosa (Lixívia pH 3,5); Sistema III: Tensoativo (OCS), Cotensoativo (1-Butanol), Fase oleosa 
(Querosene) e Fase aquosa (Água destilada). Com a variação do pH de 0,5 a 6,0 pode-se concluir que o 
cromo chega ao maior percentual de extração em pH 3,5 com 93,41% para o Sistema III. A escolha do pH
3,5 se deve aos bons resultados com altos percentuais de extração e a possibilidade de extrair o cromo pelo
controle do pH na fase rica em água. 

Palavras chave: Microemulsão; pH; Cromo; Extração; Lixívia. 
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TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS A PROBLEMAS 
DE FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL 
ALUNO: FILIPE GOMES DE LIMA (6489430460) 
ORIENTADOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (65331060587) 

Resumo:  
 
        Implementamos as técnicas numéricas de diferenças finitas e elementos finitos para a resolução de
problemas relacionados à fluidodinâmica computacional (Computational Fluid Dynamics - CFD) para isso, 
foi escolhido um problema teste para estudo de caso, a modelagem matemática de um reator químico do
tipo tubular com leito catalítico conduzindo uma reação exotérmica e apresentando dispersão axial. Tal
reator é governado por um sistema de equações diferenciais parciais (EDP) sujeitas as específicas condições
de contorno. Com a implementação das técnicas de elementos finitos e diferenças finitas, o sistema de
equações diferenciais parciais foi transformado, pela discretização de uma das coordenadas espaciais, em
um sistema de equações diferenciais ordinárias não-lineares (EDO). Esse sistema resultante foi resolvido 
numericamente com as implementações computacionais realizadas na linguagem de programação Compaq
Visual Fortran - CVF 6.5. 

Palavras chave: Reatores Quimicos; CFD; elementos finitos; diferenças finitas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1796 
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Resumo:  
 
        O setor cerâmico tem uma grande participação no PIB – Produto Interno Bruto – da ordem de 1,0%. O 
segmento da cerâmica estrutural (vermelha) è responsável pela produção de blocos, tijolos, lajes, blocos de
vedação e estruturais, telhas, manilhas e pisos rústicos. Por outro lado, o setor da construção civil demanda
produtor de melhor qualidade e menor custo, o que tem motivado a modernização deste setor. A fim de
obter materiais cerâmicos que apresentem melhores propriedades finais, enfatiza-se a qualidade total no 
processo e no produto, atendendo às exigências de normalização existentes. Neste estudo foram utilizadas
duas argilas. Estas argilas foram caracterizadas física e quimicamente. Com base nos dados, foi formulada
uma massa cerâmica e confeccionado corpos-de-prova. As amostras foram tratadas termicamente nas
temperaturas de 850, 950 e 1050 °C. Os corpos de prova foram submetidos a ensaios tecnológicos para
determinação das seguintes propriedades: absorção de água (AA), retração linear (RL), porosidade aparente
(PA), massa específica aparente (MEA) e tensão de ruptura a flexão (TRF). As matérias primas foram
caracterizadas através das técnicas de difração de raios-X (DRX), além da análise química por florescência 
de Raio-X (FRX). 

Palavras chave: cerâmica vermelha, telha, plasticidade, propriedades. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1798 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS METAIS: BA, CD, PB, CU, CR, SN, NI E ZN EM PEIXE BAGRE 
COLETADO NO RIO JUNDIAÍ/RN. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho aborda a análise de metais em bagre retirado do Rio Jundiaí/RN em outubro/07,
através da espectroscopia de absorção atômica no qual consiste em um método de análise usado para
determinar qualitativamente e quantitativamente a presença de metais. Os limites de quantificação para os
metais: Zn, Ba, Ni, Cu, Cr, Pb e Cd, apresentaram para o resíduo seco os seguintes valores: 12,98 (±0,00), 
13,94 (±0,00); 1,13 (±0,00); 0,52 (±0,00); 0,30 (±0,00); 0,15 (±0,00); 1,45 (±0,71) e ND mg/100g, já para a 
amostra in natura encontrou-se os seguintes valores: 3,02 (±0,00); 3,24 (±0,00); 0,26 (±0,00); 0,12 (±0,00); 
,070(±0,00); 0,03 (±0,00); 0,33 (±0,16) e ND mg/100g os resultados apontaram que a maioria dos níveis de
metais presentes no bagre está acima dos níveis estabelecidos pela Portaria nº. 685, de 27 de agosto de 1998 
D.O.U., apresentando riscos para o consumo da população. 

Palavras chave: Metais pesados, bagre, estuários. 
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TÍTULO: STORM MPI: PASSAGEM DE MENSAGENS EM MP-SOCS 
ALUNO: TYAGO DE MEDEIROS SILVA (6412339493) 
ORIENTADOR: UMBERTO SOUZA DA COSTA (72031220500) 

Resumo:  
 
        O desenvolvimento de um algoritmo paralelo exige a consideração de diversos fatores que tornam esse
processo mais complexo que o desenvolvimento de um algoritmo seqüencial. O uso de um modelo de
programação bem estabelecido pode simplificar o processo de desenvolvimento e reduzir custos.
Considerando este fato, nossa pesquisa aborda o desenvolvimento de uma biblioteca de paralelização MPI
para a STORM, uma plataforma criada no Departamento de Informática e Matemática Aplicada da UFRN e
que é objeto contínuo de estudos. Recentemente, adicionamos novas funcionalidades à biblioteca e
aprimoramos sua implementação. Nossa biblioteca ganhou operações de empacotamento e
desempacotamento de dados não contíguos em memória e operações de comunicação coletiva. Quanto às
melhorias de desempenho, trocamos a fila única de mensagens por filas individuais de mensagem (para
cada processo/processador). Como conseqüência das novas estruturas de dados, readequamos as funções já
existentes. Todo o desenvolvimento foi acompanhado de experimentação, análise, ajustes e refinamentos.
Temos, agora, uma biblioteca mais flexível e mais eficiente com operações de envio e recebimento de
mensagem entre processos, funções de empacotamento e desempacotamento e mecanismos de comunicação
em grupo. 

Palavras chave: Computação de alto desempenho, Paralelização, Programabilidade, STORM 
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Resumo:  
 
        Na atualização de indústrias se faz necessário o uso de plantas das instalações, mas normalmente os
documentos são pouco precisos sobre as condições físicas e quais modificações foram realizadas com o
passar dos anos. Se a informação está disponível, esta é freqüentemente desatualizada. Tradicionalmente,
equipes de profissionais cruzam unidades industriais com fitas métricas e calculadoras fazendo plantas 2D
para estudo futuro, algumas vezes expondo os profissionais a condições de risco e tomando muito tempo.
Atualmente com o avanço da tecnologia e com a ajuda de lasers e computadores é possível que os dados
sejam coletados com distâncias superiores a 50 metros. O uso do laser scanner 3D possibilita a geração de
modelos 3D necessária para renovação ou modificação de uma planta. Entre as vantagens deste processo,
encontra-se a redução do tempo gasto na reconstrução dos modelos tridimensionais, maior exatidão com
conseqüente redução dos riscos de interferências no processo de manutenção e montagem de unidades
industriais. Apesar das vantagens relacionadas acima o escaneamento a laser exige alguns cuidados
especiais. Este trabalho é baseado em experiências realizadas em laboratório com o equipamento laser scan
Leica HDS 3000 e pretende relacionar alguns procedimentos operacionais capazes de eliminar boa parte
das variáveis geradoras de erros na obtenção da nuvem de pontos. 

Palavras chave: Laser scanner, Práticas, 3D, as-built, erros 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1810 
TÍTULO: NÚMEROS PRIMOS E A CRIPTOGRAFIA DE CHAVE ASSIMÉTRICA 
ALUNO: PAULO RICARDO SANTOS E ARAUJO (3445548480) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

Resumo:  
 
        O trabalho se propõe a mostrar a relação existente entre a teoria dos números primos e os conceitos de
criptografia de chave assimétrica que são fundamentais para a maioria das transações que precisam de
segurança na internet. Será mostrado inicialmente os conceitos de números primos, técnicas de detecção de
primalidade, algoritmos para obtenção de números primos até um determinado número. Em seguida, será
mostrada a definição de criptografia, uma descrição rápida sobre criptografia de chave simétrica e seus
problemas. Será mostrado também o conceito de criptografia de chave assimétrica e suas vantagens em
relação a criptografia de chave simétrica e ainda a relação fundamental entre a teoria dos números primos e
a criptografia de chave assimétrica. Como resultado, o trabalho dará uma noção bem consistente dos
conceitos de criptografia que embasam a maioria das transações na internet hoje e a relação destas
transações com o conceito de números primos. 

Palavras chave: números primos, criptografia de chave assimétrica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1812 
TÍTULO: SISTEMA DE INFERENCIA BASEADO EM REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADO 
EM PLANTAS DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL. 
ALUNO: DIOGO LEITE REBOUCAS (6511184412) 
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468) 

Resumo:  
 
        Devido ao alto potencial financeiro de seus produtos finais, o processamento de gás natural tornou-se 
uma das principais atividades da indústria petroquímica. Em uma unidade de processamento de gás natural
(UPGN), o gás liquefeito de petróleo (GLP), a gasolina natural (C5+) e o gás residual de qualidade
industrial são produtos de grande importância. Em UPGN é comum a presença de colunas deetanizadoras e
debutanizadoras, em que o produto de fundo de cada coluna alimenta o estágio seguinte da UPGN,
contaminando, muitas vezes, seu produto de topo. Sendo assim, é importante realizar medições das frações
molares dos produtos de fundo e de topo de cada uma das colunas, de maneira que os produtos resultantes
permaneçam em faixas de pureza pré-estabelecidas. Entretanto, existem algumas limitações para se realizar 
medições diretas de composições químicas, tais como: longos intervalos de medição e alto custo de
aquisição e manutenção de cromatógrafos. Neste projeto, foi implementado um sistema de inferência capaz
de estimar as frações molares de alguns dos principais produtos da UPGN III de Guamaré – RN, 
desenvolvido a partir de uma rede neural artificial cuja complexidade pôde ser reduzida através da técnica
estatística de análise de componentes principais. Os resultados obtidos mostraram que o objetivo principal
foi atingido e que em trabalhos futuros podem ser realizadas correções de estimativas a partir das medições
dos cromatógrafos presentes no processo. 

Palavras chave: Colunas de Destilação, Inferência, Redes Neurais Artificiais, ACP. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1814 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PARTÍCULAS DE AÇO FERRÍTICO PARA 
SINTERIZAÇÃO 
ALUNO: ALDREY AVUNDANO DE SANTANA (5875690429) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo: produzir, caracterizar quanto a sua granulometria e analisar o grau de
eficiência da moagem das partículas de aço ferrítico utilizado como material de partida para a sinterização.
As partículas de aço ferrítico foram obtidas através de um processo convencional de usinagem, em uma
fresadora de topo, produzindo o cavaco, em seguida moído em um moinho planetário, via úmida tendo
como fluido o ciclo-hexano, por 1 hora e 7 horas. Os pós foram analisados em um granulômetro a laser 
CILAS, modelo 920, associado a um programa analisador de tamanho de partículas, utilizando apenas água
como dispersante. As duas amostras apresentaram um aspecto bi-modal na sua distribuição, sendo que a 
amostra submetida a maior tempo de moagem apresentou uma significativa redução em sua distribuição
média do tamanho das partículas. O aço moído por 1h obteve um tamanho médio de partícula de 187mu,
enquanto que o aço moído por 7h alcançou 123mu. Partículas com menor tamanho têm apresentado melhor
fator de empacotamento, e conseqüentemente uma maior densidade do compacto verde, diminuindo a
contração na sinterização e alteração na dimensão final da peça. 

Palavras chave: Aço ferrítico, Granulometria, Tamanho de partículas,Sinterização. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1818 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR DE INTERFACE ÓLEO/ÁGUA BASEADO EM 
CAPTURA E TRATAMENTO DE IMAGEM 
ALUNO: FRANCISCO CANINDE DE MORAES FILHO (6488247484) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: LENITA DA SILVA LUCIO FERNANDES (3142037454) 
CO-AUTOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA (65331060587) 

Resumo:  
 
        A necessidade de implementação de instrumentação e controle de processos em escala laboratorial
motivou o desenvolvimento de um sensor de nível baseado em captura e tratamento de imagem. O sensor
foi elaborado com base na aquisição de imagem realizada a partir de uma simples câmera (webcam)
conectada a um computador. Um programa foi implementado em linguagem Visual Fortran para executar a
aquisição da imagem e, a partir desta, realizar um tratamento de dados de cores (em escala de cinza). O
tratamento proposto consistiu em ajustar (reconciliar) dinamicamente um modelo matemático ao espectro
de cores, sendo a derivada do respectivo modelo responsável para sinalizar a máxima mudança de cores e,
portanto, a posição do nível de interesse. No presente estudo de caso, a função escolhida como modelo foi
uma sigmóide (Gompertz, 1825). O sistema foi testado no monitoramento da interface óleo/água durante a
operação de um processo de separação. Os testes foram realizados no Misturador Decantador à Inversão de
Fases (MDIF), instalado em escala de bancada e utilizado na separação do óleo da água produzida durante a
extração e processamento do petróleo. Foram realizadas operações de mudança do nível da interface
óleo/água para avaliar a capacidade de monitoramento do sensor. Os resultados mostraram que o sensor
acompanhou com confiabilidade o nível da interface dentro de um satisfatório desempenho computacional.
Conclui-se que o sensor pode ser aplicado para fins de controle automático. 

Palavras chave: sensor interface oleo/agua captura tratamento imagem 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1820 
TÍTULO: O DIAGRAMA DE HUBBLE E A DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE HUBBLE 
ALUNO: HUMBERTO SCALCO GIMENES (4733749430) 
ORIENTADOR: NILZA PIRES (38110326404) 

Resumo:  
 
        A constante de Hubble entra em numerosos cálculos cosmológicos e astrofísicos. Ho entra no cálculo
da idade do universo; no tamanho do universo observável. O quadrado do constante de Hubble relaciona a
densidade total de energia do universo com sua geometria (plana, fechada ou aberta); bem como a sua
densidade crítica entre outros parâmetros cosmológicos. A determinação de muitas propriedades físicas das
galáxias e quasares (por exemplo, massa, luminosidade, densidade de energia) dependem do conhecimento
da constante de Hubble, como, também, depende dela a proporção dos elementos leves primordiais (H, D,
3He, 4He e Li) sintetizados nos primeiros minutos depois do “Big Bang”. Em 2002 o “Hubble Space 
Telescope Key Project” liderado por Wendy L. Freedman divulgou seus resultados finais para o valor de
Ho como sendo Ho = 72 +- 8 km s^{-1}Mpc^{-1} , resultado muito próximo encontrado pela Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe (WMAP – NASA, em 2006), sonda espacial que faz medidas da radiação
cósmica de fundo, cujo resultado é de Ho =73 (+3.1)(-3.2) km s-1Mpc-1. O objetivo deste trabalho é 
construir o diagrama de Hubble e calcular a constante de Hubble, usando tantos os dados originais de W.
Freedman, bem como medidas mais recentes de distância de SN Ia, dadas por das por Riees e colaboradores
em 2004. Usando os dados de SN Ia em altos “redshifts” também é mostrado como a correlação se afasta da 
linearidade, indicando a expansão acelerada. 

Palavras chave: Constante de Hubble, SN Ia, Cefeídas, lei de Hubble 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1821 
TÍTULO: UM SISTEMA INTELIGENTE PARA SEPARAÇÃO DE SINAIS BIOMÉDICOS 
ALUNO: LUIZ PAULO DE SOUZA MEDEIROS (6110091456) 
ORIENTADOR: ANA MARIA GUIMARAES GUERREIRO (1207607703) 

Resumo:  
 
        Durante o processo de aquisição de sinais, devido a particularidades das ferramentas utilizadas, é
comum acontecer a “contaminação” do sinal obtido por um dos sensores, pela informação que está captada
em um dos outros sensores. Nosso projeto visa criar um equipamento que seja capaz de, através de técnicas
de blind source separation, realizar a “limpeza” desses sinais, eliminando os ruídos que surgem através da 
interferência entre os sinais na captação. Para tanto, implementamos o algoritmo FastICA, que, durante a
nossa fase de testes, conseguiu separar, com performance satisfatória, as misturas que foram submetidas a
ele. Dado este passo, buscaremos a colaboração do IINN-ELS para o segmento do porjeto. 

Palavras chave: ICA, Sistemas Inteligentes, Processamento Digital de Sinais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1827 
TÍTULO: MEDIÇÃO PASSIVA DO GÁS RADÔNIO EM ALGUMAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA 
ALUNO: RENATO COSTA BARBOSA (7261413488) 
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304) 
CO-AUTOR: ANDERSON GUIMARAES GUEDES (2450681477) 

Resumo:  
 
        A ingestão de água e inalação de ar com altos níveis de Radônio, representa um risco à saúde da
população. Sua inalação é uma das causas do câncer de pulmão e o consumo de água rica em 222Rn
dissolvido aumenta o risco de câncer induzido pela radiação ionizante. O município de Lucrécia apresenta
uma das maiores taxas de mortalidade do RN devido a Neoplasias. Amostras de água no município foram
coletadas para se medir as concentrações de Radônio natural dissolvidos em água de consumo humano para
posterior correlação dos valores obtidos com a alta incidência de câncer em sua população. Foram
recolhidas 33 amostras de água (100 ml) dentre cacimbas, poços, reservatório, açude e água encanada. As
medidas de 222Rn na água foram feitas com o Kit de medição passiva de 222Rn em água da RADELEC
Inst. Os resultados obtidos variaram entre 3,33 a 87,76 Bq/L. A legislação brasileira não faz referência à
quantidade máxima de radônio permitido em água de consumo humano, por isso nessa pesquisa utilizamos
os valores de referência de organismos internacionais como a Organização Mundial de Saúde e a Agência
de Proteção Ambiental Americana (USEPA) que recomendam um nível máximo de contaminação (MLC)
de radônio em água de 100 Bq/L e de 11,11 Bq/L, respectivamente. Amostras de água de 2 poços já não
mais usados como fonte de água potável, revelaram valores bem acima do MLC recomendado pela
USEPA. No passado estes poços eram a principal fonte de água potável de alguns povoados do município. 

Palavras chave: Câncer, Radônio, Lucrécia, Radioatividade Natural 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1833 
TÍTULO: ESTUDO DA REMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS POR ÓLEO BRUTO 
UTILIZANDO SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (5576942485) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA F. T. ROSSI (77044568491) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        Misturas de vários tensoativos são utilizadas na indústria de petróleo. Estas misturas são importantes,
pois existem diferenças entre os vários reservatórios não sendo possível que um único tensoativo seja
aplicado em todos os reservatórios. No entanto, este trabalho objetiva estudar a mistura de tensoativos (não
iônico + iônico) em sistemas microemulsionados (SME) para remover óleo bruto no solo de Guamaré. A
obtenção de SME se dá pela construção de diagramas de fases pseudoternários constituídos de tensoativo,
cotensoativo, fase oleosa e fase aquosa. Foram obtidos dois SME constituídos de tensoativo (unitol L90 +
1% de sabão base), cotensoativo (n-butanol), fase aquosa (água de torneira) e fase oleosa (querosene)
sistema 1. Para o sistema 2 (unitol L90 + 3% de sabão base). Em paralelo, foram realizados experimentos
de adsorção física pelo método estático, com o objetivo de simular condições naturais de reservatório. Após
contaminação do solo com o óleo bruto, utilizou-se os pontos de microemulsão contendo a mistura de
tensoativos como solução extratante, cuja eficiência máxima de remoção para o sistema 1 foi de 95,49% e
para o sistema 2 foi de 98,08% . Portanto, a análise dos resultados mostrou que o sistema 2 apresentou
melhor eficiência na resolução de problemas associados à produção de petróleo do solo de Guamaré, devido
a maior presença de sabão base (3%). 

Palavras chave: Microemulsão, solo e remediação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1840 
TÍTULO: SECAGEM DO PEDÚNCULO DO CAJU EM SECADOR CONVECTIVO DE LEITO FIXO.
ALUNO: LAERTE MOURA DE FREITAS (7214250462) 
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (7867824472) 
CO-AUTOR: ANTONIO VITOR MACHADO (754149617) 
CO-AUTOR: RAUL VICTOR DE SOUZA (6366410402) 

Resumo:  
 
        A exploração da cultura do caju é considerada uma das principais atividades agroindustriais do
Nordeste do Brasil, tendo como alternativa para a sua exploração econômica, a industrialização do
pseudofruto do caju, em face da sua crescente comercialização para consumo in natura. Por ser um produto
altamente frágil e perecível, sua exploração apresenta um elevado índice de desperdício. Essa parte da
produção rejeitada, geralmente apresenta uma grande quantidade de nutrientes, que podem ser aproveitados
para o enriquecimento de outros produtos alimentícios. A desidratação ou secagem é apontada como um
dos procedimentos mais importantes na conservação de alimentos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
cinética de secagem do caju em secador convectivo de leito fixo, utilizando fatias de caju de 1 e 2 cm de
espessura, com velocidade do ar de secagem de 3 e 6 m/s, em diferentes temperaturas de secagem. As fatias
foram colocadas em uma bandeja centralizada que foi retirada em intervalos regulares de tempo, pesada e
recolocada no secador. As curvas de secagem demonstraram que a temperatura e a espessura das fatias de
caju são fatores limitantes no tempo de secagem. O processo de secagem utilizado demonstrou obter
produtos com boas propriedades sensoriais de sabor, aroma e cor, apresentando textura crocante, mediante
as condições operacionais e tempo de secagem adequado. 

Palavras chave: secador convectivo, caju, cinética de secagem 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1854 
TÍTULO: ESTUDOS DE CINÉTICA DE SORÇÃO DE TETRACICLINA EM PARTÍCULAS DE 
QUITOSANA 
ALUNO: CAMILA RENATA MACHADO DE LIMA (7933484476) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753) 
CO-AUTOR: RUSCELI DIEGO DE ARAUJO (1408779404) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA PORPINO FERNANDES CARONI (998342432) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787) 

Resumo:  
 
        Há um certo tempo, tem existido um crescente interesse no desenvolvimento de sistemas poliméricos
de liberação controlada de fármacos. Vários polímeros têm sido usados nessa área de pesquisa; dentre estes,
a quitosana, um biopolímero, tem se destacado, devido às suas interessantes propriedades químicas e
biológicas. Neste trabalho pretendeu-se avaliar a incorporação/sorção de um fármaco antimicrobiano,
tetraciclina, em partículas de quitosana, de forma a viabilizá-las como sistema de liberação controlada de 
fármacos. Para isso, foram realizados estudos de cinética de sorção analisando a influência do tamanho das
partículas de quitosana e da concentração inicial de tetraciclina na fase dispersora. Nesses estudos, além da
análise com o modelo de pseudo-ordem normalmente adotado na literatura (por exemplo, pseudo-primeira-
ordem e pseudo-segunda-ordem), um novo modelo envolvendo uma cinética de pseudo-n-ordem foi usado. 
Foi observado que o mecanismo de sorção é influenciado pelos parâmetros analisados (tamanho de
partícula e concentração inicial do fármaco) e o modelo de pseudo-n-ordem descreveu bem os dados 
experimentais. 

Palavras chave: Quitosana, tetraciclina, cinética de sorção 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1856 
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, A PARTIR DO ÓLEO DE COCO, PARA APLICAÇÃO 
NA COMPLEXAÇÃO DE METAIS PESADOS DE EFLUENTES DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO. 
ALUNO: EMILIANNY RAFAELY BATISTA MAGALHAES (8329027481) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (29171156453) 
CO-AUTOR: ANA KARLA COSTA DE OLIVEIRA (2293566480) 

Resumo:  
 
        Atualmente, os óleos vegetais estão sendo objeto de várias pesquisas, implicando vantagens nos
aspectos ambientais sociais e econômicos, podendo ser considerados como importante fator de viabilização
do desenvolvimento sustentável, especialmente em comunidades rurais. Neste contexto, o trabalho
desenvolvido discorre sobre a realização de estudos de extração do óleo de coco, para posterior retirada dos
seus ácidos carboxílicos e uso na complexação de metais pesados em águas de descarte da indústria do
petróleo (PETROBRAS - RN). A matéria-prima para o trabalho foi cedida pela empresa COCO e CIA, 
situada no município de São José do Mipibu –RN. O trabalho consistiu inicialmente na extração de 30g de
óleo, a partir do coco verde, em extrator sohxlet da marca TECNAL, usando como solvente o éter de
petróleo a uma temperatura de 70ºC para garantia do refluxo do solvente. Para retirada dos ácidos graxos,
foi realizado um processo de hidrólise alcalina no óleo. O extrato foi submetido à análise cromatográfica
para análise qualitativa e quantitativa dos ácidos graxos. A extração do óleo de coco, a partir da matéria-
prima, rendeu uma porcentagem em massa.ácidos graxos de 72,32%. Na análise cromatográfica, qualitativa
e quantitativa, os valores mais representativos foram os ácidos láurico (24,08%), seguida do ácido mirístico
(12,14%). Os resultados foram satisfatórios atendendo as expectativas do projeto. 

Palavras chave: Meio-ambiente, Indústria do petróleo, óleos vegetais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1860 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA PESQUEIRA PARA A INDUÇÃO DE 
QUITOSANASES PELO PAENIBACILLUS CHITINOLYTICUS 
ALUNO: NAYANE MACEDO PORTELA DA SILVA (5769737425) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 

Resumo:  
 
        Em função do crescimento da aqüicultura, particularmente da carcinicultura,com destaque para o
camarão marinho,toneladas de resíduos (cascas e cefalotórax) são gerados devido o processamento para fins
comerciais.O principal constituinte desse resíduo é a quitina,que constitui matéria-prima para a obtenção da 
quitosana.A obtenção dos oligossacarídeos a partir da quitosana tem sido alvo de diversas pesquisas devido
as propriedades funcionais que estes compostos possuem.O método enzimático para hidrólise é indicado
por produzirem oligômeros de melhor qualidade.Atualmente,a produção dessas enzimas (quitosanases) é
realizada apenas em escala de bancada, não existindo ainda uma metodologia para a produção em larga
escala a um custo acessível.Este trabalho visa demonstrar a possibilidade de utilização de resíduos da
indústria pesqueira para a indução de quitosanases a partir de bactérias.O microrganismo utilizado para a
execução deste trabalho foi a bactéria Paenibacillus chitinolyticus NRRL B-23119.Dois ensaios foram 
conduzidos em incubador rotativo a 32°C e 120 rpm,diferindo apenas pela presença de quitosana em um
dos ensaios.Após a avaliação da atividade quitosonolítica no meio de cultivo,valores significativos foram
observados apenas no ensaio contendo quitosana.Os resultados que constam neste trabalho mostram que a
presença do indutor é de fundamental importância no processo de produção de enzimas indutivas,como o
caso da quitosanase produzida pelo Paenbacillus chitinolyticus. 

Palavras chave: quitosana,atividade quitosanolíticas,Paenibacillus chitinolyticus. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1867 
TÍTULO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS HIDROGEOLÓGICOS E DE 
QUALIDADE DAS ÁGUAS DO AQUÍFERO AÇU NA BORDA SUL DA BACIA POTIGUAR-
TRECHO AFONSO BEZERRA/ UPANEMA 
ALUNO: SAMARA DANIELLE OLIVEIRA DE MORAIS (5249232485) 
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (5154782453) 

Resumo:  
 
        A área de trabalho corresponde a zona de ocorrência da Formação Açu entre Upanema e Afonso
Bezerra, que se desenvolve numa superfície aproximada de 1100 km2 na Bacia Potiguar/RN. A análise de
resultados do cadastro levou à definição de uma rede de monitoramento de pontos de água de natureza
quantitativa e qualitativa. Quanto as suas fácies hidrogeoquímicas, três principais foram definidas. Águas
do tipo Na+- Cl-; Ca2+-Cl- e/ou Mg2 -Cl- e Ca2+-HCO3-. Quanto a classificação para o consumo humano, 
56% ficaram enquadradas na categoria de boas a excelentes, 44% apresentaram algum tipo de restrição, na
maioria dos casos de ordem organoléptica. Na classificação para irrigação foram definidas nas seguintes
classes: 40% para C1S2T1, (águas de baixa salinidade, sodicidade médias e baixos riscos de toxidade), 34%
do tipo C2S1T2, (águas de salinidade média, sem risco de troca de sódio e toxidade baixa a média). O
restante das amostras (26%) pertence a diferentes classes. Segundo a suas características hidrogeológicas a
área foi dividida em três zonas: (a) alto potencial hidrogeológico, com águas menos salinizadas;(b)
intermediária com águas de baixa e média salinidade;(c) baixo potencial hidrogeológico, com águas
salinizadas. Concluímos assim que os processos geoquímicos, na direção do fluxo subterrâneo conduzem a
obtenção de água dos tipos Ca2+ – Cl-, Mg2+ ou Ca2+-Cl- e Ca2+- HCO3- e ou Mg++- HCO3- com boa 
potabilidade e adequada para irrigação em sua maioria. 

Palavras chave: Aquífero Açu, hidrogeologia, Qualidade das águas, bacia potiguar. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA ACIDEZ NA CORROSÃO EM OLEODUTOS 
UTILIZANDO O TENSOATIVO 9,10-EPÓXI-12-HIDROXIOCTADECENOATO DE SÓDIO COMO 
INIBIDOR 
ALUNO: MAGNO CARVALHO VERAS (5403964436) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (738841463) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        A indústria do petróleo tem grandes problemas com o fenômeno da corrosão e um exemplo é a
corrosão em oleodutos, causada devido à alta salinidade e acidez. A injeção de inibidores de corrosão em
diferentes pontos nas tubulações de oleodutos tem minimizado a corrosão interna. A partir desse contexto
esse trabalho objetiva estudar a eficiência na inibição da corrosão em aço-carbono API5LX Gr X42 
aplicando o tensoativo 9,10-epóxi-12-hidroxioctadecenoato de sódio (SEAR) estudando a variação do pH
no meio numa salinidade constante de 0,5M de NaCl e temperatura de 30ºC. Os pH’s estudados foram 2, 3, 
4, 5 e 7, usando o ácido clorídrico para controlar. As medidas foram realizadas no potenciostato MQPG-01, 
da Microquímica, usando a técnica de resistência elétrica, com borbulhamento de oxigênio. A eficiência na
inibição da corrosão atinge valores máximos de cobertura na superfície acima da cmc, onde os tensoativos
estão orientados perpendicularmente. Em concentrações a baixo da cmc a molécula fica “deitada” sobre a 
superfície com os grupos carboxílico e epóxi interagindo com o metal, continuando a proteção. Quando se
aumenta à acidez a eficiência diminui, fenômeno explicado pelo ataque do H+ ao grupo carboxílico, que
protona o O- fazendo o sal orgânico se regenerar ao ácido graxo de origem. A eficiência diminui
bruscamente em pH=2, pois nessa condição todos os tensoativos foram protonados. Os valores de eficiência
atingiram 90%. 

Palavras chave: corrosão, oleodutos, inibidor de corrosão, tensoativo e acidez. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1869 
TÍTULO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ESTUDO DA LUMINESCÊNCIA DE 
COMPOSTOS DE ÍONS LANTANÍDEOS MACROMOLECULARES 
ALUNO: WILLIAM GOMES DE MORAIS (7423937479) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN (64145557468) 
CO-AUTOR: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (1268261459) 
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (861132408) 

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 sintetizar um novo derivado do Cicleno ou 1,4,7,10-
tetraazaciclododecano com o ácido 5-bromonicotínico para que, posteriormente, possa formar compostos
de coordenação com íons lantanídeos. A síntese do composto foi realizada na proporção de 1mol de cicleno
para 5,5 mols de ácido 5-Brnic. Esses compostos foram dissolvidos em etanol à temperatura ambiente e
agitação constante. A essa mistura, foi adicionada lentamente a base trietilamina e deixou-se reagir a 60°C 
num sistema sob refluxo. A reação foi monitorada pela verificação do pH. Após 17 horas, a reação foi
concluída e o solvente foi evaporado a 60°C. O produto formado apresentou-se na forma de um óleo 
viscoso amarelo. O composto apresentou solubilidade em solventes orgânicos. As análises de infravermelho
são os resultados preliminares das caracterizações estruturais. Os espectros em nujol apresentaram bandas
referentes às transições do cicleno e do 5-Brnic, não tendo sido observada, como esperado, a transição
vibracional corresponde ao ácido não ligado. Na seqüência desses estudos pretende-se viabilizar uma rota 
sintética para transformar o produto oleoso em um precipitado sólido. 

Palavras chave: macrocíclicos, cicleno, tetraazamacrocíclicos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1872 
TÍTULO: QUALIDADE DO LEITE EM PÓ PRODUZIDO NO LEITO DE JORRO – 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO 
ALUNO: MICHELE DANTAS (6597862490) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: ELISA ANTAS URBANO (7645653469) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (3508946479) 

Resumo:  
 
        A secagem é uma técnica de conservação do leite muito eficaz, por prevenir o desenvolvimento
microbiano. Esta é empregada na secagem do leite de cabra, utilizando o secador leito de Jorro com
partículas inertes (SLJPI). Este trabalho apresenta os resultados relativos à qualidade do pó produzido neste
secador, comparativamente ao leite em pó industrializado (LPI). Foram analisadas propriedades físicas que
influenciam na qualidade do leite em pó tais como: tamanho médio das partículas, obtido no granulômetro a
laser - CILAS 1180; densidade aparente, determinada a partir da massa contida em recipiente de volume
conhecido, em condições de empacotamento livre e sobre compactação; umidade, obtida pelo método da
estufa até massa constante, a 90 °C; atividade de água do produto final, medida no Aqualab à 25°C. Foram
obtidas ainda as isotermas de sorção, a 25 °C para as amostras de ambos os tipos de leite. Estas foram
colocadas em um dessecador expostas a uma atmosfera com 92% de umidade relativa (controlada com
solução de NaCl 1molal). De acordo com os resultados obtidos as propriedades físicas do leite em pó
produzido no SLJPI são compatíveis com o LPI (produzido no secador spray). Em relação as isotermas o pó
produzido no jorro apresentou menor Aw que o pó do secador spray em todos os níveis de umidade
analisados. Isto indica que sobre o ponto de vista das propriedades e estabilidade do produto em pó, o
SLJPI é uma perspectiva viável para secagem do leite de cabra in natura. 

Palavras chave: Palavras - chave: Leite de cabra; secagem, spray dryer, leito de jorro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1876 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES ROTAS DE OBTENÇÃO DOS ÁCIDOS 
CARBOXÍLICOS A PARTIR DO ÓLEO DE COCO (COCUS NUCIFERA L.) 
ALUNO: ANA KARLA COSTA DE OLIVEIRA (2293566480) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: EMILIANNY RAFAELY BATISTA MAGALHAES (8329027481) 
CO-AUTOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (29171156453) 

Resumo:  
 
        Os óleos vegetais são substâncias insolúveis em água e solúveis geralmente em solventes orgânicos.
São formados pela condensação de ácidos graxos e glicerol. Dentre alguns métodos de obtenção dos ácidos
graxos a partir dos óleos vegetais, como o óleo de coco (Cocus Nucifera L.), foram aqui estudadas as rotas
de extração: hidrólise alcalina, hidrólise ácida e método folch modificado. Para realização das hidrólises
alcalina e ácida e do método folch modificado, utilizaram-se 30g de óleo de coco. Nas duas primeiras rotas, 
utilizou-se inicialmente o processo de refluxo de etanol em manta aquecida. Posteriormente, para obtenção
de um volume maior de ácidos graxos, optou-se pelo uso do extrator soxhlet da marca TECNAL para
realização dos experimentos. Na obtenção dos ácidos graxos pelo método folch modificado, utilizou-se uma 
incubadora da marca TECNAL para homogeneização da amostra, seguida de uma filtração à vácuo e de
adição de 0,88% de KCl e metanol/água (1:1) para separação das diferentes fases do processo. Na etapa
seguinte, o clorofórmio foi rotaevaporado a 63ºC e a massa de ácidos graxos pesada. Os resultados obtidos
no final das extrações indicaram uma porcentagem em massa de 72% de ácidos graxos na hidrólise alcalina;
80% em massa de ácidos graxos na hidrólise ácida e 40% em massa do método folch para 30g do óleo de
coco. Os valores resultantes permitiram ao projeto direcionar novas trajetórias para os trabalhos posteriores
e foram cruciais para esta etapa. 

Palavras chave: ÓLEOS VEGETAIS, TRATAMENTO DE EFLUENTES,, MEIO-AMBIENTE 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1883 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA ACIDEZ NA FORMAÇÃO MICELAR UTILIZANDO 
O TENSOATIVO 9,10-EPÓXI-12-HIDROXIOCTADECENOATO DE SÓDIO COMO INIBIDOR 
ALUNO: FERNANDO LUIZ DA SILVA (6871998403) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ERILEIDE CAVALCANTI ROBERTO (6106008426) 
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (738841463) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        O entendimento da ação dos tensoativos em qualquer tipo de interface requer o estudo da adsorção
desses tensoativos em interface líquido-gás a partir da formação micelar, aplicando equações de adsorção 
de Gibbs, Langmuir e Frumkin e, consequentemente, investigando as propriedades físico-químicas como 
excesso superficial, área por molécula adsorvida, interação lateral, energia livre de adsorção e micelização.
A partir desse contexto esse trabalho objetiva estudar o comportamento em interface líquido-gás do 
tensoativo 9,10-epóxi-12-hidroxioctadecenoato de sódio (SEAR) a partir de sua formação micelar e dos
seus parâmetros físico-químicos. As análises foram feitas estudando a variação do pH no meio numa 
salinidade constante de 0,5M de NaCl e temperatura de 30ºC. Os pH’s estudados foram 2, 3, 4, 5 e 7, 
usando o ácido clorídrico para controlar. As medidas foram realizadas no tensiômetro SensaDyne QC-6000. 
Os resultados mostram que a facilidade em formar as micelas é diminuída quando aumenta a acidez, pois há
o ataque do H+ ao grupo carboxílico, protonando o O- e fazendo o sal orgânico se regenerar ao ácido graxo 
de origem. A formação micelar fica instável no pH = 2, pois há um equilíbrio entre o sal orgânico e o ácido
correspondente. Os parâmetros da constante de adsorção, interação lateral e energia de adsorção são obtidos
com o tratamento matemático utilizando a isoterma de Frumkin. Os valores desses parâmetros diminuem
com o aumento da acidez. 

Palavras chave: tensoativo-epoxidado, tensiometria, isoterma, adsorção e acidez. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1886 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE MILLER DO AÇO FERRÍTICO 
ALUNO: BRENNO LUCIANO NEVES DA COSTA (8387595489) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

Resumo:  
 
        A identificação e orientação dos planos cristalográficos da estrutura cristalina de um aço ferrítico,
especificados pelos três índices de Miller, podem ser obtidas através da aplicação do método Rietveld de
refinamento da estrutura cristalina. Densidades planares, tamanho do cristalito e planos de deslizamento são
informações importantes para a determinação das propriedades do material, que podem ser obtidas a partir
deste método. No corrente trabalho, uma amostra retangular (dimensões de 8,5 mm, 10,4mm e 4,1mm), foi
caracterizada pela difração de raios-x e analisada pelo método de refinamento Rietveld para a quantificação 
dos parâmetros de rede da respectiva fase, aplicando o programa DBWS 9807. Segundo a análise feita
foram encontrados os planos {110}, {200}, {211}, {220} com suas respectivas distâncias interplanares de
2.0308 Å, 1,436 Å, 1,1724 Å, 1,0154 Å na estrutura cristalina CCC, com parâmetro de rede (a)
experimental de 2,8665 Å. 

Palavras chave: Aço, Índices de Miller, Planos Cristalográficos, Rietveld 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1889 
TÍTULO: ANÁLISE DO TAMANHO E MICROTENSÃO DOS CRISTALITOS DO AÇO FERRÍTICO 
EM DIFERENTES PLANOS CRISTALOGRÁFICOS 
ALUNO: DEMMYS KELSEN FLORENTINO DE SOUSA (4865151419) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem por objetivo o cálculo do tamanho e microtensão dos cristalitos do aço ferrítico
realizados simultaneamente pelo modelo de Scherrer e pela aproximação de Willianson-Hall em planos 
cristalográficos com diferentes orientações, (110), (200), (211), (220). Uma forma de calcular os
parâmetros dos cristalitos é pela obtenção da largura total e meia altura FWHM-(beta ) dos picos no 
difratograma de raios – x do aço estudado. A metodologia para esse cálculo consiste na amostragem do aço
ferrítico obtido do tarugo na forma retangular (com dimensões 8,5mm, 10,4mm, 4,1mm), submetido à
caracterização da difração de raios-x analisado pelo método de refinamento de Rietveld com a utilização do
programa DBWS 9807 para a quantificação dos parâmetros de rede e das respectivas fases. Foi identificado
para cada plano tamanhos e microtensões dos cristalitos diferentes, com os picos de maior intensidade nos
planos (110) e (211), e os de menor intensidade nos planos (200) e (220). 

Palavras chave: Aço, Tamanho dos cristalitos, Microtensão dos cristalitos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1891 
TÍTULO: ANÁLISE DA ESTRUTURA CRISTALINA NA REDE ATÔMICA DO AÇO FERRÍTICO 
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CO-AUTOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar a estrutura cristalina do aço ferrítico quantificando os parâmetros
de rede a, b e c e os ângulos interaxiais da unidade celular do aço. Estes parâmetros foram obtidos
matematicamente e através do método de refinamento Rietveld. A amostra de aço ferrítico foi obtida de um
tarugo de corpo de prova com dimensões de 8,5mm, 10,42mm e 4,1mm. O aço foi submetido à análise da
difração de raios-x e o parâmetro de rede da respectiva fase foi quantificado pelo método de refinamento de 
estruturas cristalinas de Rietveld utilizando o programa DBWS 9807. Os parâmetros de rede a=b=c do Fe-
ccc experimental e teórico foram, respectivamente, 2,8665 Å e 2,865966 Å. O resultado do parâmetro de
rede (a) comprova a estrutura cristalina CCC da fase Fe-alfa com seus respectivos planos cristalográficos 
(110), (200), (211) e (220). 

Palavras chave: Aço ferrítico, estrutura cristalina, Método Rietveld e rede atômica. 
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TÍTULO: O ADVENTO DA TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO DE PROJETOS 
ALUNO: MATHEUS MARLON MARCELINO DE MELO (5601191433) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (27185400449) 
CO-AUTOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 

Resumo:  
 
        As novas tecnologias tem trazido para o ambiente de projeto, diversos benefícios que são revelados
através dos ganhos nos índices de produtividade e de qualidade. Novas ferramentas CAD/CAM/CAE tem
sido usadas e integradas em banco de dados único, viabilizando a interoperabilidade entre os processos de
engenharia. Neste caso, partindo de sua concepção todos os projetos de engenharia já nascem em ambientes
totalmente integrados, permitindo a automação dos diversos processos de engenharia, com conseqüente
controle de todo o ciclo de vida de uma planta industrial. Garantindo com isto, a integridade das plantas
industriais, evitando-se acidentes, perda de produção e danos ao meio ambiente. Este trabalho tem como
objetivo apresentar a história e evolução dos ambientes de projeto, do desenho manual em pranchetas,
passando para os sistemas CAD 2D e 3D, até o estágio atual onde contamos com ferramentas modernas
integradas a banco de dados que possibilitam a Automação dos Projetos. 

Palavras chave: CAD-CAM-CAE, Automação de Projetos e Realidade Virtual. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta um estudo sobre a síntese de um pó compósito Cu-C nanocristalino por 
moagem convencional e a sua influência na sua estrutura cristalina e morfologia. A moagem de pós de Cu e
C na composição de 5% em massa de grafita foi realizada em moinho de bolas convencional. Cargas de pós
de mesma composição foram preparadas por 2, 50 e 200 horas de moagem. Durante a moagem amostras de
pós foram coletadas após 10, 20, 100 e 150 horas. A mudança no tamanho, na forma e na composição das
partículas foram observadas através de Microscopia Eletrônica de Varredura. Uma diminuição significativa
do tamanho dos cristalitos e um aumento da tensão na rede cristalina foram detectados através da análise
dos padrões de difração de raios x. 

Palavras chave: Pó compósito Cu-C; moagem; pó Cu-C nanocristalino 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1902 
TÍTULO: ON STELLAR ROTATION IN THE COROT SPACE MISSION 
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ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (8896135400) 

Resumo:  
 
        The study of stellar rotation in main sequence stars of moderate mass is an object of many challenging
difficulties. Tracking rotational modulation in these stars requires very high accuracy on individual
measurements and long uninterrupted sequences of observations. As ground based observations are
hampered by the diurnal interruptions, weather instabilities and the annual motion of Earth, high precision
photometry from space has for long been considered as the best track for this objective. The CoRoT
astrophysical satellite is a space mission lead by the French Space Agency, with the participation of the
Science Program of European Space Agency, Austria, Belgium, Brazil, Germany and Spain. CoRoT
provides photometric time series with high sensibility and high temporal resolution. The major scientific
goals of this international space mission are the study of rotation and oscillations of solar-like stars, as well 
as the search for extra-solar planets. In the present work we show the first results of CoRoT light curves
treated with several methods, as the Lomb-Sargle and CLEANest procedures, in the context of the study of
stellar rotation. Signatures of rotation are computed from photometric modulation resulting from stellar
spots. The rotational periods here obtained are presented in the Metallicity versus Effective Temperature
Diagram. 

Palavras chave: CoRoT, rotation, metallicity 
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CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA (750317442) 

Resumo:  
 
        A determinação da fração de acrilato e de meros contendo grupos hidrofóbicos na cadeia de
poliacrilamidas hidrofobicamente modificadas e parcialmente hidrolisadas (PAHMPH) é de grande
importância para se entender o comportamento desse polímero em solução. Nesse trabalho, a técnica de
Análise Elementar (AE) de C, H e N foi avaliada quanto ao seu potencial uso nessas determinações, a partir
da comparação de seus resultados com os obtidos utilizando Ressonância Magnética Nuclear de 13C e de
1H. Os resultados obtidos com a AE de C, H e N não foram suficientes para a determinação da composição
do polímero, devido à baixa concentração de grupos hidrofóbicos no mesmo, o que aumenta a dificuldade e
complexidade em se encontrar uma equação que resolva a problemática. Chegou-se à conclusão que se 
disponibilizássemos de dados relativos à porcentagem de oxigênio na amostra, as determinações poderiam
ser feitas a partir de equações montadas tendo conhecimento da estrutura do polímero, porém, pela falta de
equipamentos em que se fizesse essa determinação, essa análise não foi feita. Concluímos que a análise
elementar pode ser aplicada à PAHMPH em questão conhecendo-se o teor de carbono, nitrogênio e 
oxigênio. 

Palavras chave: PAHMPH, análise elementar, grau de hidrólise. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho tem por objetivo avaliar a influência da fase óleo em um sistema microemulsionado,
constituído por: tensoativo (Renex 110), Cotensoativo (Sec- Butanol), e fase água (Solução 15% HCl) e 
uma fase óleo. No entanto, para avaliar a influência da fase óleo foram utilizados os seguintes
componentes: a) Querosene; b) Mistura Querosene/Xileno 10% e c) Xileno. Dessa maneira, os diagramas
de fases foram obtidos através de titulação e marcando-se os pontos de mudança de fases. Dessa forma foi 
utilizado o software Origin e foram plotados os diagramas de fases pseudoternários. Os resultados obtidos
mostraram que há um aumento da região de Winsor IV (Fase miscível) quando se utilizou o xileno. Isso é
decorrente do maior poder de solubilização deste componente, gerando uma maior região de WIV
(microemulsão). Este trabalho representou a etapa de escolha dos componentes do sistema, para obtenção
de um fluido microemulsionado aplicados em operações de acidificação de matriz. Portanto, em função dos
resultados, concluiu-se que o xileno é o componente que melhor atende aos requisitos do trabalho, por
proporcionar uma maior região de microemulsão, inclusive na região próxima ao vértice da água o que é
economicamente mais viável. 
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CÓDIGO: ET1906 
TÍTULO: ESTUDO DO TEMPO DE REMOÇÃO DO CONTAMINANTE POR ÓLEO BRUTO NA 
REMEDIAÇÃO DE SOLOS POR SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: PAULA FABIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO (6897780405) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: RENATO SOARES DE OLIVEIRA LINS (7708833469) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491) 

Resumo:  
 
        No presente trabalho foi avaliado o tempo de remoção do contaminante por óleo bruto, na remediação
de solos, utilizando sistemas microemulsionados (SME) como processo alternativo. No entanto, os SME
foram obtidos em uma razão C/T=0,5, formadas por: Sistema 1 – Unitol L90 (tensoativo), n-butanol 
(cotensoativo), querosene/xileno 10% (fase óleo - Fo) e ADT (fase água - Fa); Sistema 2 – Unitol L90, n-
butanol, querosene e ADT; Sistema 3 - Unitol L90, n-butanol, xileno e ADT e Sistema 4 - Unitol L90, sec-
butanol, xileno e ADT. Para tanto, escolheu-se um ponto na região de microemulsão que foi de 40% C/T
(cotensoativo/tensoativo), 5% de Fo e 55% de Fa, com o intuito de estudar seu comportamento na
remediação de solos contaminados, variando o tempo de remoção em ½ h, 1 h, 2 h, 4 h e 6 horas, este
estudo foi realizado em banho finito com agitação constante e o solo utilizado foi à formação Assu e
Botucatu. Devido a elevada estabilidade e capacidade de solubilização, as microemulsões estudadas foram
capazes de remover 95 e 98% do óleo bruto contido na fase sólida (Assu e botucatu, respectivamente) para
o sistema 1, no tempo de 6:00h. Para o sistema 2, a microemulsão removeu 97 e 98% no tempo de 4:00h, o
sistema 3 removeu 96 e 95% no tempo de 1:00h e para o sistema 4, a remoção foi de 98 e 97% no tempo de
1:00h. Portanto, ficou evidenciado que o tempo de remoção da contaminação por óleo bruto, através da
microemulsão depende dos constituintes presentes nos sistemas microemulsionados. 

Palavras chave: Sistemas microeulsionados, remediação de solos, óleo bruto 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1908 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA INFLUÊNCIA DA MISTURA DE TENSOATIVOS EM 
SISTEMAS MICROEMULSIONADOS APLICADOS A INDÚSTRIA DE PETRÓLEO 
ALUNO: CAIO VICTOR FERNANDES DE SOUZA (5563242420) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: EWERTON RICHARD FERNANDES TEIXEIRA (1211135403) 

Resumo:  
 
        As microemulsões (ME) são formadas pela combinação de dois líquidos imiscíveis (óleo e água) e um
tensoativo, contudo, na maioria dos casos, as ME necessitam de um composto que diminui as interações
entre as moléculas de tensoativos, e assim o tensoativo é substituído por uma mistura de tensoativo e
cotensoativo. Por possuírem alta capacidade de solubilização, redução da tensão interfacial e grande área
interfacial entre as fases contínua e dispersa. Portanto, este trabalho objetivou comparar a mistura de
tensoativos (não iônico + iônico e não iônico + catiônico) em sistemas ME, aplicados à indústria de
petróleo. No entanto, foram obtidos 6 SME na razão C/T=0,5%, formadas por: Sistema 1 – Unitol L90 + 
1% de sabão base (tensoativos), n-butanol (cotensoativo), querosene (fase óleo-Fo) e NaCl 35000 ppm (fase 
água-Fa); Para os sistemas 2 e 3, a única modificação foi a concentração do sabão base (unitol L90 + 3% de 
sabão base) e o sistema 3 utilizou-se (unitol L90 + 5% de sabão base). Os sistemas 4 - Unitol L90 + 1% de 
dodecilamina, n-butanol, querosene e NaCl 35000 ppm; Para os sistemas 5 e 6, a única modificação foi a
concentração da dodecilamina (Unitol L90 + 3% de dodecilamina) e sistema 6 utilizou-se (Unitol L90 + 5% 
de dodecilamina). Para todos os sistemas, observou-se que a medida que aumentou a concentração dos 
tensoativos (sabão base e dodecilamina), prejudicou-se a formação da região de ME, sendo portanto, 1% 
para ambos os casos, a concentração ótima para esse aditivo. 
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CÓDIGO: ET1911 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA PARA TESTES DE 
TERMOACUMULADORES. 
ALUNO: ROBERTO FRANCA DE OLIVEIRA (6104493467) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: PEDRO ALEXANDRE PINTO CELESTINO (5389768450) 

Resumo:  
 
        Nos dias de hoje o uso racional da energia não é só algo sensato como também estratégico, diante
dessa realidade o presente trabalho tenta desenvolver uma bancada para testes de termoacumuladores, que
em outras palavra que dizer que nós vamos otimizar sistemas de termoacumulação que consiste em
armazenar energia térmica em forma de gelo ou água gelada durante um horário onde a energia é mais
barata, para usar em um horário onde a energia é mais cara(horário de ponta). Esse tipo de sistema é muito
usado em shopping centers para produzir a refrigeração do mesmo. O nosso sistema pode usar energia
proviniente do resfriamento de grupo geradores(co-geração) para produzir frio, pois essa energia seria 
disperdiçada inevitavelmente. A bancada consiste de um refrigerador onde são conectados termopares, os
valores de resfriamento são plotados em forma de gráficos que indicam o tempo de resfriamento para
diversos tipos de materiais testados, podemos diante desses gráficos, saber quais são as melhores
configurações e materiais a serem usados em sistemas de refrigeração. Em testes preliminares a água em
forma de gelo tem condições de armazenar até 8 vezes mais energia térmica que a água líquida devido ao
calor latente, porém seu uso é mais limitado, o que o trabalho pretende, é trabalhar com substância
confinada para podermos trabalhar com os dois tipos de termoacumulação juntando as qualidades dos tipos
de estado da matéria, sólido(calor latente) e líquido(calor sensível). 

Palavras chave: Termoacumulação - co-geração - refrigeração 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1915 
TÍTULO: ON THE CALIBRATION OF PHYSICAL PARAMETERS OF SOLAR-LIKE STARS 
ALUNO: LEONARDO FABRICIO GOMES BATISTA (808282484) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (8896135400) 

Resumo:  
 
        The calibration of stellar physical parameters is a fundamental procedure in Astrophysics. In this work
we discuss the most useful methods of calibration for parameters like Effective Temperature, Metallicity,
gravity and rotation, presently available in the literature. These methods are applied for stars listed in the
CoRoT Space Mission sample, with observational spectra acquired with high resolution spectrometers. The
present study, in particular, will help us to minimize uncertainties on the physical parameters of stars
composing different research programs of the Stellar Board of the UFRN. 
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CÓDIGO: ET1917 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÀO DOS NOVOS PRODUTOS E ESTUDO DE CUSTOS
ALUNO: ISABELA XAVIER BARBALHO BEZERRA (6495500483) 
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE WERBA SALDANHA (56800550400) 

Resumo:  
 
        O projeto RENDEIRAS DA VILA:Desenvolvimento de Novos Produtos a partir da Renda de Bilro é
parte integrante do Programa de Pesquisa desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em
Ergonomia.Este projeto quer desenvolver soluções adequadas ao Núcleo de Produção Artesanal Rendeiras
da Vila, da Vila de Ponta Negra,considerando questões técnicas, sociais e culturais(antropotecnologia)
visando contribuir com o desenvolvimento sustentável e o resgate cultural,através de novas alternativas de
produtos,a serem produzidos em paralelo aos tradicionais,incorporando conhecimentos da engenharia de
produção, da ergonomia e do desenho industrial. Utilizamos a metodologia da ergonomia e da
antropotecnologia visando realizar transformações positivas nas situações de trabalho,levando em
consideração os aspectos técnicos,sociais e culturais existentes,sabendo que é necessário“conhecer o 
trabalho para transformá-lo”. Análises relacionadas à aplicações de renda em produtos industrializados,em 
especial dos desenhos que não contém elementos característicos da renda de bilro,apontam para algumas
reflexões.Embora as aplicações tenham maior rentabilidade observa-se que estes não foram incorporados a 
rotina destas artesãs.Para as rendeiras,parece ser uma regressão,deixar de lado o produto de um trabalho
mais requintado em detalhes e formas parece desprezar a aplicação de um conhecimento precioso,da
tradição e da lembrança quando roupas de renda eram apreciadas e valorizadas. 
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CÓDIGO: ET1919 
TÍTULO: ANÁLISE DE DADOS SOLARIMÉTRICOS NA UFRN. 
ALUNO: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MAGALHAES (6113956490) 
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (375963812) 

Resumo:  
 
        O projeto pode ser definido como a aquisição de dados de radiação solar incidente na UFRN por meio
de implantação de torres solarimétricas. Seu objetivo é avaliar o potencial de geração de energia elétrica a
partir de energia solar. Outra meta é indicar os locais mais apropriados para implantação de painéis
fotovoltaicos. Somente com esse conhecimento prévio é possível investir, estimular e difundir o uso dessa
energia alternativa, renovável e limpa. Observou-se que é elevado o índice de radiação solar no local, acima
da média nacional, além de ser grande o período de horas de insolação diária. Esses dados, associados ao
fato de a UFRN ser horizontal, possibilitando maior área de módulos fotovoltaicos, possibilitaram a
conclusão de que a UFRN apresenta pleno potencial para implantação de sistema fotovoltaico
especificamente voltado para iluminação. 
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CÓDIGO: ET1921 
TÍTULO: ESTUDO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DAS TENSÕES DE CONTATO CILINDRO-PLANO 
EM PARES DE MATERIAIS METAL-POLÍMERO 
ALUNO: FILLIPE OLIVEIRA PINTO DOS SANTOS (6553659400) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 
CO-AUTOR: LAIS VASCONCELOS DA SILVA (6979816497) 
CO-AUTOR: ISAAC VINICIUS DO NASCIMENTO (6686607401) 

Resumo:  
 
        O contato físico entre sólidos com movimento relativo e comprimidos entre si desenvolve um campo
de pressões e de tensões, continuamente variáveis em função do desgaste dos materiais. O papel da
Tribologia é quantificá-los, qualificá-los e detalhar a natureza dos seus mecanismos de desgaste. O presente
trabalho utilizou uma planilha eletrônica e algoritmos computacionais, baseados nas equações de Hertz,
aplicados a pares tribológicos metal-polímeros ensaiados em uma bancada de deslizamento desenvolvida
em laboratório. Utilizou-se uma configuração cilindro-plano. Foram confeccionados corpos de prova de aço 
4140 e polímeros do tipo poliuretano, PTFE e PEEK. O módulo de elasticidade dos polímeros foi obtido
por DMA e o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade do aço foi obtido da literatura. Através dos
ensaios, foi possível determinar-se a forma e as dimensões da região de contato; através da planilha,
determinaram-se as tensões atuantes e as pressões de contato máximas e médias atuantes nos pares
tribológicos ensaiados. 
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CÓDIGO: ET1925 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DIMENSIONAIS E GEOMÉTRICOS EM PLACAS DE 
ORIFÍCIO NA DETERMINAÇÃO DA VAZÃO 
ALUNO: JOAO BATISTA DE LA SALLES JUNIOR (6790329404) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434) 
CO-AUTOR: RODRIGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SA (5053324425) 
CO-AUTOR: LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA (76182991453) 
CO-AUTOR: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (6152331471) 

Resumo:  
 
        Todas as máquinas ou peças, assim como os medidores de vazão, são projetadas e representadas num
desenho técnico, sempre em sua forma ideal e com dimensões nominais. Depois de executada, não só
diverge deste ideal em suas dimensões, mas também em sua forma geométrica. Um exemplo disso é que se
o orifício de uma placa está oval por efeito de deformação, a medida do diâmetro da mesma pode resultar
em duas medidas: o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo. Isso em termos de vazão em grandes escalas
pode significar grandes desperdícios de líquidos ou gás. O projeto consistirá primeiramente na análise de
documentos recentes de calibração de placas de orifício e na medição de vários parâmetros como
circularidade, planicidade, diâmetro do orifício, espessura da placa e rugosidade, naquelas que ainda virão a
ser calibradas no laboratório de metrologia da UFRN, com a utilização de uma máquina de medir por
coordenada. De posse desses dados, utlizando as equações necessárias, os gráficos para determinação do
coeficiente de vazão K em função de diferentes razões de diâmetros, e determinando os coeficientes de
descarga Cd, encontraremos valores de vazão para diversas situações. Assim estaremos analisando a
variação dessa vazão em alguns níveis de pressão e velocidades de escoamento estipulados, sendo o fluido
de trabalho a água e levando em consideração os parâmetros dimensionais e geométricos medidos nas
placas, e posteriormente construídos gráficos que melhor demonstre essa comportamento. 
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CÓDIGO: ET1934 
TÍTULO: ABORDAGEM METAHEURÍSTICA POR NUVEM DE PARTÍCULAS PARA O 
PROBLEMA DA ÁRVORE DE STEINER COM COLETA DE PRÊMIOS (PASCP) 
ALUNO: SILVIA MARIA DINIZ MONTEIRO (1397968435) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749) 

Resumo:  
 
        Seja G = (V, E) um grafo conexo não direcionado, em que cada aresta e de E está associada a um custo
não negativo e cada nó v de V a um prêmio não negativo. O PASCP consiste na obtenção de uma subárvore
T’ = (V’; E’) de G a qual otimiza o traçado de uma rede ramificada, em forma de árvore, de modo a
minimizar os custos do traçado e maximizar o lucro obtido em atender à demanda da rede. O PASCP possui
várias aplicações em infra-estrutura de redes, tais como fibra óptica, água, eletricidade e distribuição de gás.
O PASCP é, conhecidamente, NP-Árduo. Com isso, para instâncias suficientemente grandes, os algoritmos
exatos levam um tempo computacional inviável para solucioná-lo. Neste trabalho, foi desenvolvido um 
algoritmo através da abordagem por Nuvem de Partículas para solucionar o PASCP. A Otimização por
Nuvem de Partículas é uma técnica que tem apresentado bons resultados em aplicações industriais em
diversas áreas. É proposta uma versão da metaheurística para problemas discretos. O algoritmo
desenvolvido foi aplicado a um banco de casos de teste da literatura composto por instâncias de quatro
classes: K (com 100 a 400 nós e 319 a 1507 arestas), P (com 100 a 400 nós e 284 a 1144 arestas), C (com
500 nós e 625 a 12500 arestas) e D (com 1000 nós e 1250 a 25000 arestas). Os resultados obtidos foram
comparados com outros da literatura. O algoritmo desenvolvido demonstrou um bom potencial para lidar
com o problema investigado, tendo obtido resultados comparáveis aos demais. 

Palavras chave: Árvore de Steiner com Coleta de Prêmios, Nuvem de Partículas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1936 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA ESTRUTURA CRISTALINA E DOS ÍNDICES DE 
MILLER DO AÇO AUSTENÍTICO 
ALUNO: JOSY CARLA BARBOSA LOPES DE OLIVEIRA (8926586499) 
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA (87110296849) 
CO-AUTOR: WERSON MAGNO DE CARVALHO (83751122400) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar a estrutura cristalina do aço austenítico quantificando os
parâmetros de rede a, b e c e os planos cristalográficos com suas distâncias interplanares. Estes parâmetros
foram obtidos matematicamente e através do método de refinamento Rietveld. O aço austenítico foi
submetido à análise da difração de raios-x e o parâmetro de rede da respectiva fase foi quantificado pelo
método de refinamento de estruturas cristalinas de Rietveld utilizando o programa DBWS 9807. Os
parâmetros de rede a=b=c do -CFC experimental e teórico foram, respectivamente, 3,5941 Å e 3,5100 Å. O
resultado do parâmetro de rede (a) comprova a estrutura cristalina CFC da fase com seus respectivos planos
cristalográficos e suas distancias interplanares {111} - 2,0750[Å], {200} -1,7970[Å], {220} - 1,2707[Å], 
{311} - 1,0836[Å] e {222} – 1,0375[Å]. 
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CÓDIGO: ET1938 
TÍTULO: DIAGÊNESE DA PORÇÃO AFLORANTE DA FORMAÇÃO AÇU, BACIA POTIGUAR, 
ESTADO DO RN 
ALUNO: LEONARDO CARVALHO PALHANO (6721359499) 
ORIENTADOR: MARCELA MARQUES VIEIRA (83933212715) 

Resumo:  
 
        Modelos diagenéticos explicam e preveêm a distribuição de características litológicas determinantes
da produtividade de seqüências sedimentares em hidrocarbonetos, recursos hídricos e minerais, tendo
grande importância na análise de Bacias. Sabendo disso, este projeto se propôs a identificar principais
processos diagenéticos atuantes na Formação Açu, principal reservatório de hidrocarbonetos da Bacia
Potiguar. A partir de seções colunares descritas em afloramentos, foram identificadas sete litofácies:
Conglomerados Matriz-Suportado Maciço ou com Estratificação Plano-Paralela e com Estratificação de 
Alto Ângulo; Arenito Conglomerático Maciço ou com Estratificação Plano-Paralela; Litofácies Arenito 
Fino a Médio com Estratificação Plano-Paralela; Arenito Médio a Muito Grosso com Estratificação
Cruzada Acanalada; Arenito Médio Maciço; Pelito. Os seguintes processos diagenéticos, identificados em
lâminas delgadas, foram interpretados como gerados sob condições telodiagenéticas: Precipitação de óxidos
de ferro sob a forma de cutículas e meniscos; Argila mecanicamente infiltrada, sob a forma de cutículas e
agregados maciços dispersos; Caulinita abundante, preenchendo poros e substituíndo às micas, expandindo-
as; Presença de poros agigantados provavelmente relacionada à dissolução de cimentos mesodiagenéticos
(carbonatos, principalmente) e/ou grãos substituídos pelos mesmos. Constituintes mesodiagenéticos
incluem crescimentos sintaxiais de feldspato e quartzo e cimento de calcita. 
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CÓDIGO: ET1942 
TÍTULO: POLLUCITA EM PEGMATITO DA PROVÍNCIA BORBOREMA 
ALUNO: LEANDRO PEREIRA DA COSTA (72067632434) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204) 

Resumo:  
 
        A pollucita é uma zeólita, de composição química (Cs, Na)2[Al2Si4O12].H2O. A Província
Pegmatítica Borborema (PPB) apresenta centenas de corpos pegmatíticos, dentre os quais são catalogados
cerca de duzentos minerais entre gemas e minerais industriais, niobo-tantalatos, cassiterita, espodumênio e 
outros. A presença de minerais portadores de césio nos Pegmatitos da PPB aumenta a possibilidade do
aproveitamento racional integral destes corpos pegmatíticos. Este trabalho tem como objetivo a
identificação e descrição de cristais de pollucita do Pegmatito Malhada Vermelha no Município de
Parelhas/RN. Além da descrição das propriedades macroscópicas do mineral tais como cor, traço, dureza e
brilho, foram realizadas análises por difração de raios X (DRX) e espectrometria de fluorescência de raios
X (EFRX). Os cristais estudados são friáveis, translúcidos, de tonalidade rosa pálido, traço branco, dureza
2,5 e brilho não metálico. Por DRX obtiveram-se as principais distâncias interplanares (d) e intensidade dos
picos: 3,4347 Å (100); 2,9270 Å (72); 2,4250 Å (48). Estes resultados foram comparados com o banco de
dados do JCPDS. Os principais elementos constituintes determinados por análise qualitativa e semi-
quantitativa e seus teores foram: Cs 50,35%, Si 17,71%, Al 5,87% e subordinadamente P e K. Pela primeira
vez é reportada ocorrência de pollucita nos pegmatitos heterogêneos da PPB. 
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TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA SORÇÃO DE ÓLEO CRUA POR FIBRAS DE ABACAXI E 
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ALUNO: HALLYJUS ALVES DIAS BEZERRA (5934040413) 
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Resumo:  
 
        Analisou-se o desempenho da sorção de óleo cru por fibras de abacaxi em comparação às fibras de 
capoc, ambas naturais, biodegradáveis e de fontes renováveis. Para tanto, construiu-se um aparato 
experimental dotado de duas hastes verticais paralelas unidas por um cabo, cuja finalidade é acomodar as
fibras em fase de escorrimento. Os testes foram realizados no Laboratório de Transferência de Calor. Cada
teste consiste em três amostras de cada fibra para cada período de tempo pré-determinado (15, 30 e 60 min). 
As amostras foram pesadas inicialmente na balança de precisão Digimed KN 15 e o peso inicial de cada
amostra foi padronizado em 1 g. Depois da pesagem, as fibras foram imersas completamente em óleo cru
nos tempos estabelecidos. Logo em seguida foram escorridas no tempo padrão de 1 min e por fim pesadas
novamente na mesma balança. Finalizados os experimentos, estabeleceu-se a quantidade de óleo sorvido 
por meio da equação do Grau de Sorção, na qual se calcula a proporção de óleo sorvido por cada grama de
fibra. 

Palavras chave: Fibra de abacaxi, fibra de capoc, óleo cru e grau de sorção. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1964 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE DE CABRA EM PÓ 
RECONSTITUÍDO OBTIDO ATRAVÉS DA SECAGEM EM LEITO DE JORRO 
ALUNO: ELISA ANTAS URBANO (7645653469) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (3508946479) 
CO-AUTOR: MICHELE DANTAS (6597862490) 

Resumo:  
 
        O leite em pó, além do lugar de destaque na alimentação, possui grande importância sob o ponto de
vista econômico uma vez que permite armazenamento, conservação e transporte de grandes quantidades de
leite na forma de extrato seco. Porém tem como ponto crítico sua reconstituição, que é influenciada pela
qualidade da matéria prima, teor de gordura e técnica de produção. O processo de secagem nas grandes
indústrias geralmente é efetuado em secadores por aspersão ou atomização (spray drier), o que encarece e
dificulta a difusão da atividade. Uma alternativa é a secagem em leito de jorro com partículas de
polipropileno: um método mais acessível e que produz um pó de boa qualidade. O objetivo do trabalho é a
avaliação das propriedades do pó obtido no leito de jorro a partir da comparação entre características dos
pós produzidos através de ambas as técnicas de secagem. Realizaram-se análises dos leites de cabra: em pó 
reconstituído obtido no leito de jorro; em pó reconstituído industrial; e in natura. Comparando-se os dados 
concluiu-se que os resultados foram satisfatórios demonstrando que os pós reconstituídos diferem pouco
entre si e entre o leite in natura. 

Palavras chave: secagem, leito de jorro, leite de cabra, propriedades 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1967 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) NA SELEÇÃO 
DE ÁREAS POTENCIAIS AO CULTIVO DE ALGAS NO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
NORDESTE, BRASIL 
ALUNO: EDIGLE MEDEIROS DE LUCENA (5801364420) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420) 

Resumo:  
 
        O cultivo de algas tem potencial para gerar renda para as comunidades pesqueiras e diminuir a pressão
sobre as populações naturais. Este estudo foi conduzido para identificar e quantificar áreas potenciais para a
implantação de cultivo de macroalgas no Estado do RN, Brasil, usando Sistema de Informações
Geográficas (SIG). Para compor a base de dados de informações geográficas, foi produzido um banco de
dados espaciais composto de cartas oficiais, cartas náuticas e imagens digitais orbitais, e um banco de
atributos, composto por variáveis físico-oceanográficas e sócio-ambientais. A modelagem cartográfica foi 
realizada através da integração do banco de dados espaciais com o banco de dados de atributos resultando
na seleção de áreas em níveis de alta, média e baixa potencialidade para o cultivo de macroalgas. As áreas
que obtiveram índice > 0% e <_37.5%; > 37.5% e <_ 70%; >70% e <_100%, foram consideradas de baixa,
média e alta potencialidade respectivamente. Os resultados obtidos revelaram que de um total de 2019 ha
analisados, cerca de 26% (516 ha) foi indicada como de alto potencial; 24% (494 ha) como área de médio
potencial e 50% (1009 ha) de baixo potencial para o cultivo de macroalgas. Este estudo demonstrou que o
SIG é um poderoso instrumento para a seleção de áreas adequadas para o desenvolvimento do cultivo de
macroalgas. 

Palavras chave: Aqüicultura, Variáveis Físico-oceanográficas, Geoprocessamento 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1976 
TÍTULO: A MATEMÁTICA DA ACADEMIA PLATÔNICA E A HIPÓTESE DE VAN DER 
WAERDEN 
ALUNO: SARAH MARA SILVA LEONCIO (6903132414) 
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453) 

Resumo:  
 
        Números amigáveis são pares de números em que os divisores de cada somam a outro. Euler, em
1747, publicou seu primeiro trabalho sobre esse assunto, incluindo uma relação de 30 pares de números
amigáveis. Apresentaremos os principios matemáticos que ele usou na construção desta lista. 

Palavras chave: História da teoria dos números, Euler, números amigáveis. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1980 
TÍTULO: ESTADO DA ARTE DE POLÍMEROS APLICADOS A CONCRETOS SUBMETIDOS A 
ELEVADAS TEMPERATURAS 
ALUNO: HAZEN WILLIAN BEZERRA PEREIRA (6749842429) 
ORIENTADOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA (52402444487) 
CO-AUTOR: ARTHUR ALAX DE ARAUJO ALBUQUERQUE (6093550400) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA DA NOBREGA (3226264478) 

Resumo:  
 
        Polímeros têm vasta aplicação industrial em função de sua variedade e distintas propriedades. Alguns
termoplásticos, com baixo ponto de fusão, como as fibras de polipropileno, têm sido estudados como adição
em concreto, a fim de minimizar o processo de lascamento e o conseqüente colapso, quando exposto a altas
temperaturas. Acredita-se que os polímeros termorrígidos por apresentarem ponto de fusão elevados,
também possam ser estudados a fim de minimizar a velocidade de transmissão do calor ao longo do
concreto, maximizando, o tempo de colapso do sistema. Assim, propõe-se o estudo da adição de polímeros 
ao concreto, tanto termoplásticos quanto termorrígidos. Em função da pouca literatura a cerca do assunto,
das controvérsias e da escassez de normas que norteiem a concepção e execução de estruturas em concreto
sujeitas a temperaturas elevadas, bem como normas de padronização de ensaios laboratoriais nessas
condições, se faz necessário uma compilação de estudos e seleção daqueles mais adequados para minimizar
as alterações físicas e químicas do concreto exposto a altas temperaturas. Essa compilação de informações é
extremamente valiosa, não só pela dificuldade de se trabalhar com esse sistema, mas principalmente pelas
informações existentes encontrarem-se muito dispersas nas referências. Embasados nesse estado da arte,
serão propostos estudos de dosagens e comportamentos desse compósito frente a altas temperaturas,
propondo a utilização de rejeitos poliméricos. 

Palavras chave: Concreto, Polímeros, Elevadas Temperaturas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1984 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE CAD PARA APLICAÇÃO DE ENSAIOS 
NÃO- DESTRUTIVOS EM RESERVATÓRIOS E TUBULAÇÕES DE PETRÓLEO E GÁS. 
ALUNO: LUCAS HENRIQUE COSTA DE ARAUJO (7358001460) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 
CO-AUTOR: LUZINARIO GOMES DA SILVA (1216729484) 

Resumo:  
 
        Existem hoje milhares de quilômetros de tubulações de petróleo e gás natural no Brasil. Estas
tubulações podem romper devido a alguma imperfeição (corrosão, trinca, etc) quando o fluido de trabalho é
transportado. Para prevenir algum rompimento repentino, existem técnicas de inspeção que são utilizadas.
Os END’s (Ensaios Não Destrutivos) vêm ganhando destaque na obtenção de informações que possibilitam
a prevenção de rupturas por trincas. Um dos equipamentos mais utilizados para essa finalidade é o Ultra-
Som. Este emite uma onda gerada através do efeito piezoelétrico, que por sua vez é refletida de maneira
característica de acordo com a espessura ou presença de descontinuidades no interior da tubulação que esta
sendo analisada. O foco principal desse trabalho é o desenvolvimento de um software que gere a imagem
em três dimensões de uma tubulação, identificando na imagem a presença de trincas que possam ser
responsáveis por rompimentos inesperados da tubulação. O software VPS (Virtual Pipe System) será
desenvolvido baseado na metodologia de engenharia reversa e deverá simular o comportamento dessa
tubulação quando sujeita a esforços de pressão e cargas térmicas, a partir da inspeção realizada por um
Ultra-Som. Em situações dessa natureza, por limitações técnicas, os mais sofisticados aparelhos de Ultra-
Som não possuem a possibilidade de visualização em três dimensões do duto inspecionado, isso torna esse
projeto um avanço na área da inspeção de tubulações. 

Palavras chave: Tubulação Industrial, Engenharia Reversa, Ensaios Não Destrutivos, CAD 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1989 
TÍTULO: ANÁLISE TRIBOLÓGICA DOS POLÍMEROS: PTFE, PEEK E COMPÓSITO PTFE+ PEEK+ 
GRAFITE + FIBRA DE CARBONO 
ALUNO: LAIS VASCONCELOS DA SILVA (6979816497) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: JULIANA RICARDO DE SOUZA (5844998413) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 

Resumo:  
 
        Sistemas de vedação polímero-metal usados em sistemas de elevação de Petróleo são desafiadores. Os
comportamentos do PTFE, PEEK e do compósito PTFE+ PEEK+ grafite + fibra de carbono foram
avaliados visando vedação em cavalos mecânicos (UBs). Ensaios de deslizamento a seco polímero-aço 
AISI 4140 foram executados na configuração plano-cilindro, carga normal 5 N, velocidade 1 m/s e 1 km de
distância de deslizamento, com 14 repetições. A temperatura a 3,0 mm do contato foi registrada como uma
medida indireta do atrito. A taxa de desgaste foi calculada a partir da perda mássica e os resultados são
discutidos quanto à sua representatividade. Utilizou-se um acelerômetro e um medidor comercial de 
vibração na avaliação da velocidade global de vibração dos sistemas PTFE-aço, PEEK-aço, e Compósito 
PTFE+ PEEK+ grafite + fibra de carbono, correlacionando-a com mecanismos e taxas de desgaste, 
temperatura de contato e morfologia do dano superficial. 

Palavras chave: Vedação, Desgaste, Polímeros 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1991 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS VISANDO VEDAÇÃO EM SISTEMAS DE 
BOMBEIO TIPO CAVALO MECÂNICO (UB) 
ALUNO: JULIANA RICARDO DE SOUZA (5844998413) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: LAIS VASCONCELOS DA SILVA (6979816497) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 

Resumo:  
 
        As unidades de bombeamento de petróleo e gás apresentam diversas características que comprometem
a sua vedação, dentre elas podemos citar duas: (1) o desalinhamento das hastes metálicas que gera um
aumento na vibração do sistema comprometendo o seu funcionamento; (2) o aumento da temperatura
causado pela injeção de vapor e o atrito entre as gaxetas de vedação e as hastes polidas. A fim de
caracterizar os polímeros NBR, PU, PTFE, PTFE+Grafite, PEEK e o Compósito (PTFE+ PEEK+ grafite +
fibra de carbono) utilizados em selos de vedação, quanto à sua capacidade de amortecimento através de
Análises Dinamico-Mecânica (DMA), quanto à sua estabilidade térmica através de ensaios
Termogravimétricos(Tg) e quanto à resistência à indentação através de ensaios de dureza Shore D. 
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CÓDIGO: ET1992 
TÍTULO: ANÁLISE DE COVARIÂNCIA COM MEDIDAS REPETIDAS UTILIZANDO MODELOS 
LINEARES MISTOS 
ALUNO: JULIANNE CAROLINE MAGALHÃƒES COELHO (5570007423) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (1817820737) 

Resumo:  
 
        Para expandir o conhecimento sobre primatas da região equatorial, Cunha, Fernandes, Vivacqua e
Sousa (2007) apresentaram um estudo de sagüis vivendo sob condições climáticas naturais. A finalidade do
trabalho era avaliar possíveis diferenças nos níveis de cortisol entre estações do ano para machos e fêmeas.
Os autores apresentaram uma alternativa de análise de covariância para dados com medidas repetidas
utilizando modelos mistos através do procedimento GLM do SAS. O objetivo deste trabalho é apresentar
alternativas de análise desses dados através do procedimento MIXED do SAS e do R, discutindo
semelhanças e diferenças entre as abordagens. A utilização do procedimento GLM do SAS para a análise
desse tipo de aplicação proporciona resultados limitados. Essa abordagem só é válida quando a matriz de
variância e covariância é do tipo simetria composta. No entanto, a análise dos dados indica que a estrutura
de covariância do tipo AR(1) seria mais adequada para esse caso. Assim, a utilização do procedimento
MIXED do SAS ou do R são recomendadas para uma análise apropriada. Os resultados do ajuste por esses
procedimentos sugerem que os níveis de cortisol variam de acordo com a temperatura ambiente e o
fotoperíodo, mas não são significativamente influenciados pela precipitação. Não há evidência de diferença
entre machos e fêmeas, mas se detecta uma diferença significativa dos níveis de cortisol ao longo das
estações do ano. 

Palavras chave: Análise de covariância, medidas repetidas, modelos mistos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET1995 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS TENSÕES DE CONTATOS NO OLHO HUMANO, EM IMPLANTES 
DENTÁRIOS E NAS ARTICULAÇÕES COXO-FEMURAIS 
ALUNO: ISAAC VINICIUS DO NASCIMENTO (6686607401) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: GELSONEIDE DA SILVA GOIS (1098022416) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 

Resumo:  
 
        Na Alemanha dos anos 1850, o fisiologista e físico Helmholtz e o seu aluno Hertz realizaram estudos
de óptica voltados ao desenvolvimento de campos de pressão, tensão e deformação elástica no olho humano
e decorrentes do contato entre lentes superpostas e comprimidas. Com o passar dos tempos, a Engenharia e
as demandas por uma melhor qualidade de vida foram avançando, surgiram novos equipamentos, materiais
e tecnologias que têm oferecido possibilidades de contornar os diversos problemas existentes no contato
entre superfícies biológicas e não-biológicas – lentes de contato e cirurgias de reparações ópticas, para
correção da visão, implantes dentários para suprir danos por acidentes, correção estética ou para melhoria
da funcionalidade dental e cirurgias reabilitadoras coxo-femurais. Discutem-se problemas da Tribologia -
associados ao atrito, ao desgaste e à lubrificação – e da Mecânica do Contato – associados à pressão e às 
deformações dos sólidos em contato. Visando quantificar problemas concernentes ao desgaste, ao atrito e a
deterioração dos materiais de duas superfícies em contato em humanos, foi desenvolvida neste trabalho
uma planilha para cálculo objetivando-se determinar a pressão de contato em alguns desses sistemas
tribológicos. 
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CÓDIGO: ET2001 
TÍTULO: AÇÃO DO FOGO E ALTAS TEMPERATURAS NO CONCRETO: ESTADO DA ARTE, 
COMPILAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS. 
ALUNO: ARTHUR ALAX DE ARAUJO ALBUQUERQUE (6093550400) 
ORIENTADOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA (52402444487) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA DA NOBREGA (3226264478) 
CO-AUTOR: HAZEN WILLIAN BEZERRA PEREIRA (6749842429) 

Resumo:  
 
        Estudos que visem maximizar o tempo de integridade de estruturas em situação de incêndio são
importantes por resguardarem a segurança das pessoas com maiores tempos de evacuação.Adequar as
propriedades do concreto convencional à ação do fogo e a altas temperaturas é uma das alternativas, seja
alterando a relação água/cimento, sua dosagem ou mesmo adicionando aditivos e/ou adições que venham a
modificar favoravelmente a microestrutura desse material.No entanto, embora o concreto seja o material
mais estudado em função de sua facilidade de aplicação, execução, adequado desempenho mecânico e
baixo custo, pouco se conhece do seu comportamento quando submetido a temperaturas não ambiente,
necessitando ainda ser desvendado. Diante deste cenário e embasados na escassez de literatura acerca do
tema, controvérsias, existência de normas de vários países para o dimensionamento de estruturas e poucos
procedimentos laboratoriais para concretos submetidos ao fogo e altas temperaturas, propõe-se uma 
abordagem bibliográfica acerca do tema, gerando como resultado um documento único.Esse documento
que compila o estado da arte, o levantamento e estudo das normas e procedimentos laboratoriais, é
extremamente valioso por agregar as escassas e dispersas informações existentes na literatura, facilitando a
revisão bibliográfica para outros pesquisadores, bem como servindo de base para futuros estudos
laboratoriais de adequadas dosagens de concreto frente a altas temperaturas e ação do fogo. 
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CÓDIGO: ET2003 
TÍTULO: MODELAGEM DE VOO DE BORBOLETAS 
ALUNO: ALEXANDRE OLIVEIRA FILIPPO LOPES (28824656889) 
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000) 

Resumo:  
 
        O processo de fragmentação de florestas promove intensa degradação do bioma. No processo de
conversão de terra para as necessidades humanas, as áreas nativas vêm sendo transformadas em lugares
para agricultura, pastagem e urbanismo, comprometendo a qualidade do ecossistema. Na escolha de grupos
de insetos-chave para estudos em sistemas florestais fragmentados, parecem mais importantes aqueles
capazes de provocar mudanças físicas em seu ambiente e regular a disponibilidade de recursos para outras
espécies, tais como polinizadores. Lepidópteros têm sido considerados importantes indicadores de
qualidade ambiental, estando a sua diversidade relacionada à reciclagem de nutrientes, dinâmica
populacional de plantas e à relação predador-presa de um ecossistema. Este estudo foi realizado na Estação
Rommel Mesquita de Farias, Parnamirim-RN e buscamos mostrar por métodos estatísticos a influência da
matriz sobre o comportamento de vôo de duas espécies de borboletas, Heliconius erato e Heliconius
melpomene. 
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CÓDIGO: ET2005 
TÍTULO: PLANTA PILOTO PARA ESTUDOS DE ELEVAÇÃO ARTIFICIAL DE PETRÓLEO – 
IMPLEMENTAÇÃO DA PLANTA PILOTO 
ALUNO: DANILO OLIVEIRA DE CARVALHO (6081879410) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420) 

Resumo:  
 
        Dentre os métodos de elevação para poços de petróleo, tem-se o plunger lift como opção bastante 
considerável quando se trata de reservatórios de bombeio mecânico com alta relação gás/liquido. Essa
alternativa é considerada bastante problemática por possuir um comportamento dinâmico de difícil
modelagem, fazendo com que o controle da produção seja otimizado empiricamente, podendo acarretar
perda de produtividade. Tendo em vista os fatos expostos, este projeto tem como principal meta o
desenvolvimento de modelos dinâmicos mais fieis, que venham a subsidiar de forma satisfatória o controle
de produção em poços com plunger lift, afim de torná-lo menos empírico e mais produtivo. A obtenção dos 
modelos citados será realizada com apoio de uma planta piloto com a finalidade de reproduzir o
comportamento de um poço de petróleo com elevação pelo método pluger lift. Trata-se de uma tubulação 
disposta verticalmente (equivalente ao poço) e periféricos (controlador, compressor, atuadores etc.)
interconectados que realizarão a execução e o monitoramento do processo de elevação do fluido com a fim
de obter dados a respeito do seu comportamento, tais dados serão obtidos através da realização de testes e
medições. 
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CÓDIGO: ET2007 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DE FALHAS EM BICOS INJETORES DE DIFERENTES VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS 
ALUNO: DIOGO ALEXANDRE MENDONÃ‡A DE OLIVEIRA (5417372447) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (3928730444) 
CO-AUTOR: ALINE CRISTINA MENDES DE FARIAS (1222704447) 
CO-AUTOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (47426632415) 

Resumo:  
 
        A válvula injetora, conhecida popularmente como bico, tem a função de pulverizar o combustível no
coletor de admissão ou diretamente na câmara de combustão. Por cada bico injetor transita um jato fluídico
contaminado, ou não, de uma mistura ar/combustível cuja proporção varia conforme a demanda do motor,
da marcha lenta à máxima potência. Diferentes mecanismos de desgaste – adesivo, corrosivo, erosivo, por 
cavitação, por fadiga - de um dos bicos podem causar funcionamento irregular do motor, saturação do
catalisador, consumo excessivo de combustível, maiores teores de emissão de partículas poluentes ao meio
ambiente. Este trabalho tem por objetivo investigar a causa da falha de três tipos de bicos utilizados em
automóveis de modelos e marcas diferentes, sendo para isto necessária a utilização de métodos de análise
como fluorescência de raios X, microscopia óptica e eletrônica de varredura e ensaio de microdureza.
Constataram-se os mecanismos de desgaste por cavitação-erosão ratificando os resultados de Suh e Lee[1], 
2008, além de adesão por depósito de materiais. [1] Suh, H.K.; Lee, C.S. Effect of cavitation in nozzle
orifice on the diesel fuel atomization characteristics. International Journal of Heat and Fluid Flow 29 (2008)
1001–1009. 
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CÓDIGO: ET2022 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ANÁLISE TÉRMICA (TG E DTA) DA PURGA DA ATMOSFERA, EM 
SÍLICA-GEL ORGANOFUNCIONALIZADA 
ALUNO: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (3378902426) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 
CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (7442419445) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 

Resumo:  
 
        A sílica-gel é um polímero inorgânico que apresenta em sua composição grupos siloxanos (Si-O-Si) 
em seu interior e de grupos silanóis (Si-OH) cobrindo toda a sua superfície. A sílica em destaque foi
sintetizada pelo processo sol-gel. Este trabalho tem como objetivo avaliar através de Análise Térmica, a
purga da atmosfera das curvas da Termogravimetria e da Análise Térmica Diferencial, a decomposição
térmica e os picos na matriz híbrida de sílica-gel organofuncionalizada. As análises foram realizadas no
equipamento do tipo DTG-60H da SHIMADZU, que consiste de um analisador térmico diferencial
acoplado a uma termobalança. Para realização das análises foram utilizados cadinhos de platina, massa de
amostra de aproximadamente 4,0 mg, razão de aquecimento de 10 °C/mim em atmosfera estática e em
atmosfera de nitrogênio com vazão de 50mL/mim. As amostras foram aquecidas da temperatura ambiente
até 1000°C. Observou-se que na atmosfera estática a decomposição da amostra ficou bem mais definida do
que a amostra com a purga da atmosfera de nitrogênio. 

Palavras chave: sílica-gel, avaliação da purga da atmosfera, análise térmica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2024 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE MEMBRANAS CERÂMICAS PELO PROCESSO DE ANODIZAÇÃO EM 
PLACAS PRENSADAS DE PÓ DE ALUMÍNIO. 
ALUNO: LAURA XIMENA LOVISA (4892257486) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891) 
CO-AUTOR: JOSE FLAVIO TIMOTEO JUNIOR (1077102429) 

Resumo:  
 
        O processo de anodização é bastante utilizado em diversas áreas, pois conferi aos materiais novas
propriedades. A anodização consiste em uma reação eletroquímica em que é formada de maneira controlada
e uniforme uma camada anódica na superfície do metal. Neste trabalho foram utilizadas placas de alumínio
obtidas pelo processo de prensagem uniaxial de pó de alumínio sem e com tratamento químico de NaOH.
Em seguida foram submetidas ao processo de anodização com o objetivo de obter membranas porosas com
arranjos auto-organizados e analisar os parâmetros como voltagem e corrente com a finalidade de controlar 
o crescimento da membrana. Com esta estrutura, é possível utilizar as membranas no processo de
nanofiltração. A voltagem e a corrente foram controladas durante o procedimento da formação da
membrana. A membrana de alumina foi caracterizada através das técnicas de difração de raios – X (DRX), 
análise química por florescência de raios – X e também submetida à análise de microscopia de varredura
(MEV) com o objetivo de conhecer a estrutura, a composição química e a morfologia da membrana. 

Palavras chave: Anodização, membrana, alumina,arranjos auto-organizados 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2027 
TÍTULO: VIDEOGAMES: PROJETANDO O FUTURO 
ALUNO: GUSTAVO ARAUJO FONTES CAVALCANTI (7364892400) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

Resumo:  
 
        A revolução tecnológica que beneficiou os computadores, os tornando mais potente a cada dia,
também chegou aos videogames. Em plena sétima geração os videogames se tornaram máquinas
extraordinárias, com altíssima capacidade computacional, mas utilizadas ainda para o puro entretenimento.
Será mostrado como essas incríveis máquinas pode ser uma ótima plataforma de trabalho, devido baixo
custo operacional, longa permanecia no mercado e para fins médicos com estímulos físicos e mentais.
Acreditando que num futuro próximo com o aumento da demanda digital deixará de ser apenas um
brinquedo para tornar-se um dispositivo de uso cotidiano em massa. 

Palavras chave: videogame 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2036 
TÍTULO: ESTUDO DA REMOÇÃO DO ÓLEO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO SINTÉTICA EM UMA 
COLUNA DE FLOTAÇÃO UTILIZANDO TENSOATIVO DERIVADO DE ÓLEO VEGETAL 
ALUNO: ALCINDA NATHALLY NOGUEIRA (5086583497) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 
CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (4644765422) 
CO-AUTOR: MAYARA FELICIANO GOMES (6067836440) 
CO-AUTOR: HERCULANA TORRES DOS SANTOS (5571814454) 

Resumo:  
 
        Na indústria petrolífera, a água está associada ao petróleo e ao gás natural, formando a água de
produção, gerando impactos ambientais. Com as restrições ambientais, surge à necessidade da adequação às
normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Entre os métodos de tratamento, a flotação
tem-se mostrado mais eficiente, pois os demais não conseguem remover grande parte do óleo emulsionado.
Na flotação adicionam-se à água oleosa, minúsculas bolhas de gás, onde o óleo é aderido, devido a sua 
natureza hidrofóbica, formando um sistema óleo-gás que se desloca para a superfície do líquido e é
removido. O presente trabalho estuda a utilização de um tensoativo de origem vegetal como coletor do óleo
em uma coluna de flotação. Foram preparadas emulsões óleo/água com concentrações médias de 300 ppm e
volume 1,5L, a vazão de ar foi de 700 cm3.min-1 e o filtro de placa porosa para a geração das bolhas de ar 
foi de porosidade (16-40) µm. Observou-se que existe uma concentração ótima de tensoativo para uma
maior eficiência de remoção, obtendo 99% para a concentração 0,840 mmol.L-1 na água sintética. O 
trabalho mostra ainda, que é possível a remoção do óleo empregando tensoativo de BHL (Balanço
Hidrofílico-Lipofílico) alto, fato que contraria a definição de BHL. A cinética da remoção utilizando a
concentração ótima se ajustou para o modelo de primeira ordem. 

Palavras chave: óleo, tensoativo e flotação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2037 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ALUMINATO DE NÍQUEL E CRÔMIO OBTIDOS 
ATRAVÉS DO MÉTODO DOS PRECUSSORES POLIMÉRICOS. 
ALUNO: LIDIANE ALVES PIMENTEL (842637419) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (3936872449) 
CO-AUTOR: ANDREIA CAVALCANTE DE LIMA (2677227452) 
CO-AUTOR: DANIELLE KARINNE SILVA GOMES (3008972438) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DA SILVA PERES (5724168499) 

Resumo:  
 
        O desenvolvimento de materiais com estrutura do tipo espinélio AB2O4, tem sido objeto de grande
interesse científico e tecnológico, devido sua capacidade de distribuição de cátions na estrutura cristalina,
permitindo a síntese de vários compostos, ampliando desta forma o campo de aplicações tecnológicas. O
presente trabalho descreve a síntese e caracterização do aluminato NiCr0,2Al1,8O4 pelo método Pechinni.
No referido trabalho foram utilizados como fontes de cátions o nitrato de níquel e cloreto de crômio, na
razão molar de metal: ácido cítrico 1:3 para a preparação do espinélio de níquel dopado com crômio. As
resinas obtidas foram pré tratadas a 300�C por quatro horas e posteriormente calcinadas a 600, 700, 800,
1000, 1200 ºC-2 hs em atmosfera ambiente. O método Pechini mostrou-se eficiente na obtenção da 
estrutura tipo espinélio. Os pós obtidos foram caracterizados por TG, DTA,DRX,FTIR e BET. A análise
térmica mostrou estabilidade térmica já em 600�C. A curva DTA dos pós-calcinados às várias 
temperaturas indicam eventos endotérmicos.Dados de DRX mostram a formação de estruturas cristalinas a
partir de 600ºC com posterior formação da fase de acordo com o banco de dados JCPDS (77-4436). Os 
espectros de FTIR revelaram bandas características do material calcinado nas várias temperaturas. A análise
de BET do material calcinado a 600, 700, 800 e 1000�C mostraram uma maior cristalização do material 
com o aumento das temperaturas de calcinação. 

Palavras chave: Espinélio, precursor, Pechini. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2042 
TÍTULO: DESGASTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO COM ENSAIOS DE RISCAMENTO 
ALUNO: GELSONEIDE DA SILVA GOIS (1098022416) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (973117400) 
CO-AUTOR: WELLINGTON JOSE MORAIS LUCENA NETO (5537441438) 
CO-AUTOR: MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA (52402444487) 

Resumo:  
 
        Os revestimentos cerâmicos, quando novos e ao longo de sua vida em serviço, são de fundamental
importância para a especificação e assentamento desse produto corretamente. O objetivo foi analisar a
resistência ao desgaste de cerâmicas através de ensaios de riscamento (“scratch tests”). Para isso, utilizou-se 
uma plaina limadora, operada manualmente, com um suporte para fixar uma ferramenta “corta-piso”. A 
ponta da ferramenta “corta- piso” possui formato de cone, com ângulo de ponta de 86o, foi submetida a um
processo de nitretação por plasma, para aumentar sua dureza e sua resistência à abrasão. A partir de duas
placas cerâmicas, obtidas comercialmente, com tamanho nominal de 45x45cm2 e PEI 5, foram
confeccionados corpos-de-prova nas dimensões 11x11 cm2. Para caracterizar os desvios de forma dos
corpos-de-prova, foram quantificados os desvios de planicidade e paralelismo entres as faces. Os ensaios
consistiram em imprimir uma série de sete riscos esclerométricos em cada um dos corpos-de-prova. Após 
esta etapa, foram analisados os parâmetros: (1) energia de deformação, por corte, usada no “scratch”, a 
partir dos dados da pressão de contato de Hertz; utilizando-se um microscópio óptico, a (2) morfologia e (3) 
profundidade do “scratch”. O cone de ponta da ferramenta se desgastou rapidamente, por deslizamento,
enquanto a sua extremidade toroidal, diamantada, efetuou cada “scratch”, permitindo-se uma avaliação da 
resistência à abrasão do piso cerâmico rápida, com boa repetitividade 

Palavras chave: Materiais de Const. Civil, Tribologia, Desgaste, Revestimento cerâmico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2049 
TÍTULO: ESTUDO DA VISCOSIDADE E DA ESTABILIDADE TÉRMICA DE SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS PARA APLICAÇÃO COMO COMBUSTÍVEL. 
ALUNO: ALESSANDRA FERNANDES ACYOLY (1418256420) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 

Resumo:  
 
        A necessidade de se desenvolver novos combustíveis devido às imposições da legislação para
controlar os níveis de emissão de poluentes, tem exigido o desenvolvimento de novos combustíveis. Em
princípio, o óleo vegetal tem muitas propriedades de um combustível, no entanto, apresenta uma maior
viscosidade e tendência a formar resíduos na câmara de combustão. Visando a diminuição da viscosidade
do mesmo, foi proposto o desenvolvimento de uma mistura de óleo diesel com óleo vegetal em várias
proporções, em sistemas microemulsionados com tensoativo e água, para que sejam avaliadas a viscosidade
e a estabilidade térmica, parâmetros fundamentais que podem indicar um bom funcionamento dos
combustíveis no motor. O valor mínimo estabelecido para a viscosidade, pela norma da ANP é de 2 cSt e o
máximo de 5 cSt, e para a estabilidade térmica busca-se uma temperatura alta o bastante (> 65oC) para a 
qual a microemulsão não perca sua estabilidade e possa manter suas características. A viscosidade foi
realizada no reômetro Haake-Mars a estabilidade térmica foi verificada observando separação de fases
como uma função da temperatura da microemulsão posta num vaso ligado a um banho termostático. Os
resultados mostram que o óleo tende a aumentar a viscosidade do diesel no sistema em estudo e a
estabilidade térmica foi obtida com sucesso. 

Palavras chave: combustível alternativo, óleo vegetal, diesel, microemulsão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2051 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES A BASE DE NÍQUEL E 
COBALTO OBTIDOS PELO MÉTODO PECHINI 
ALUNO: JUSSYARA DALIANNE MARTINS AIRES (5986342402) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DA SILVA PERES (5724168499) 
CO-AUTOR: LETICIA DE OLIVEIRA CAMPOS (7403886496) 

Resumo:  
 
        Materiais com estrutura ABO3 são potenciais catalisadores que demonstram grande eficiência para a
produção de hidrogênio a partir do gás natural, assim como para prevenir a emissão de componentes
indesejáveis ao meio ambiente. Diferentes métodos têm sido propostos para a síntese de óxidos com
estrutura perovisquita visando produzir um material com alta homogeneidade e uniformidade no tamanho
de partículas. Neste trabalho foram preparados pós de LaNi1-xCoxO3 (x=0,0; 0,2; 0,4 e 0,6) usando o 
método dos precursores poliméricos. Os materiais obtidos foram calcinados a 700 e 900 °C por 4 h e
caracterizados por Análise Termogravimétrica (TG), a evolução das fases foi observada pela difração de
raios X (DRX), a morfologia dos pós foi verificada pela microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e
medidas de áreas superficiais específicas foi obtida pelo método do BET. As curvas termogravimétricas dos
materiais apresentaram perfis semelhantes com possível formação do óxido a partir de 700 °C. O
difratograma de raios X do LaNiO3 calcinado a 700ºC mostrou a formação da fase perovsquita. As 
micrografias dos pós revelam uma uniformidade na distribuição do tamanho das partículas. 

Palavras chave: perovisquita, Pechini, metano. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2054 
TÍTULO: TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA A ANÁLISE DE DADOS DE 
BIOLOGIA MOLECULAR. 
ALUNO: NATALIA DOS SANTOS LUCENA NETA (5571811439) 
ORIENTADOR: MARCILIO CARLOS PEREIRA DE SOUTO (52378560478) 

Resumo:  
 
        A Bioinformática diz respeito à utilização de técnicas e ferramentas de computação para a resolução
de problemas da Biologia. Dentre as diversas áreas da Biologia, aquela em que a aplicação de técnicas
computacionais tem se mostrado mais promissora é a Biologia Molecular. As ferramentas que usam
computação convencional têm se mostrado limitadas para abordar problemas biológicos complexos. Isto
vem ocorrendo, entre outras razões, devido à ausência de uma teoria fundamental em nível molecular.
Outra razão para essa dificuldade é a ineficiência das ferramentas convencionais em lidar com grandes
quantidades de dados. Técnicas de Aprendizado de Máquina (AM) são assim cada vez mais empregadas
para tratar problemas em Biologia Molecular, por sua capacidade de aprender automaticamente a partir de
grandes volumes de dados. O objetivo deste trabalho é propiciar uma visão ampla de algumas das
abordagens de AM mais utilizadas em problemas da Biologia Molecular. Mais especificamente, são
apresentadas as principais técnicas de AM não-supervisionadas aplicadas à análise de dados de expressão
gênica. 

Palavras chave: Aprendizado de Máquina, Bioinformática, Dados de Expressão Gênica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2055 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA LIGA METÁLICA UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE LATAS DE 
CERVEJA 
ALUNO: JOSE KAIO MAX ALVES DO REGO (5539669444) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 
CO-AUTOR: FERNANDO NUNES DA SILVA (5974904494) 

Resumo:  
 
        Com o aumento da demanda do consumo de bens não renováveis, há busca por meios alternativos tem
se tornado cada vez mais, um bom negocio. A reciclagem é vista com bons olhos, tanto no âmbito
ecológico quanto econômico. Com o intuito de aumentar a margem de lucro das associações de catadores, é
necessário conhecer melhor os produtos comercializados. Utilizou-se como ponto de partida o produto com 
a maior relação peso/preço em circulação no mercado, o alumínio. 

Palavras chave: Reciclagem, Aluminio, DRX, FXR 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2057 
TÍTULO: BLOCO ALTERNATIVO DE MATERIAIS COMPOSITOS PARA FABRICAÇÃO DE 
CASAS POPULARES. 
ALUNO: JOAO GENUINO DE OLIVEIRA JUNIOR (6596374483) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420) 

Resumo:  
 
        Resumo Apresentam-se um novo tipo de bloco para construção de residências um material compósito 
a base de gesso, isopor, piaçava, cimento e areia. Tais blocos apresentam uma configuração de encaixe,
permitindo uma montagem tipo lego, utilizando garrafas pet. Serão apresentados dados de ensaio de
resistência a compressão, diagnosticando que tais blocos atendem a norma especifica para alvenaria de
fechamento. Demonstra-se-a as viabilidades econômicas e de materiais do bloco proposto. 

Palavras chave: juninhopessoa 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2062 
TÍTULO: ESTUDO DE CURVAS E GERAÇÃO DE MALHA PARA UTILIZAÇÃO EM 
OTIMIZAÇÃO DE FORMA DE DIFUSORES. 
ALUNO: FRANCISCO VANDERSON NASCIMENTO FONSECA (7399916470) 
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ARANTES COSTA JUNIOR (42364973368) 

Resumo:  
 
        Diferentes curvas são utilizadas para representação de forma em perfis bidimensionais, entre as mais
conhecidas podemos destacar as de Hermite, Bézier e β-splines. Estas curvas paraméricas formam os 
elementos básicos das splines: curvas que consistem de segmentos de curva paramétricos individuais
“juntados” para dar o formato de uma única curva, com a continuidade controlada nas junções dos
segmentos. As curvas a serem testadas serão as utilizadas nos programas de CAD e CAE comerciais. A
partir de contornos de componentes mecânicos (difusores/expansores) com formas “suaves”, obtidos pelas 
curvas de Hermite, Bézier e β-splines,serão geradas malhas.Essas malhas,geradas através do método dos 
elmentos finitos,vão ser otimizadas para que os contornos do difusor apresente a menor perda de carga. Esta
pesquisa visa dar suporte ao desenvolvimento de um procedimento numérico para a solução de problemas
de otimização de forma em perfis bidimensionais para escoamento de fluidos, o mesmo será desenvolvido
de modo generalizado para qualquer tipo de escoamento bidimensional, mas serão testados em casos
particulares para problemas de bocais, visando atender a indústria petrolífera. 

Palavras chave: Mecânica Computaciol;spline;Escoamento de fluidos,Difusor. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2065 
TÍTULO: ESTUDO DO ÂNGULO DE CONTATO DE UM ÓLEO PESADO EM DIFERENTES 
SUPERFÍCIES. 
ALUNO: ENIO RAFAEL DE MEDEIROS SANTOS (8031175403) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 
CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (4644765422) 
CO-AUTOR: ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS (948139498) 

Resumo:  
 
        O consumo de petróleo está crescendo e as reservas de óleo leve estão diminuindo, então procurou-se 
estudar métodos de recuperação de óleos pesados, dentre eles abordaremos o Coreflow. Esta operação
consiste na injeção de água juntamente com o óleo na tubulação, estabelecendo um padrão de escoamento
anular na água que se mantém em contato com a parede do duto. Para que haja um escoamento mais
eficiente do óleo, se faz necessário o estudo do ângulo de contato deste óleo com as superfícies dos
materiais que podem compor o Coreflow. O ângulo de contato (q) é definido como o ângulo entre um plano
tangente a uma gota do líquido e um plano contendo a superfície onde o líquido se encontra depositado. O
objetivo deste trabalho é estudar os ângulos de contato de um óleo pesado com diferentes superfícies para
que se possa construir um sistema coreflow. As superfícies são: aço 1020, aço 8620, cobre e poliacetal.
Para realização das medidas utilizou-se o tensiometro DAS 100, onde é injetada uma gota do óleo pesado 
sobre as superfícies estudadas e o aparelho mede o ângulo de contato entre a gota e a superfície. A uma
temperatura de 26,9 °C, os menores valores de q obtidos foram de 48° para o aço 8620 e de 57,3° para o
poliacetal. Desta maneira, conclui-se que das superfícies estudadas, a que obteve melhores características
para a construção do Coreflow foi o aço 8620, pois obteve menor ângulo de contato, proporcionando uma
menor aderência dos óleos pesados, facilitando o seu transporte. 

Palavras chave: ângulo de contato, óleo pesado, coreflow 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2068 
TÍTULO: MOLHABILIDADE DO 9, 10-EPÓXI-12-HIDROXIOCTADECENOATO DE SÓDIO EM 
MEIO SALINO 
ALUNO: TALES GOMES DA SILVA (6164930456) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (7286937391) 
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (738841463) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        A molhabilidade de diferentes sólidos desempenha um importante papel em muitos processos
industriais, como a flotação, lubrificação, recuperação de petróleo, detergência e na vida cotiadiana. O
processo de molhabilidade pode ser modificado pela adição de agentes de superfície ativa à água por causa
da redução da alta tensão superficial da água e também da energia livre da interface sólido-água, o que pode 
causar um processo de espalhamento (molhabilidade) espontâneo. A importante capacidade dos tensoativos
em promover a molhabilidade de sólidos de baixo consumo energético tem sido estudada extensivamente
por decadas, entretanto, na literatura, é difícil encontrar uma relação entre ângulo de contato. Para a
realização desse trabalho utillizou-se o tensoativo 9,10-epóxi-12-hidroxioctadecenoato de sódio (SEAR) 
fazendo as medidas num aparelho de ângulo de contato da KRÚSS, modelo DSA100, a partir da
metodologia da gota céssio. O tensoativo foi dissolvido numa solução salina de 0,5M. Os ângulos de
contato entre a gota de solução a superfície metálica é medido em função da variação da concentração do
tensoativo. Observa-se que o ângulo de contato diminui com aumento da concentração do tensoativo e que 
é mais notado em concentrações acima da cmc, pois nesse instante há a formação de micelas e o fenômeno
na interface é maior. 

Palavras chave: tensoativo-epoxidado, molhabilidade e interface líquido-sólido 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2077 
TÍTULO: ANÁLISE DA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DE FLEXÃO EM MEMBRANAS 
CERÂMICAS DE ALUMINA PROCESSADAS POR COLAGEM DE BARBOTINA 
ALUNO: GUDSON NICOLAU DE MELO (1403061459) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891) 

Resumo:  
 
        Membranas porosas de alumina processadas por colagem de barbotina, além de baixo custo, possuem
elevada resistência mecânica e ao desgaste quando sinterizadas em temperaturas superiores a 1200°C. Com
essas características, peças de cerâmicas têm aplicações em projetos de engenharia onde esforços de
compressão e flexão sejam exigidos. Este trabalho tem como objetivo avaliar a resistência mecânica e de
flexão entre membranas cerâmicas de alumina normais e membranas com adição de amido de milho
sinterizadas nas temperaturas de 1200°C, 1300°C e 1500°C. À adição de amido de milho tem por objetivo
aumentar a capacidade de filtração da membrana. Como resultado verificou-se que as membranas com 
adição de amido de milho apresentaram um aumento da porosidade aparente, sem alteração significativa
das resistências. 

Palavras chave: membranas, alumina, resistêcia mecânica, colagem de barbotina 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2083 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR DE POÇOS EQUIPADOS COM MÉTODO 
DE ELEVAÇÃO PLUNGER LIFT 
ALUNO: CRISTIANO GURGEL DE CASTRO (6000927479) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100) 

Resumo:  
 
        O Petróleo é um fluido que representa a principal fonte de energia atualmente e, embora extremamente
importante, vai se esgotar em um futuro não muito distante. O produto nunca esteve tão valorizado no
mercado internacional. Então, cada vez mais se busca um melhor controle das etapas de produção do
betume, como a etapa de elevação, já que cada pequena melhoria pode representar uma grande economia.
Inserido nesse contexto, está o Projeto do Desenvolvimento de um Simulador para Plunger Lift. O Plunger
Lift é um método de elevação artificial que utiliza um pistão como interface entre o gás (abaixo) e o líquido
(acima) produzido pelo reservatório. O método é regido por uma válvula motora: quando fechada, o
conjunto é mantido pressurizado; quando aberta, o gás abaixo do pistão anteriormente pressurizado
expande, elevando o pistão e, juntamente, o óleo. Busca-se, então, através de uma representação virtual de 
um poço de petróleo e a implementação de um modelo dinâmico para esse método de elevação, fornecer
um suporte para se entender o método, já que o programa permite uma visualização total do processo (o que
não seria possível em um poço real); e também desenvolver e testar futuros algoritmos mais otimizados de
controle desse processo, pois o poço virtual permite testes com custo zero em comparação aos custos
elevadíssimos que se obteria com um poço real. Para isso, nos baseamos em um modelo previamente
desenvolvido e também em um antigo simulador desenvolvido como exercício. 

Palavras chave: Petróleo, elevação artificial, Plunger Lift, simulação computacional. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2087 
TÍTULO: AVERIGUAÇÃO DA INFLUÊNCIA GEOMÉTRICA DE PLACAS DE ORIFÍCIO NA 
MEDIDA DA VAZÃO. 
ALUNO: FREDERICO PEREIRA MACHADO (5723198432) 
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400) 

Resumo:  
 
        Os métodos de medição de vazão através de dispositivos tipos orifício geradores de pressão diferencial
são de longe os mais empregados pela indústria. Estima-se que 80% de todas as medições de vazão 
empregam estes métodos. A grande aceitação destes métodos de medição de vazão deve-se à facilidade de 
instalação e manutenção, boa confiabilidade e custo relativamente baixo, que compensam os seus
inconvenientes, que são a não linearidade, a baixa regeabilidade, faixa de medição restrita, desgaste da
placa e a grande dependência das condições operacionais. O objetivo do trabalho foi averiguar as
influencias geométrica de placas de orifício com diferentes configurações. Devido à diferença de pressão na
placa, que foi medida por um manômetro de coluna de fluidos, conseguimos medir as vazões, que foram
comparadas com vazões medidas através de um rotâmetro com certificado de calibração e de um vertedor,
todos montados em uma mesma bancada, a partir daí foram calculados os coeficientes de descarga e a curva
de calibração de cada placa para a análise e discursão. 
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CÓDIGO: ET2091 
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLOGICO NA REGIÃO DO BAIXO CURSO DO RIO MOSSORÓ, 
BACIA POTIGUAR 
ALUNO: MOACIR EUGENIO PINHEIRO BEZERRA (4180133490) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415) 
CO-AUTOR: ELISSANDRA NASCIMENTO DE MOURA LIMA (3611790494) 

Resumo:  
 
        O estudo de estruturas rasas (falhas e juntas) é de fundamental importância para o entendimento de
eventos tectonicos, geradores de estruturas armazenadoras de hidrocarbonetos em profundidade. O objetivo
principal deste trabalho foi caracterizar estruturalmente uma área localizada na porção oeste da Bacia
Potiguar, no baixo curso do Rio Mossoró, compreendendo as cidades de Areia Branca-RN, Icapuí-CE e 
zona rural de Mossoró. Foram estudados 172 afloramentos e extraídos dados estruturais de 480 planos de
falhas e juntas. Estes dados foram tratados através do software Stereonet para análise geométrica e
cinemática destas estruturas. Com essa análise, verificou-se o predomínio de estruturas de direção NE-SW e 
NW-SE e ainda uma evolução tectônica compatível com várias fases de reativações. Os dados obtidos na
área caracterizam estruturas rasas como estilólitos tectônicos, juntas distensionais e falhas (normais e
direcionais). Além da importância do ponto de vista estrutural deste mapeamento, este estudo vem ainda
contribuir na atualização do mapa geológico da área, com a modificação dos limites de unidades
litoestratigráficas anteriormente mapeadas e reconhecimento de novas unidades. No meu trabalho,
identifiquei as seguintes unidades: Formação Jandaíra, Formação Tibau, Formação Barreiras, Depósitos
Aluvionares Antigos, Depósitos Litorâneos Praiais e Dunas e Depósitos de Mangue. 

Palavras chave: Estruturas, Tectônica, Deformação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2093 
TÍTULO: COLETOR SOLAR ALTERNATIVO 
ALUNO: JEAN CARLOS DANTAS (5272354400) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420) 

Resumo:  
 
        Resumo Apresenta-se um coletor alternativo formado a partir de duas telhas de fibra cimento, sobre as
quais são colocadas tubos absorvedores de PVC. O coletor será ensaiado com e sem isolante térmico e
também com e sem cobertura de vidro. São determinados parâmetros térmicos para o diagnostico da
eficiência térmica do coletor alternativo proposto, que tem como principal característica seu baixo custo. O
coletor será ensaiado em regime de termosifão, sendo alimentado por um reservatório térmico também
alternativo e de baixo custo, tendo como elemento base uma bambona de polietileno para armazenamento
de água ou lixo. 

Palavras chave: coletor solar alternativo, energia solar, aquecimento de água. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2094 
TÍTULO: ANÁLISE COMPUTACIONAL DE CILINDROS DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO 
(GNC) 
ALUNO: ALANO WEDNEY CECILIO DA FONSECA (6005677454) 
ORIENTADOR: JOAO ALVES DE LIMA (67514286420) 

Resumo:  
 
        O gás natural vem sendo utilizado como combustível de veículos automotores desde o início dos anos
80, tendo um grande crescimento nos anos 90. O uso do GN como combustível apresenta alguns problemas
com relação à forma de armazenamento. Geralmente, o GN é armazenado na forma comprimida (a pressões
que variam entre 16 e 20 MPa), o que requer a utilização de cilindros robustos e pesados que sejam capazes
de resistir as pressões exercidas no interior do cilindro. Esse trabalho tem como objetivo analisar os efeitos
do campo de pressão sobre as paredes de um reservatório de GNC durante os ciclos de carga e descarga,
através da simulação computacional empregando os “softwares” comerciais ANSYS e CFX. Essa análise 
será realizada em duas etapas: na primeira etapa, será realizada uma análise apenas do volume gasoso, não
considerando o volume representando as paredes do cilindro, para analisar a dinâmica do campo de pressão
durante os processos de carga e descarga do cilindro; na segunda etapa, será acrescentado o volume sólido
das paredes do cilindro para, assim, realizar uma análise estrutural nessas paredes do reservatório, com o
objetivo de quantificar as deformações devido ao campo de pressão. Tais estudos servirão como um passo
inicial ao estudo mais avançado sobre a interação fluido-estrutura (FSI) que ocorre no processo de 
armazenamento de gás natural na forma adsorvida, o objetivo maior da pesquisa em desenvolvimento. 

Palavras chave: Gás Natural, Simulação Computacional, ANSYS e CFX 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2097 
TÍTULO: ESTIMATIVA DO COP DE UM REFRIGERADOR DE PEQUENO PORTE COM UM 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO. 
ALUNO: JAILTON PIERRE DE OLIVEIRA FREIRE (5176381427) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: FILLIPE OLIVEIRA PINTO DOS SANTOS (6553659400) 
CO-AUTOR: ALANO WEDNEY CECILIO DA FONSECA (6005677454) 

Resumo:  
 
        Nas últimas décadas tem-se intensificado as pesquisas com refrigerantes de menor impacto ambiental
em sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Para o ciclo de refrigeração real, o coeficiente de 
desempenho é fortemente dependente das propriedades na sucção do compressor e das características do
compressor, condensador, evaporador e do dispositivo de controle do fluxo de refrigerante (tubo capilar ou
válvula de expansão). Utilizando uma bancada desenvolvida para análise de um refrigerador de pequeno
porte, onde sensores de temperatura e de pressão foram incorporados ao longo do sistema de refrigeração,
permitindo o mapeamento das propriedades termodinâmicas de interesse. Foram analisados os parâmetros
de performance do refrigerador com refrigerante R134-a, comparando-o com os resultados obtidos com o 
R401-a. 

Palavras chave: refrigeração, ecológico, COP 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2099 
TÍTULO: TUBO VORTEX ALTERNATIVO 
ALUNO: ALMERES ALVES DA SILVA JUNIOR (6136652447) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: FREDERICO PEREIRA MACHADO (5723198432) 
CO-AUTOR: ALISON AUGUSTO MAIA BEZERRA (1159953406) 

Resumo:  
 
        Nos dias atuais a preocupação com o meio ambiente vem cada vez mais ganhando maiores adeptos,
tendo em vista o futuro do planeta. Isso se deve ao advento da industrialização, que dia após dia vem
inserindo no ar poluição, que, a longo prazo, resulta numa enorme mudança das condições normais de vida.
Os ar-condicionados veiculares vêm sendo sempre melhorado suas características, visando a emissão de
partículas provenientes dos gases refrigerantes que fazem a climatização. O uso do CFC
(clorofluorcarbono) foi abolido, sendo proibida a utilização de refrigerantes que contenham tal substância.
Na Europa, uma alternativa ao uso de aparelhos de ar-condicionados comuns nos caminhões é o TUBO 
VORTEX, que elimina a utilização de fluidos refrigerantes e, consequentemente, a emissão de poluentes na
atmosfera. O tubo vortex tem como função gerar uma corrente de ar fria, em uma extremidade e outra
quente, na segunda extremidade, com a utilização de ar comprimido, inserido tangencialmente no interior
do tubo, gerando vórtices, que, por diferença de pesos, uma corrente (quente) sai pela parte mais externa do
interior e o frio pela mais interna. Sabendo da grande finalidade de tal tubo, o grupo resolveu partir para a
confecção a partir de materiais alternativos, como o PVC (Policloreto de vinila), material fácil e barato,
acessível ao grupo. 

Palavras chave: Tubo vortex, PVC, Refrigeração 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2108 
TÍTULO: RESFRIAMENTO EVAPORATIVO: UMA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA 
CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES 
ALUNO: PEDRO SAMUEL GOMES MEDEIROS (6851526425) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO (5095337444) 
CO-AUTOR: JAIR DA SILVA ALVES (1258181495) 

Resumo:  
 
        As pessoas que vivem em regiões quentes e de baixa umidade sempre buscam meios para melhorar o
seu conforto térmico. O uso de um sistema de resfriamento por evaporação é uma alternativa aos
condicionadores de ar convencionais que utilizam gases nocivos à camada de ozônio, além de consumir
maiores quantidades de energia. A utilização do sistema de climatização por evaporação é justificado pelas
características climatológicas de cada região. Em especial nas regiões em que contem ar seco e quente, o
equipamento propicia um bom conforto térmico de um ambiente com uma melhora na qualidade do ar,
principalmente da umidade. Esse sistema utiliza somente ar e água como fluidos de trabalho para promover
o resfriamento. Este trabalho apresenta as propostas de utilização desse sistema com suas respectivas
justificativas, mostrando seu princípio de funcionamento e considerações técnicas, como também vantagens
e desvantagens de sua utilização. 
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CÓDIGO: ET2109 
TÍTULO: ANÁLISE TRIBOLÓGICA DE MANCAIS TRASEIROS DE EIXO-ÁRVORE DE 
BICICLETA 
ALUNO: MAYARA SUELLY CANDIDO FERREIRA (5081313408) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: WASHINGTON BATISTA DE LIMA (5547764485) 
CO-AUTOR: CLARISSA DANIELLE MENDONCA DE OLIVEIRA (5417101419) 
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO MOREIRA DOURADO (3272188436) 

Resumo:  
 
        A necessidade do uso cada vez mais freqüente da bicicleta e o aumento da obesidade da população,
face à demanda da vida contemporânea, motivam este trabalho. Estudaram-se mancais do cubo traseiro de 
uma bicicleta, disponíveis comercialmente, de dois fabricantes, simulando-se o uso para uma pessoa de 100 
kg, que utilize a bicicleta a até 80 km/h, numa distância de 50 km. O contato associa-se à pista interna do 
anel externo (bacia), às esferas do rolamento inseridas em gaiola polimérica e à pista superior. Caracteriza-
se a dureza das esferas, bacias e gaiolas comercialmente adquiridas e, através de ensaios em uma bancada
de fadiga de contato, analisam-se os danos associados ao atrito e desgaste do conjunto medindo-se a 
potência consumida e as energias térmica, sonora e elástica de vibração em três condições diferentes: a
seco, lubrificados com graxa sem e com contaminante SiO2. 

Palavras chave: Tribologia, Mecânica do Contato, desgaste, atrito 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2115 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DO LIXO ELETRÔNICO NA CIDADE DO NATAL
ALUNO: JARBAS GUEDES DA COSTA (5588331443) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420) 
CO-AUTOR: YASMIM KYSSYANNE MORAIS DA COSTA (6912643418) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA DA NOBREGA (3226264478) 

Resumo:  
 
        Atualmente a comunidade acadêmica da UFRN é composta por aproximadamente 1.428 professores,
30.000 alunos e milhares de servidores. Com o advento da globalização, a informatização dos processos é
regra geral na universidade. No entanto, necessita-se conscientizá-la sobre o correto descarte - possibilidade 
de reutilização como matéria-prima em pesquisa científica e reciclagem - diminuindo não somente o 
volume da sucata eletrônica, bem como agregando valor a esse produto. Já que tal material possui
componentes de altíssimo valor econômico no mercado e metais pesados que contaminam o meio ambiente.
Diagnóstico e gerenciamento do lixo eletrônico na cidade do Natal tem como objetivo principal: recuperar
substâncias escassas na natureza e com isso, minimizar a degradação ambiental. Quanto à metodologia,
utilizar-se-á palestras para a comunidade acadêmica, além de visitas a Centros e Departamentos,
almoxarifados e ao Deposito Central. Tal projeto tentará proporcionar um retorno positivo às questões
ambientais e também divulgar o tema para o surgimento de novas pesquisas de ponta acerca da questão em
foco. 

Palavras chave: Reciclagem; Meio ambiente; Lixo eletrônico; Diagnóstico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2118 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE PRÉ-LIGANTES DERIVADOS DE REAÇÃO DE MANNICH 
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Resumo:  
 
        Compostos orgânicos com característica estrutural bi-dentada são bastante usados na formação de 
complexos metálicos e possuem grande aplicação como catalisadores em reações químicas, sendo aplicados
na Síntese Orgânica de produtos farmacêuticos e de origem natural. A reação de Mannich,
multicomponente (amina, aldeído e cetona) é realizada em único fraco (one pot) fornece produtos do tipo 1-
oxi (ou 1–hidroxi)-3-amino derivados, constitui excelente metodologia para preparação desses compostos.
Foram preparados inicialmente compostos, onde os três componentes são derivados aromáticos, o beta-
naftol como equivalente sintético de cetona, o benzaldeído e aminas aromáticas. Os produtos do tipo beta-
aminocarbonilados são obtidos em reações realizadas em meio neutro, temperatura ambiente ou com
aquecimento suave e usando etanol 95% como solvente e as reações são acompanhadas por cromatografia
de camada fina de sílica gel, até o desaparecimento do beta-naftol e os produtos foram purificados por 
recristalização e caracterizados por H e C-13 RMN, tendo sido obtidos: a) 1[( + ) [(2-hidroxifenil)amino]
(fenil)metil]naftalen-2-ol ; b) 1[( + )[3-clorofenil) amino](fenil) metil] naftalen-2-ol. A síntese desses 
compostos e suas caracterizações permitirão o estudo da preparação de sua versão quiral e de sua aplicação
na formação de complexos metálicos para aplicação em reações orgânicas. 
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CÓDIGO: ET2119 
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Resumo:  
 
        A alumina é um material cerâmico que se apresenta em diversas formas alotrópicas estruturais, sendo a
mais estável a forma alfa-Al2O3. Este material é usado em diversas aplicações industriais, como, suportes
catalíticos, prevenção de poluentes, entre outras, por apresentar alta dureza e estabilidade química. Alguns
métodos de sínteses são utilizados para a obtenção deste pó, como por exemplo, o Pechini, combustão por
microondas, sol-gel, entre outros. Este trabalho teve como objetivo verificar a eficiência de uma nova rota 
de síntese, com uso de gelatina (Pechini Modificado), para obtenção da alfa-alumina, visando o controle na 
obtenção da fase, além da homogeneidade e granulometria. As amostras foram caracterizadas pelas técnicas
de: DRX, BET, EDX e MEV. O processo utilizado mostrou-se eficiente para obtenção desse material. 
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CÓDIGO: ET2129 
TÍTULO: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE EVENTOS EXTREMOS 
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ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO (77231295720) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho apresenta discussões a respeito da metodologia estatística para mensuração de
risco de temperatura e precipitações aplicado à teoria de cópulas. Os prejuízos causados por extremos
meteorológicos provocam grande impacto na sociedade como um todo. A teoria de copulas é um fenômeno
moderno na análise estatística. Através desta técnica é possível fazer a concatenação das distribuições
marginais univariadas de determinada distribuição formando distribuições multivariadas. As cópulas serão
formuladas via GPD - Distribuição Generalizada de Pareto, que consiste na modelagem das observações de
uma variável aleatória acima de um limiar. Pretende-se utilizar dados correspondentes a temperaturas e 
precipitações diárias de algumas capitais brasileiras dos anos de 1951 a 2005 provenientes do Projeto
ADAPT – Edital 14 FINEP. A apresentação de resultados se dará a partir de gráficos de classificação de
eventos severos, com respectivas probabilidades de ocorrências, bem como avaliação de riscos associados a
uma dada decisão de emitir alerta ou pertinentes às ações sociais de acionar unidades de emergência,
prefeituras e outros, serão os produtos a serem disponibilizados com esta meta. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho consiste no estudo do comportamento e construção de um medidor de umidade por
termopares, com a determinação da umidade do ar em diferentes condições ambientais, que serão simuladas
em laboratório. Será construído um psicrômetro de termopares, utilizando dois fios ligados a um voltímetro
que determina a umidade pela diferença de temperatura registrada pelos fios do termopar, onde um deles
registrara a temperatura do ar que incide sobre ele; e o segundo recoberto com uma mecha molhada com
água destilada, registra uma temperatura mais baixa devido ao fenômeno de resfriamento evaporativo. Na
avaliação do psicrômetro, serão aplicados diferentes modelos de ajuste aos dados experimentais,
procurando aquele que melhor representasse o comportamento através do tempo de um termômetro bulbo
úmido. Entre os modelos de ajuste estarão: o linear, o exponencial, a soma de dois exponenciais, o racional,
o polinomial de 6º grau e o exponencial linear (soma de exponencial com linha reta). A cada um desses
modelos será aplicado o método dos mínimos quadrados, e será determinado por meio do critério de Akaike
que é o modelo exponencial linear e melhor modelo de ajuste. As incertezas serão calculadas através do
método das diferenças finitas. Serão apresentados valores das constantes de tempo para diferentes valores
de velocidade do ar e diferentes graus de umidade. A presente pesquisa contribuirá para o desenvolvimento
dos estudos da psicrômetria e metrologia térmica. 
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Resumo:  
 
        Introdução: A dureza é uma característica conferida à água pela presença de sais de metais alcalino-
terrosos, os principais íons causadores de dureza são cálcio e magnésio. Em situações específicas convém
investigar a concentração destes elementos (cálcio e magnésio) devido a sua presença em águas de
consumo trazer interferência ao processo biológico. Metodologia: Utilização do método titulométrico de
“Complexiometria com EDTA sódico”. A titulação foi realizada com EDTA 0,01M, sendo o pH da amostra 
elevado para 13 (para que ocorresse a precipitação do magnésio na forma de hidróxido), utilizando o
hidróxido de sódio 2%, e como indicador o reagente muxerida. Foram analisadas 2 amostras coletadas do
próprio laboratório(ambas analisadas em triplicatas), de acordo com critérios recomendados para o processo
de amostragem de amostras líquidas. Resultados: Após as análises os valores encontrados para o teor do
cálcio e do magnésio nas amostras analisadas foram 4,8 mg/L de Ca+2 e 5,6 MgCO3/L . Calculando-se a 
dureza de cálcio pode-se obter a concentração do magnésio por diferença, pois a dureza total é dada pela
soma da dureza do cálcio com a do magnésio. Conclusão: O método complexiométrico apresenta-se como 
um método simples e viável para determinações quantitativas da dureza de águas de abastecimento. O
método aplicado apresentou teor de recuperação dentro da faixa analítica prevista 80-110%, podendo ser 
utilizado como método de quantificação da dureza de água de abastecimento. 
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Resumo:  
 
        O Tubo Vortex Convencional é um dispositivo sem peças móveis. Ele é composto de dois tubos de
diâmetros distintos, unidos concentricamente. Ar comprimido é injetado tangente ao diâmetro do tubo de
maior diâmetro e próximo à união dos dois tubos. O ar injetado é separado em duas correntes: uma corrente
fria que é coletada na saída do tubo frio e uma corrente quente que é coletada na saída do tubo quente. Na
saída do tubo quente existe uma válvula que é muito importante para o funcionamento do Tubo Vortex e
que também regula a vazão da corrente de ar quente. Neste trabalho foram avaliados os parâmetros
temperatura nas correntes quente e fria e a pressão do ar na entrada com a finalidade de estudar a
performance do tubo. Os dados de temperaturas foram obtidos a partir de termopares e a pressão através de
um manômetros localizados no cilindro de gás. Através do tratamento dos dados experimentais pode-se 
observar a extrema dependência das temperaturas com a pressão de entreda. 
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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 CCOS 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 Sm2O3 por meio de síntese pelo método Pechini para se obter Ce0,9Sm0,1O1,95. Os pós resultantes
foram caracterizados pelas técnicas de EDX, DRX, BET e MEV. Foram obtidos pós nanométricos com
estrutura cristalina tipo cúbica formada após calcinação a 500 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, caracterizada pelos leves deslocamentos dos picos característicos do CeO2, demonstrando com
isso que o Sm2O3 foi introduzido com sucesso na estrutura da matriz de CeO2. 
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Resumo:  
 
        O principal objetivo deste trabalho é a síntese de pós de carbetos e nitretos de metais refratários (NbC,
WC, Mo2C, NbN, WN e Mo2N) a partir do complexo de nióbio, APT e HMA. Em uma primeira etapa
foram obtidos os pós-precursores. O complexo de nióbio foi obtido a partir da fusão do Nb2O5 e KHSO4
com auxílio do bico de bursen em cadinho de platina. Após esfriar, o material foi lavado, precipitado e
complexado em solução equimolar de ácido oxálico e oxalato de amônio. Por evaporação lenta e secagem
foi obtido o complexo de nióbio. O APT foi sintetizado a partir do rejeito de scheelita concentrado.
Inicialmente foi feito uma dissolução do material passante em 200 mesh em HCl para obtenção do
WO3.H2O e em seguida por precipitação usando NH4OH obteve APT em pH 9. Na etapa final por
evaporação lenta e secagem o pó de APT foi conseguido. O HMA utilizado foi um produto comercial. Este
material foi tratado por meio de moagem e seleção granulométrica com o objetivo de obter partículas finas
e porosas. Em uma segunda etapa estes precursores foram submetidos em reações gás-sólido com a 
finalidade de obter os carbetos e nitretos de matais refratários. O reator fica suportado em forno tubular
bipartido equipado com reguladores eletrônicos de temperaturas. A temperatura, taxa de aquecimento,
vazão total, porcentagem dos gases de síntese na mistura gasosa, tempo de reação foram otimizados. Os
materiais foram caracterizados por MEV, DRX, TG/DTA. 
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CO-AUTOR: JOSENEIDE SILVA (0) 

Resumo:  
 
        No Brasil, a caprinocultura vem se consolidando como importante alternativa para a pecuária,
principalmente para o pequeno produtor. A produção de leite é sazonal, com baixa produção no período de
estiagem e alta produção na época das chuvas.Todavia, não há demanda para o excedente da produção no
inverno, o que ocasiona perdas para o produtor. Uma boa alternativa para minimizar as perdas de leite
quando a produção supera a demanda é o processamento de derivados de leite de cabra tais como leite em
pó, iogurtes, doce, entre outros. Todavia os derivados do leite de cabra ainda são pouco estudados,
dispondo-se de poucos dados sobre formulações e características destes produtos. Neste trabalho são
apresentados dados relativos ao processo de produção de doce de leite de cabra, onde foram realizadas
análises físico-químicas, tais como pH, sólidos solúveis, acidez total titulável e atividade de água. De
acordo com as análises realizadas, verificou-se que suas características físico-químicas são semelhantes às 
do doce de leite de vaca, todavia foram detectados alguns problemas que precisam ser solucionados, tais
como textura viscosa, cristalização e desenvolvimento de bolores devido a alta atividade de água do
produto final. A produção do doce de leite e outros derivados abre novas oportunidades de mercado para os
produtores e fabricantes de derivados caprinos. 
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Resumo:  
 
        Realizou-se o mapeamento da dureza Shore A da borracha do revestimento de um cilindro metálico
utilizado em uma máquina da indústria têxtil. Para isto foram escolhidos os locais a serem medidos com
relação a sua posição, axial e circunferencial. Foram feitas sete medidas na direção axial e oito na direção
circunferencial o que permitiu calcular as médias e desvios padrão. A partir dos resultados de dureza
obtidos plotou-se gráficos radar que possibilitaram classificar a qualidade da borracha do revestimento do
cilindro em relação à dureza requisitada pelo fabricante da máquina e as necessidades do processo de
fabricação da indústria têxtil. Além disso foi possível indicar se há alguma não conformidade em alguma
das regiões mapeadas. 

Palavras chave: Industria Textil, Dureza Shore A, Revestimento de Cilindros 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2152 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE LA0,7M0,3NIO3 (M = CA E SR) OBTIDO POR GLT PARA APLICAÇÃO 
EM REAÇÃO DE REFORMA À SECO DO METANO 
ALUNO: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA (7274506463) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: PATRICIA MENDONÇA PIMENTEL (77858239449) 
CO-AUTOR: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (6894655480) 
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 

Resumo:  
 
        Óxidos cerâmicos com estrutura perovskita têm sido usados para diversos tipos de reações catalíticas e
são potenciais substituintes de catalisadores onde são usados metais como platina e paládio como formas
ativas, pois possuem grande estabilidade a elevadas temperaturas e alta mobilidade de oxigênio. Neste
trabalho, o sistema La0,7M0,3NiO3 foi preparado por um método semelhante ao Pechini utilizando
Gelatina em pó como agente de polimerização. O catalisador obtido foi calcinado à temperatura de 700 e
900ºC e caracterizado pelas técnicas de DRX, TG, DTA, BET, EDX, granulometria à laser e MEV. Foram 
obtidos pós nanométricos com estrutura perovskita para aplicação como catalisadores na reforma a seco do
metano. 
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Resumo:  
 
        Vários veículos utilizam diesel com combustível, entretanto, os gases e as partículas tóxicas lançadas
ao ar, especialmente o dióxido de enxofre, causam efeitos que provocam mudanças global, como chuva
ácida e smog. No intuito de diminuir as emissões de enxofre, atualmente desenvolve-se a mistura de 
biocombustíveis ao óleo diesel. No presente trabalho, a amostra de diesel tipo B teve suas propriedades
físico-químicas caracterizadas através das análises de cor e aspecto (método visual), massa específica
(ASTM D 4052), destilação (ASTM D 86), ponto de fulgor (ASTM D 93), teor de enxofre (ASTM D 4294)
e índice de cetano (ASTM D 4737). Em seguida, adicionou-se biodiesel de soja ao diesel nas concentrações 
volumétricas de 20, 40, 60 e 80%, a fim de quantificar o teor de enxofre através da técnica de
espectroscopia de fluorescência de raios X. Os resultados obtidos nas análises físico-químicas do diesel 
foram considerados em conformidade com as especificações da Agência Nacional de Petróleo, Gás natural
e Biocombustíveis. O estudo do teor de enxofre mostra que, à medida que a concentração de biodiesel
aumenta, a concentração de enxofre diminui devido à diluição. 
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Resumo:  
 
        A fresagem asfáltica é a retirada de camadas sucessivas do pavimento,visando solucionar problemas.O
estudo de extração de CAP(cimento asfáltico de petróleo)baseia-se na retirada do CBUQ(concreto 
betuminoso usinado a quente)que é uma mistura de agregados aglutinados para reaproveitamento.Realizou-
se experimentos de extração por refluxo para achar os solventes mais eficientes na remoção do CAP e
diagramas pseudoternários para determinar regiões de microemulsão.A região do diagrama de interesse é a
Winsor IV(microemulsão).A razão C/T=1 apresentou as melhores regiões de Winsor IV.As microemulsões
são substâncias que apresentam as fases óleo/água como micro gotículas,deixando uma grande a área
superficial,promovendo uma capacidade de extração tão boa quanto à dos solventes puros,mesmo contendo
água na solução.Os tensoativos escolhidos foram:óleo de coco saponificado e sabão base.Os cotensoativos
utilizados foram o butanol e álcool isoamílico.A metodologia adotada promove a extração do
CAP,utilizando os pontos de microemulsão com o CBUQ,utilizando o ultra-som.Em seguida a amostra é 
filtrada,sob pressão,onde o material fino(filler)ficará no papel de filtro e levado para a estufa.Depois é feito
um balanço de massa para achar a massa de CAP extraída.Os experimentos realizados até o momento
obtiveram um índice de extração significativo em torno de 7,5% considerando que o teor de CAP no CBUQ
é 6-9%, representando uma redução de custos quando esse material for reutilizado. 
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Resumo:  
 
        A partir da primeira década do século XX, o óleo diesel passou a ser produzido a partir do petróleo.
Este combustível representa mais de 40% da matriz brasileira dos combustíveis líquidos. Entretanto, a
queima dos derivados de petróleo é apontada como a principal causa do efeito estufa. Sendo assim, estes
deverão ser substituídos por formas limpas de energia. Uma alternativa são os biocombustíveis. Este
trabalho foi desenvolvido a fim de avaliar o efeito da adição do biodiesel de algodão, produzido através da
rota metílica, sobre as propriedades de massa específica, viscosidade cinemática e teor de enxofre. Misturas
de diesel/biodiesel foram preparadas com frações volumétricas de 5%, 10%, 15% e 20% de biodiesel
adicionado ao diesel tipo B, sendo este isento de biodiesel. Os ensaios foram realizados de acordo com as
normas da “American Society for Testin and Materials – ASTM”. Os resultados obtidos foram comparados 
com a Portaria nº 310/01 da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis – ANP. Com as análises 
pôde-se observar que o percentual de teor de enxofre diminuiu e os valores de massa específica e
viscosidade cinemática aumentaram. A adição do biodiesel nestas frações volumétricas não compromete a
qualidade do combustível. 
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Resumo:  
 
        A medição é de fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico das empresas e está
intimamente presente no dia a dia da indústria. Dessa forma, a quantificação das grandezas e sua
confiabilidade são parâmetros para controle de qualidade e segurança. Existem muitos tipos de
instrumentos que medem pressão em diferentes situações, afinal dependendo das situações a pressão que
interessa medir pode ser atmosférica, manométrica, absoluta etc. Esses instrumentos devem fornecer dados
coerentes com a realidade ou então podem comprometer esse ou próximos estágios em uma indústria, por
exemplo, onde esse dado deve ser conhecido. A fim de assegurar a confiabilidade nos resultados das
medições desses instrumentos em particular de barômetros, o Laboratório de Metrologia da UFRN propôs
um estudo das fontes de incerteza e avaliação de suas influências na calibração de instrumentos medidores
de pressão. Neste trabalho foram listadas as principais fontes de incerteza, bem como o procedimento para
calibração destes instrumentos. 
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Resumo:  
 
        A Quitosana é um copolímero linear composto de unidades N-acetil-D-glucosamina e D-glucosamina 
em proporções variáveis, obtido comumente a partir da N-desacetilação da quitina - segundo polissacarídeo 
mais abundante na natureza. Quitosana comercial possui, em geral, massa molar na faixa de 10^4 - 10^6 
g/mol. Este é um parâmetro importante, pois define tanto as propriedades quanto as aplicações do polímero.
Diversas técnicas têm sido indicadas para a determinação da massa molar da quitosana, destacando-se, 
dentre elas, a viscosimetria. A massa molar viscosimétrica média é função da viscosidade intrínseca, sendo
esta uma medida que exprime o efeito de uma partícula sobre a viscosidade do solvente e cuja obtenção é
influenciada pela preparação da amostra para os ensaios viscosimétricos. Este trabalho avalia a influência
da metodologia empregada na filtração das soluções de quitosana, utilizando membranas Millipore
(metodologia indicada na literatura) e papel de filtro comum (metodologia proposta), na determinação da
viscosidade intrínseca através das equações de Huggins, de Kraemer, de Schulz-Blaschke e de Solomon-
Ciuta. Os resultados indicaram valores aproximados nas diferentes metodologias utilizadas, sugerindo que a
filtração em papel de filtro comum também pode ser empregada para determinar a viscosidade intrínseca. A
massa molar viscosimétrica média do polímero foi determinada através da equação de Mark-Houwink-
Sakurada. 
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Resumo:  
 
        A definição de uma aeronave é um processo complexo, que exige horas afinco de estudo e análise,
voltadas para atender uma missão pré-estabelecida. Com o advento da informática, tornam-se necessários 
programas que auxiliem no desenvolvimento de componentes aeronáuticos possibilitando projetar,
visualizar e realizar cálculos na estrutura. Atualmente softwares comerciais usados na área de projetos em
engenharia permitem modelagem e análise sobre as estruturas complexas de forma trabalhosa. O
AeroCAD, software desenvolvido em Linguagem C++ em conjunto com a biblioteca gráfica OpenGL,
possui uma interface customizada para fins de projeto aeronáutico, permitindo modelar, visualizar e realizar
cálculos de tensão e deformação nos diferentes tipos de longarinas de asas de aeronaves de pequeno porte.
Como principal resultado tem-se uma interface CAD 3D interligada ao software de elementos finitos
ALGOR, contemplando a aplicação CAE e disponibilizando várias funções que torna o programa de fácil
manipulação pelo usuário, além do uso de Realidade Virtual. O seu diferencial está no fato de permitir a
criação das mais diversas geometrias de asa com rapidez e precisão como também de suas longarinas,
permitindo à análise das solicitações e deformações nas estruturas criadas. Portanto, o AeroCAD é uma
importante ferramenta 3D de auxílio em projetos aeronáuticos tornando a modelagem de estruturas, a
visualização dos componentes e a simulação de carregamentos contemplados por suas ferramentas. 
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Resumo:  
 
        A planta Pogostemon cablin (Patchouli), da família Lamiaceae, é uma erva perene com caules e folhas
de forte caráter aromático. O óleo de Patchouli é um dos óleos essenciais de grande importância na
definição do caráter final de fragrâncias na indústria de perfumaria, fazendo parte da composição de cerca
de um terço dos perfumes produzidos atualmente. Os constituintes predominantes deste óleo essencial são
sesquiterpenos, entre eles o patchoulol que confere aroma e características importantes na sua utilização,
variando de acordo com as condições de cultivo, temperatura e tempo de secagem das folhas. Com uma
produção cada vez mais crescente de óleo essencial de Patchouli, cresce também a necessidade de se
estudar condições que permitam, de maneira mais eficiente, promover a sua extração de modo a se obter
um maior rendimento e uma melhor qualidade do óleo. Daí a importância de se avaliar as condições de
secagem das folhas de Patchouli, levando em consideração os parâmetros tempo e temperatura, e a sua
influência na composição e extração do óleo. O estudo consiste em determinar a umidade das folhas através
de uma curva de secagem, com o objetivo de conhecer os melhores tempo e temperatura necessários para
retirar toda a umidade do material vegetal. Serão realizados vários ensaios com diferentes intervalos de
tempo e temperatura de secagem. Por fim, será avaliada a influência dessas variáveis na composição e no
rendimento do óleo essencial de Patchouli. 

Palavras chave: Pogostemon cablin, óleo essencial de Patchouli, umidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2167 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A ALTURA E O PESO DOS ALUNOS DA DISCIPLINA DE 
SOFTWARES ESTATÍSTICOS NO PERÍODO 2007.2 NA UFRN. 
ALUNO: FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA (8211417405) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES (79203183434) 

Resumo:  
 
        Este trabalho foi realizado a partir da prática acadêmica realizada em sala de aula na disciplina de
métodos estatísticos II. O objetivo é verificar se existe uma relação entre altura e peso dos alunos utilizando
técnicas estatísticas. Através do que inicialmente pode ser uma questão simples, é possível responder várias
questões, tais como, se existe relação direta entre algumas características dos alunos tais como altura, peso,
atividades de lazer, sexo e idade com o objetivo de estabelecer algumas relações entre as variáveis. O
método utilizado para mensurar os resultados se deu através de gráficos. Foi feito o gráfico de
Probabilidade Normal (GNP) que tem como objetivo verificar se uma amostra (no nosso caso os resíduos)
vem de uma distribuição normal. Valores próximos à reta no GNP implicam a plausividade do modelo
normal para a distribuição das observações. Desvios desse padrão retilíneo implicam em inadequação do
modelo normal. Após ser feito o GNP verificou-se que o conjunto de dados (resíduos) não se origina de 
uma população com distribuição normal. Foi calculado o coeficiente de correlação para medir a intensidade
da relação linear entre os valores quantitativos das variáveis. Foi estimada a equação de regressão e
concluímos que tal equação pode ser útil para produzir o valor de uma variável, dado algum valor particular
da outra variável e por fim foi feita toda uma caracterização do estudo em questão. Utilizou-se o software 
livre R para construção dos gráficos. 

Palavras chave: Correlação, reta de regressão, gráfico de Probabilidade Normal (GNP). 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2168 
TÍTULO: ANÁLISE DE FLUIDOS PARA CALIBRAÇÃO NA GRANDEZA TEMPERATURA. 
ALUNO: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (4091287409) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434) 
CO-AUTOR: RODRIGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SA (5053324425) 
CO-AUTOR: EDUARDO DE ARAUJO MELO (5761307456) 
CO-AUTOR: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (6152331471) 

Resumo:  
 
        Temperatura: segunda grandeza mais medida no mundo, perdendo apenas para o tempo. Só por isso, já
temos uma idéia da sua importância na vida das pessoas e na produção industrial. Monitoramento
ambiental; meteorologia; investigação de novos combustíveis; aproveitamento da energia solar;
desenvolvimento de motores para automóveis etc. são alguns exemplos da influência da temperatura no dia-
a-dia das pessoas. Este trabalho visa o estudo da influência de fluidos utilizados nas calibrações destes
instrumentos, verificando quais destes fornecem os melhores resultados nas calibrações, analisado o erro, a
incerteza, tempo levado para a estabilização etc. assegurando uma maior confiabilidade nos resultados das
calibrações executadas no Laboratório de Metrologia da UFRN – LabMetrol 

Palavras chave: Temperatura, fluidos, calibração. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2169 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÍONS LIVRES CA++ EM ÁGUAS 
SINTÉTICAS SALOBRAS, SOB EFEITO DE INIBIDORES DE PRECIPITAÇÃO COMERCIAIS, 
EMPREGANDO-SE A TÉCNICA DE ICP-OES. 
ALUNO: VIVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS (10836735722) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: MAURÍCIO RODRIGUES BORGES (56928807768) 
CO-AUTOR: RAYANE ARAUJO DA SILVA (8327415409) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARVALHO DA SILVA (5950833406) 

Resumo:  
 
        As águas oriundas de campos petrolíferos apresentam grandes quantidades de sais de cálcio. Devido à
incompatibilidade entre as águas da formação rochosa e de injeção, observa-se a ocorrência de depósitos 
salinos nos equipamentos utilizados no poço. Em virtude dessa deposição, há a necessidade de utilização de
inibidores de precipitação para prevenir a formação de precipitados decorrentes das águas. Este trabalho
teve por objetivo determinar a concentração de íons livres de cálcio em águas sintéticas, com e sem
inibidores de precipitação, empregando-se a técnica de ICP-OES e comparar estes resultados a fim de se 
avaliar a eficiência de alguns desses produtos para inibir a formação de CaCO3. A metodologia consistiu
em preparar duas águas sintéticas e misturá-las com e sem a presença de inibidores de precipitação 
comerciais, com concentrações variando de 1mg/L a 20 mg/L, de acordo com os procedimentos das normas
NACE Standard Test Method (TM0374-2007). Após 24 horas, alíquotas de 2,0 mL das misturas foram
retiradas, filtradas e preservadas. Em todos os casos foram feitos ensaios em duplicata. Em seguida, as
amostras foram diluídas 25 vezes em HNO3 (5%), para a determinação da concentração dos cátions Na+,
Mg++ e Ca++ em um espectrômetro ótico modelo ICAP-6300 da Thermoanalitica. Os resultados obtidos 
das amostras ensaiadas foram comparados e as variações obtidas foram menores do que 5%, confirmando-
se, assim, a eficácia do método analítico empregado. 

Palavras chave: inibidores de precipitação, águas sintéticas, sais de cálcio. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2170 
TÍTULO: FORMULAÇÃO DE PASTAS CIMENTANTES COM ADIÇÃO DE ADITIVOS LEVES 
PARA CIMENTAÇÃO COM FLEXTUBO. 
ALUNO: IRANTECIO MENDONCA FERREIRA (4885638445) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (6117988320) 
CO-AUTOR: BRUNO LEONARDO DE SENA COSTA (0) 
CO-AUTOR: MARCO ANTONIO BATISTA DE LIMA (4885638445) 

Resumo:  
 
        A cimentação de poços de petróleo é uma operação essencial que garante estabilidade mecânica e
isolamento zonal durante as etapas de perfuração, completação e produção. Atualmente vem sendo
realizados estudos de cimentação com flextubos, que são tubos de aço enrolados em uma bobina e lançados
para dentro do poço para realizar vários trabalhos, incluindo estimulação, perfuração, perfilagem, pescaria e
cimentação. Uma das razões para o uso dos flextubos na cimentação é devido ao fato de serem efetivos na
vertical, horizontal e para grandes desvios, podendo ser utilizados também em poços offshore. O presente
trabalho tem como objetivo estudar a formulação de pastas de cimento para aplicação em flextubos e que
envolvam aditivos leves tais como vermiculita e diatomita. Foram analisados o comportamento reológico e
a resistência mecânica das pastas formuladas. As pastas apresentam propriedades compatíveis com as
exigências da operação de cimentação em poços empregando a tecnologia de flextubos. 

Palavras chave: Cimento, Flextubo, Aditivos leves. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2174 
TÍTULO: ESTUDO DAS VARIÁVEIS FLUIDODINÂMICAS NA PRESENÇA DE UMA MISTURA 
DE POLPAS DE FRUTAS 
ALUNO: JULIA CRISTINA DE LIMA TORRES (5914377404) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (81267940468) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (6113571432) 

Resumo:  
 
        O estudo do comportamento fluidodinâmico do leito de jorro é de fundamental importância para
otimização deste equipamento quando o mesmo se destina a secagem de suspensões com partículas inertes.
A presença da suspensão provoca mudanças importantes na dinâmica do leito, que se não controladas,
conduzem ao colapso do jorro e comprometimento completo do processo de secagem. A determinação de
algumas variáveis como altura da fonte, ângulo de deslizamento das partículas e velocidade de escoamento
das partículas nas paredes do secador, com e sem adição da suspensão, é essencial para se avaliar as
mudanças fluidodinâmicas provocadas pela presença de material que se deseja secar. Neste trabalho
apresenta-se os resultados referentes ao efeito da alimentação de misturas de polpas de frutas nas variáveis
fluidodinâmicas de um leito de jorro constituído de partículas de PEAD. Conforme os resultados a adição
da mistura em proporções variando entre 4 e 25% sobre o leito de inertes não provocou mudanças
significativas no ângulo de deslizamento(21,3°). Para a mesma vazão do ar as partículas deslizaram mais
rapidamente quando recobertas com o filme líquido e a altura da fonte diminuiu durante a alimentação da
polpa. Esses resultados mostram que para a faixa de condições estudadas a mistura de polpas de frutas não
compromete a dinâmica do leito, devendo-se intensificar os estudos relativos a este processo, no sentido de
minimizar o acúmulo de material e as perdas para o ambiente. 

Palavras chave: variáveis fluidodinâmicas, polpas de frutas, leito de jorro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2178 
TÍTULO: DESEMPENHO DE UM BIOSURFACTANTE, DERIVADO DE ÓLEO VEGETAL E 
AÇÚCAR, COMO LUBRIFICANTE EM FLUIDOS POLIMÉRICOS 
ALUNO: SINARA POLLYANNA NASCIMENTO MACEDO (1359031499) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487) 
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 

Resumo:  
 
        Ésteres de açúcares são moléculas anfifílicas, ou seja, são moléculas constituídas de uma porção
hidrofóbica, freqüentemente uma cadeia hidrocarbônica, e uma porção hidrofílica, que pode ser iônica, não-
iônica ou anfótera. Tendem a se distribuir nas interfaces entre fases fluidas com diferentes graus de
polaridade (óleo/água e água/óleo) formando um filme molecular que reduz a tensão interfacial e superficial
destas misturas. Em função disso, podem atuar como detergentes, emulsificantes, lubrificantes, agentes
molhabilidade, espumante, etc, aplicações essas de grande interesse da indústria. Nesse trabalho avaliamos
o desempenho de um biosurfactante, derivado do ácido ricinoléico (principal constituinte do óleo de
mamona) e glicose, como lubrificante em fluidos poliméricos a base água. Com esse objetivo, formulações
contendo diferentes proporções de biodiesel, biosurfactante, glicerina e parafina foram avaliadas através
dos valores de coeficiente de lubricidade (CL) e volume de filtrado, sendo possível, portanto, evidenciar a
influência e eficiência do éster sintetizado, individualmente ou quando associado ao biodiesel, glicerina e
parafina. Os resultados mostraram que a associação do biodiesel com o biosurfactante foi a que forneceu
resultados mais promissores, pois o CL foi reduzido em 87% e o vol. de filtrado em 22%. 

Palavras chave: Biosurfactantes, Anfifílico, Ácido ricinoléico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2179 
TÍTULO: ESTUDO DA VARIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS NO ÓLEO DIESEL 
E EM SUAS MISTURAS COM BIODIESEL DE SEBO BOVINO 
ALUNO: ANDRE DE FREITAS MARTINS (3552747443) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453) 
CO-AUTOR: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (5530426450) 
CO-AUTOR: FABIOLA CORREIA DE CARVALHO (4679813458) 
CO-AUTOR: REGINA CÉLIA OLIVEIRA BRASIL DELGADO (87774151400) 

Resumo:  
 
        O atual modelo capitalista de desenvolvimento baseado no uso desenfreado de combustíveis fósseis
traz uma crescente preocupação com o processo de degradação em que se encontra o planeta. A produção
de energia por biocombustíveis surge com o intuito de reverter, pelo menos em parte, os danos causados
pela queima de produtos derivados do petróleo. O presente trabalho tem por objetivo avaliar as misturas do
biodiesel de sebo bovino com o diesel de petróleo, através da análise dos seguintes parâmetros físico-
químicos: massa específica (ASTM D 4052), viscosidade cinemática (ASTM D 445) e teor de enxofre
(ASTM D 4294). Foram preparadas misturas volumétricas diesel/biodiesel de 5%, 10%, 15% e 20%
adicionando-se biodiesel ao óleo diesel tipo B puro. Os resultados obtidos demonstram alteração nos
parâmetros avaliados e comprovam a melhoria da qualidade do produto. 

Palavras chave: Biodiesel; Propriedades físico-químicas; Óleo diesel. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2188 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA REMOÇÃO DE DBO E DQO EM UM SISTEMA 
DECANTO - DIGESTOR SEGUIDO DE FILTROS ANAERÓBIOS. 
ALUNO: MARIA DE FATIMA DANTAS E SILVA (4357291445) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (7671466468) 
CO-AUTOR: GUTEMBERGUE FERNANDES DE MEDEIROS (1189989433) 
CO-AUTOR: RENATA CAROLINA PIFER (1739452950) 
CO-AUTOR: TATIANA CARDOSO DELGADO (3525307403) 

Resumo:  
 
        No presente trabalho é apresentado uma avaliação da redução de DBO (Demanda Bioquímica de
Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio) durante o período de agosto a novembro de 2007, em
um Sistema Piloto Decanto-Digestor seguido de Filtros Anaeróbios Ascendente e Descendente construído
na Estação de Tratamento de Esgotos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Efluentes com
elevadas concentrações de DBO e DQO são potenciais agentes causadores causadores de depleção de
oxigênio, devido ao consumo deste pelas bactérias para a degradação da matéria orgânica presente. A
concentração de material orgânico determinado nos testes de DBO e de DQO está baseada no consumo do
oxidante necessário para sua oxidação. As diferenças básicas estão no oxidante utilizado e nas condições
operacionais durante o teste. No teste da DBO o oxidante utilizado é o oxigênio e a oxidação requer as
interferências de bactérias. Neste teste o resultado é obtido após 5 dias. A determinação de DQO é mais
rápida podendo se realizada em 2 horas e pode ser feita por meio do íon dicromato dissolvido em ácido
sulfúrico. Observou-se que o filtro de melhor eficiência foi o que possuía enchimento de eletroduto, esse
fato pode ser justificado pela característica particular do enchimento, apresentando uma estrutura favorável,
devido a maior superfície formadora de biofilme. 

Palavras chave: Tratamento de efluentes, Filtros anaeróbios, DBO e DQO 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2192 
TÍTULO: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA FIBRA DO PÊLO CANINO 
ALUNO: LAYLA DE BRITO MENDES (6614617427) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415) 
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (5885468443) 
CO-AUTOR: ELIANE ELIAS GALDINO (0) 
CO-AUTOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (47426632415) 

Resumo:  
 
        As fibras, utilizadas como matéria-prima na indústria têxtil, são em sua totalidade, constituídas de
materiais poliméricos. Há uma grande variedade de fibras que possuem a capacidade de ser fiadas e tecidas.
Assim sendo, a fibra da lã de carneiro é largamente utilizada na fabricação de artefatos têxteis e,
conseqüentemente, têm suas propriedades físicas já bastante conhecidas. Analisando então amostras de pêlo
canino, nota-se uma estreita semelhança em suas propriedades físicas com as da lã. Desta forma, estudos
foram realizados a fim de caracterizar o pêlo canino como uma possível matéria-prima têxtil, para a 
fabricação de produtos artesanais. O processo de fiação do pêlo canino foi realizado com êxito, agora testes
estão sendo realizados, com o objetivo de verificar a viabilidade de sua utilização. 

Palavras chave: Pêlo canino, Fibras 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2195 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS NA AVALIAÇÃO OXIDATIVA DO 
BIODIESEL DE MAMONA 
ALUNO: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (5826175451) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA (3091545458) 
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949) 
CO-AUTOR: FABIO PEREIRA FAGUNDES (2534180460) 

Resumo:  
 
        Devido à complexidade dos produtos de oxidação do biodiesel, não existe método analítico único
capaz de detectar o processo. Dentre as inúmeras técnicas analíticas, encontram-se os métodos 
espectroscópicos FTIR e RMN. Este trabalho tem objetivo utilizar métodos espectroscópicos, RMN e
FTIR, a fim de monitorar o processo de oxidação ocorrido em ésteres metílicos derivados do óleo de
mamona. O biodiesel foi submetido a um processo de indução a oxidação por 30 dias sob a incidência de
luz e à temperatura de 80 ºC. Os resultados de RMN H mostram que à medida que a oxidação ocorre,
observar-se a redução dos sinais referentes aos hidrogênios presentes na metoxila, em 3,7 ppm (O-CH3), e 
dos hidrogênios dos carbonos olefínicos do biodiesel, em 5,3-5,4 ppm, devido, provavelmente, a formação, 
no meio, de ácidos graxos livres e a reações na dupla ligação C-C, respectivamente. A análise dos espectros 
de infravermelho evidenciou a proporcionalidade da intensidade da banda de absorção de C=C com relação
à quantidade de ésteres metílicos ainda não oxidados no meio, com base na deformação axial da carbonila
em 1745 cm-1 (padrão interno). Após 20 dias, observou-se, em relação à carbonila, uma diminuição na 
banda referente a C=C. Esses resultados podem estar correlacionados à saturação da dupla e,
consequentemente, de degradação oxidativa da molécula do biodiesel. Os resultados obtidos foram
eficientes. Entretanto, o método por RMN mostrou maior eficiência, devido sua maior sensibilidade. 

Palavras chave: Biodiesel, estabilidade oxidativa, Métodos espectroscópicos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2196 
TÍTULO: ANÁLISE TRIBOLÓGICA DA TENSÃO ENTRE OS GANCHOS DAS AGULHAS E OS 
FIOS UTILIZADOS NO TEAR DE MALHARIA 
ALUNO: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (5885468443) 
ORIENTADOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (47426632415) 
CO-AUTOR: LAYLA DE BRITO MENDES (6614617427) 
CO-AUTOR: ELIANE ELIAS GALDINO (0) 

Resumo:  
 
        Tribologia é a ciência e a tecnologia que se preocupa com as interações das superfícies como o
movimento relativo, incluindo o atrito, o desgaste e a lubrificação. Fatores como estes, o engenheiro, seja
em qualquer área, se deparará em todas as fases de desenvolvimento de um projeto. O presente trabalho se
detém a analisar a tensão exercida no gancho da agulha de lingüeta, em um tear de malharia, pelo fio que
percorre por ela. Estudos como velocidade tangencial do fio, atrito causado entre o gancho da agulha e o
fio, transferência de calor, entre outros, são fundamentais, pois compreendendo a natureza desses
fenômenos, suas conseqüências e as formas de controlar seus efeitos tornam o engenheiro capaz de dominar
e aperfeiçoar o processo de Malharia, evitando demasiadas quebras de agulhas, custo e tempo de produção
desnecessários. 
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CÓDIGO: ET2205 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE EFETIVA E DO VOLUME POROSO DE ROCHAS 
SEDIMENTARES DO AFLORAMENTO BOTUCATU ATRAVÉS DO MÉTODO DA EXPANSÃO DE 
GÁS (LEI DE BOYLE). 
ALUNO: RAYANE ARAUJO DA SILVA (8327415409) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: VIVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS (10836735722) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARVALHO DA SILVA (5950833406) 
CO-AUTOR: MAURÍCIO RODRIGUES BORGES (56928807768) 

Resumo:  
 
        São as propriedades básicas da rocha do reservatório que determinam as quantidades dos fluidos
existentes no meio poroso, a sua distribuição, a capacidade destes fluidos se moverem e, mais importante
ainda, a quantidade de óleo que pode ser extraída. As propriedades das rochas constituem fatores decisivos
para o estudo do comportamento de reservatórios de petróleo, sendo a porosidade uma das mais importantes
propriedades, já que ela mede a capacidade de armazenamento de fluidos. Assim sendo, este trabalho teve
por objetivo determinar a porosidade efetiva (PE), o volume de grãos (VG), o volume poroso (VP) e a
densidade de rochas sedimentares de um afloramento localizado em Botucatu (SP). A metodologia
consistiu em usinar 20 corpos de prova com dimensões aproximadas de 3,8 cm de diâmetro e 7,1 cm de
altura para serem ensaiados em um picnômetro a hélio modelo UltraPore 300. Inicialmente, os corpos de
prova foram aquecidos a 70°C por 1 hora e resfriados em vácuo até a temperatura ambiente. Em seguida, os
arenitos foram pesados e suas dimensões físicas determinadas com um paquímetro com precisão de 0,01cm
e, depois, guardados em um dessecador com sílica gel e vácuo até o início do ensaio. Os resultados foram
computados em uma curva normal de Gauss para a determinação da média e do desvio padrão das variáveis
citadas acima. Os valores obtidos para estas variáveis foram bem homogêneos, sugerindo boa
aplicabilidade desse arenito para ensaios de fluxo de fluidos em meio poroso. 
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CÓDIGO: ET2210 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA QUÍMICA DE COMPOSTOS À BASE DE 
ÁCIDO FOSFINOCARBOXÍLICO E POLIACRILATOS NA PRECIPITAÇÃO DE CACO3. 
ALUNO: LUCIANA CARVALHO DA SILVA (5950833406) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: MAURÍCIO RODRIGUES BORGES (56928807768) 
CO-AUTOR: RAYANE ARAUJO DA SILVA (8327415409) 
CO-AUTOR: VIVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS (10836735722) 

Resumo:  
 
        Vários produtos químicos são utilizados na indústria do petróleo, com o objetivo de controlar
problemas complexos adversos, como incrustações, comprometendo, seriamente, o escoamento do óleo cru
e/ou gás. Assim, este trabalho teve por objetivo correlacionar as composições químicas de dois inibidores
de incrustação comerciais com o seu potencial de inibição da precipitação de sais gerados pela mistura de
águas salinas sintéticas com diferentes formulações e com características incompatíveis do ponto de vista
termodinâmico. A metodologia consistiu em determinar a eficiência da inibição de precipitação de
carbonato de cálcio, para concentrações de inibidores de 1mg/L a 20 mg/L, adotando-se os procedimentos 
da norma NACE Standard Test Method (TM0374-2007). Os produtos estudados foram caracterizados por
espectrofotometria na região do infravermelho, para a identificação de seus grupos funcionais. O primeiro
produto comercial apresentou bandas características de um ácido fosfinocarboxílico, enquanto as absorções
do segundo produto sugerem a estrutura de um poliacrilato. Os resultados obtidos nos ensaios estáticos com
os inibidores, após 24 horas e a 71°C, mostraram que o inibidor à base de poliacrilatos foi mais eficiente
que o inibidor à base de ácido fosfinocarboxílico, com percentagens máximas de inibição de CaCO3 de
30% e 100%, respectivamente, em relação aos ensaios em branco. Por fim, as correlações destes resultados
com as estruturas químicas dos produtos foram avaliadas. 

Palavras chave: Incrustação, inibidor, poliacrilato, fosfinocarboxílico, CaCO3, NACE. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2211 
TÍTULO: ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO CONJUNTA DA APRENDIZAGEM POR REFORÇO E DE 
METAHEURÍSTICAS NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA 
ALUNO: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS (4718730473) 
ORIENTADOR: JORGE DANTAS DE MELO (9463097449) 

Resumo:  
 
        Resolver problemas de otimização combinatória de grande porte não é tarefa simples, geralmente a
busca pela solução ótima global, nessa classe de problemas, torna-se inviável. Ao longo do tempo, técnicas 
de otimização conhecidas como metaheurísticas estão obtendo grande sucesso na resolução de inúmeros
problemas classificados como NP-Completos. Essas técnicas fazem uso de abordagens não-determinísticas 
encontrando boas soluções, sem garantir, porém, a determinação do ótimo global. Associado ao problema
da complexidade inerente dos problemas, as metaheurísticas enfrentam, ainda, o dilema da diversificação-
intensificação, que consiste em escolher entre uma busca local gulosa ou uma exploração mais ampla do
espaço de solução. A utilização de uma ou mais metaheurísticas associadas à técnicas que melhorem o
conhecimento do ambiente, como as técnicas de aprendizado por reforço, é uma forma bastante interessante
de nortear esses algoritmos em busca de melhores soluções. Esse trabalho se propõe a apresentar uma
solução que combina duas metaheurísticas - GRASP e Algortimos Genéticos - com uma técnica de 
aprendizado por reforço - algortimo Q-learning - em um sistema paralelo aplicado ao Problema do Caixeiro
viajante. 

Palavras chave: GRASP, Problema do Caixeiro Viajante, Otimização Combinatória, PCV 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2214 
TÍTULO: SUSCEPTIBILIDADE À FORMAÇÃO DE INCRUSTAÇÃO EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS 
ALUNO: FERNANDO NUNES DA SILVA (5974904494) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 
CO-AUTOR: JARDEL DANTAS DA CUNHA (1063473497) 
CO-AUTOR: TARCILA MARIA PINHEIRO FROTA (3099069469) 
CO-AUTOR: JOSE KAIO MAX ALVES DO REGO (5539669444) 

Resumo:  
 
        A precipitação de sais inorgânicos, ou seja, a formação de depósitos incrustantes em superfícies
metálicas de tubulações, caldeiras, trocadores de calor, dentre outros equipamentos é um dos problemas
enfrentados por indústrias como: a de geração de vapor e a petrolífera. A formação de incrustações poderá
ocorre por diferentes mecanismos: a) a precipitação de sais solúveis que passam a ser insolúveis com a
elevação da temperatura e do pH na água; b) interação química entre sais solúveis, formando produtos de
baixa solubilidade; c) precipitação na interface do tubo aquecido e núcleos de vapor formados na geração
normal do vapor; d) depósitos metálicos no qual o ferro pode ser encontrado em sua forma solúvel
(bicarbonato ferroso) na água de alimentação das caldeiras; e) a velocidade de fluxo da água também pode
influenciar nas deposições. Os problemas ocasionados pelas incrustações vão desde a perda de eficiência
térmica em trocadores de calor à obstrução de linhas de produção. Diversos tipos de materiais metálicos
(ligas ferrosas e não-ferrosas) são utilizados em equipamentos e tubulações nas indústrias. O objetivo desse
trabalho é avaliar a susceptibilidade de ligas ferrosas e não-ferrosas à formação de incrustação em solução 
supersaturada de cloreto de cálcio hidratado (CaCl2.6H2O), cloreto de sódio (NaCl), cloreto de magnésio
hidratado (MgCl2.6H2O), bicarbonato de sódio (NaHCO3) de grau analítico. 

Palavras chave: Incrustação, ligas ferrosas e não-ferrosas, solução supersaturada 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2220 
TÍTULO: GERADOR DE MALHA PARA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE BCP 
ALUNO: FELIPE PINHEIRO MOTA ASSMANN (6537856400) 
ORIENTADOR: JOAO ALVES DE LIMA (67514286420) 

Resumo:  
 
        A elevação por bomba de cavidades progressivas (BCP) é um método de elevação artificial de
petróleo, que está atualmente se tornando um dos métodos mais empregados para elevação de fluidos com
altas viscosidades. A BCP é formada por uma parte estacionária, metálica ou elastomérica, denominada
estator e uma haste metálica em formato helicoidal, denominada rotor. Quando o rotor é girado no interior
do estator, as cavidades, formadas pela diferença entre os seus passos, se deslocam axialmente, provocando
uma ação de bombeio. Para se obter um melhor entedimento da ação de bombeio de uma BCP, faz-se 
necessário prever o comportamento de variáveis características do escoamento no interior da bomba,
através da resolução de suas equações governantes. Devido a grande complexidade em se resolver tais
equações, são usados métodos numéricos implementados em programa proprietários, como o CFX. Para
obter a solução numérica, é preciso elaborar uma geometria discretizada, a malha, com as respectivas
condições de contorno. Obter uma malha de qualidade para BCP é uma tarefa complexa quando se usa
programas genéricos de geração de malha, em função dos diferentes ângulos de hélice, os quais provocam
grandes deformações na malha. Sob este panorama, o objetivo do presente trabalho é desenvolver métodos
otimizados de geração de malha para BCP e implementá-los no CFX, de forma a se obterem resultados 
superiores aos de programas génericos comerciais, como o ICEM/CFD. 

Palavras chave: BCP elevação escoamento CFX petroleo simulação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2222 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE ADITIVOS POLIMÉRICOS E 
INIBIDORES DE INCHAMENTO DE ARGILAS EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO À BASE DE 
ÁGUA. 
ALUNO: MANOEL IVANY DE QUEIROZ JUNIOR (4643572418) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: DANIEL CALHEIROS DE ARAUJO (5847624450) 
CO-AUTOR: BRUNO ALYSSON BARBOSA DUARTE DE ARAUJO (6131314446) 
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 

Resumo:  
 
        O sucesso da perfuração de poços de petróleo é garantido pela composição dos fluidos de perfuração,
fornecendo-os propriedades básicas durante o processo. Além de lubrificar e resfriar a broca; transportar os
cascalhos até a superfície e controlar a pressão para evitar a entrada de substâncias provenientes das rochas
perfuradas, os fluidos de perfuração devem manter a estabilidade do poço, evitando danos à formação e
desmoronamento pela ação da água em contato com as formações argilosas. Esse tipo de interação poderia
ser evitado facilmente com a utilização de fluidos base-óleo, que formam barreiras à passagem de água e 
íons. Porém, esses fluidos sofrem restrições de uso por apresentarem maiores danos ao meio ambiente. Com
a finalidade de evitar a desestabilização das formações rochosas provenientes do uso de fluidos aquosos,
são utilizados aditivos denominados agentes inibidores de inchamento de argilas. O estudo realizado neste
trabalho consistiu na avaliação da compatibilidade entre os aditivos poliméricos (goma xantana, goma guar
e hidroxipropil guar) utilizados nos fluidos de perfuração à base de água e três inibidores de inchamento de
argila comerciais. Os fluidos de perfuração foram preparados em agitadores Hamilton Beach utilizando as
condições previamente estabelecidas em outros trabalhos. As formulações resultantes foram avaliadas
através de medidor linear de inchamento (LSM), utilizando folhelho como argilomineral. 

Palavras chave: fluidos de perfuração, inibidores de argilas, polímeros hidrossolúveis 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2224 
TÍTULO: PROBLEMÁTICA DE INCRUSTAÇÃO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
ALUNO: THIEGO CESAR B ALMEIDA DA SILVA (6450856424) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 

Resumo:  
 
        O crescente aumento da exploração de petróleo apresenta desafios de logística e planejamento. Com a
exploração em novos campos, surgem problemas desde a formação geológica que sustenta o reservatório
(depletação), à formação de produtos incrustantes que venham a obstruir a passagem do fluido: dutos,
formação, coluna de produção, entre outros; como também danificar equipamento quando depositado
nestes: condensadores e bombas. A incrustação é uma das maiores incertezas associadas com as operações
de limpeza e manutenção de equipamentos, pois as mesmas além de comprometer em produção, possuem a
característica de facilitar o surgimento de corrosão. Uma melhor previsão dos níveis de incrustação permite
um aumento na vida útil dos equipamentos. 

Palavras chave: Petróleo, Água de Injeção e Produção, Incrustação, Equipamentos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2226 
TÍTULO: ESCOABILIDADE DE LEITOS DE PARTÍCULAS INERTES COM ADIÇÃO DE LEITE DE 
CABRA 
ALUNO: NARIO CEZAR CAMARA ALVES (6131264406) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415) 
CO-AUTOR: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (7751632445) 

Resumo:  
 
        Pesquisas sobre uma nova rota tecnológica para a produção do leite de cabra em pó esta sendo
realizada na base de pesquisas em tecnologia de alimentos e no laboratório de sistemas particulados da
UFRN. Esta nova rota contempla a utilização de um secador alternativo de baixo custo, leito de jorro, como
alternativa ao secador spray. O secador de leito de jorro empregado na secagem de emulsões, como o leite,
tem produzido pós de excelente qualidade, todavia sua produção é baixa e tem problemas com ampliação
de escala. A modelagem e simulação do processo de secagem do leite nesse secador se torna essencial para
a otimização do processo, tendo em vista que o simulador traz inúmeras vantagens como: Maior
flexibilidade e velocidade, baixo custo da analise de projeto do controlador em otimização da operação de
processos e baixo custo de obtenção e utilização. O ângulo de deslizamento do material inerte utilizado no
processo mostra-se como ótimo dado a ser utilizados para geração de correlações, que podem ser utilizadas
posteriormente para a simulação. Estas correlações serão utilizadas para predição do ângulo de
deslizamento das partículas em função da concentração de sólidos e da razão entre a massa de leite e de
partículas inertes. Serão úteis para a geração de correlações especificas para a modelagem do secador de
forma a se obter um simulador que demonstre o funcionamento do equipamento em detrimento de qualquer
alteração das variáveis operacionais do sistema. 

Palavras chave: Ângulo de deslizamento, secagem, leite. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2229 
TÍTULO: ESTUDO DO CÁLCULO DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO DA PARAFINA. 
ALUNO: RANIERI GABRIEL FERREIRA SOARES (5900711498) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 
CO-AUTOR: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (1007745479) 
CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (2995464466) 

Resumo:  
 
        A difusão é um processo no qual há uma tendência do equilíbrio de concentrações em todos os pontos
do sistema com o tempo, através de um fluxo espontâneo da matéria. O estudo desse fenômeno se dá
através do coeficiente de difusão. A sua importância provém da escassez de dados na literatura e devido à
deposição parafínica em oleodutos. A deposição é governada por diferentes mecanismos, a saber: difusão
molecular, dispersão por cisalhamento, movimento browniano e gravidade. Esses mecanismos explicam o
transporte de parafinas dissolvidas do seio do fluido para as paredes do tubo. No transporte da parafina em
dutos há um gradiente radial de concentração no óleo proveniente da variação de temperatura, provocando a
difusão do óleo mais quente para o mais frio, onde há menor concentração. A difusão molecular é o
principal mecanismo de deposição (Mendes et al 1997). Este estudo objetiva calcular o coeficiente de
difusão, em estado estacionário, da parafina em solventes orgânicos. O cálculo é feito utilizando as leis de
Fick. Para isso, mede-se a massa de parafina de um corpo de prova de área conhecida, difundida no
solvente pelo tempo, por dez horas. Com o perfil de massa de soluto difundida pelo tempo, é possível
calcular a difusividade do soluto em tal solvente. Tais dados podem auxiliar a indústria petrolífera a
solucionar problemas como as incrustações parafínicas em tubulações, já que, através desses dados, é
possível quantificar a parafina que forma os depósitos, prevenindo-os. 

Palavras chave: Coeficiente de difusão; parafina. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2233 
TÍTULO: BALANÇO DE MASSA DE NITROGÊNIO EM SISTEMAS HIDROPÔNICOS 
UTILIZANDO ESGOTO TRATADO 
ALUNO: PEDRO FERREIRA DE SOUZA FILHO (8086234436) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (7671466468) 
CO-AUTOR: RAIKA VIVIANNY GOMES BEZERRA (3507898438) 
CO-AUTOR: RENATA CAROLINA PIFER (1739452950) 
CO-AUTOR: CALINE NUNES DE CARVALHO (6814812428) 

Resumo:  
 
        A destinação incorreta de esgotos domésticos não tratados é a causa de muitos problemas ambientais.
A técnica de cultivo hidropônico pode ser utilizada como uma forma de pós-tratamento para este esgoto. 
Neste trabalho foi analisado como os nutrientes eutrofizantes, em especial os nitrogenados, eram removidos
de acordo com o tempo através da técnica do filme nutriente (NFT) no cultivo da Zínia (Zinnia elegans). Os
canais de fluxo foram alimentados com o esgoto tratado e com a solução nutritiva comercial e foi
determinado, a partir das taxas de recirculação para varias condições do esgoto, o nível de remoção dos
nutrientes necessários ao desenvolvimento da planta. Como resultado, verificou-se que durante o tratamento 
ocorre a remoção do nitrogênio amoniacal pelo fenômeno da nitrificação, comprovada pelo aumento da
concentração de nitrato. Entretanto, verifica-se que a concentração total nitrogênio, considerando todas as
suas formas (orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato) sofre remoção de até 70% devido à absorção do nitrato e
do nitrogênio amoniacal pelas plantas. Essa remoção é visivelmente maior nas primeiras semanas de seu
desenvolvimento, período vegetativo. Após o início da emissão de botões florais, período reprodutivo da
planta, a absorção de nitrogênio passa a ser da ordem de 30-50%. 

Palavras chave: hidroponia, esgoto doméstico, remoção de nutrientes 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2234 
TÍTULO: POLIOL VEGETAL PARA TERMOACUMULAÇÃO 
ALUNO: PEDRO ALEXANDRE PINTO CELESTINO (5389768450) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: ROBERTO FRANCA DE OLIVEIRA (6104493467) 

Resumo:  
 
        Sistemas de condicionamento de ar podem ser responsáveis por até 70% do consumo de energia
elétrica em estabelecimentos comerciais no verão. Mesmo em períodos de clima ameno, os gastos para
obtenção de conforto térmico representam parcela significativa dos gastos dos centros comerciais, hospitais,
cinemas, teatros entre outros. Vários estudos têm demonstrado a viabilidade técnica e econômica do
aproveitamento dos horários fora de pico para termoacumulação. Neste trabalho considerou-se o emprego 
de poliol vegetal para uso como material termoacumulador. Fabricaram-se corpos-de-prova com mesma 
composição e três tamanhos diferentes. Construiu-se um sistema para resfriamento d’água dotado de 
reservatório com capacidade para 3 litros. Os ensaios foram divididos em duas etapas: água sem e com
pelotas de poliol (divididos em três etapas, em função do tamanho da pelota). Termopares foram utilizados
para monitorar a temperatura da água e do interior de 3 pelotas(em cada ensaio). Durante os ensaios, foram
considerados ambos os processos – resfriamento e aquecimento da água. Os dados obtidos foram utilizados
para construção de tabelas e curvas de resfriamento e aquecimento. Com base nos resultados obtidos, foram
comparados os desempenhos térmicos em cada situação e para cada configuração (água sem pelotas e água
com pelotas). Foi possível constatar o melhor desempenho térmico do sistema com pelotas, o que propicia a
continuidade da pesquisa, visando aplicar o material a sistemas maiores. 

Palavras chave: termoacumulação; climatização; poliol; conforto térmico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2238 
TÍTULO: A CRONOLOGIA DOS CONSOLES 
ALUNO: SUELTON MIGUEL DA SILVA (8327147471) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 

Resumo:  
 
        Hoje, o entretenimento com jogos eletrônicos movimenta uma grande quantidade de capital. Para se
ter uma idéia segundo a revista inglesa Edge a soma de ganhos das três maiores empresas de produção de
consoles (vídeo jogo ou vídeo game como é mais conhecido) no período de 1º de abril de 2007 a 31 de 
março de 2008 foi de aproximadamente 37, 537 milhões de dólares. Esse trabalho fala basicamente sobre o
surgimento e o desenvolvimento do vídeo jogo, mostrando desde o surgimento do primeiro aparelho do
gênero com fins lucrativos até os aparelhos mais modernos além de mostrar também o desenvolvimento do
hardware que acompanhava o desenvolvimento dos jogos de maneira paralela. 

Palavras chave: video game jogos eletrônicos entretenimento hardware 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2246 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM INIBIDOR DE INCRUSTAÇÃO NA 
PRESENÇA DE UM NOVO AGENTE PREVENTOR DE EMULSÃO À BASE DE AÇÚCAR 
ALUNO: MARIANE VIEIRA (6139569400) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734) 
CO-AUTOR: MAURICIO RODRIGUES BORGUES (56928807768) 
CO-AUTOR: JOSE ERNANE CARDOSO GOMES (0) 

Resumo:  
 
        A fim de reduzir gastos com intervenções para manter um poço em produção ou aumentar o volume de
óleo produzido, no caso da existência comprovada de incrustação, ou de sua forte tendência de ocorrência,
alguns tratamentos químicos são administrados. Os materiais utilizados com a finalidade de prevenir a
incrustação são chamados de inibidores de incrustação. Os principais inibidores de incrustação utilizados
atualmente pertencem à classe dos polifosfonatos e dos policarboxilatos, apresentando elevado caráter
aniônico. Entretanto, além dos inibidores de incrustação, outros aditivos são necessários para otimizar o
processo. Esses aditivos podem apresentar incompatibilidade com o inibidor de incrustação em função do
seu caráter iônico. Este trabalho de pesquisa teve por objetivo avaliar a eficiência de um inibidor de
incrustação comercial à base de homopolímero de ácido fosfinocarboxílico, quando colocado na presença
de um preventor de emulsão biodegradável, contendo açúcares e sintetizado via catálise enzimática. A
eficiência de inibição de incrustação foi medida levando em consideração as características médias dos
reservatórios de petróleo. O desempenho do inibidor de incrustação foi avaliado com e sem a presença do
preventor de emulsão, tendo como parâmetro de referência a concentração de Ca++ livre no meio. Os
resultados obtidos por volumetria indicaram um aumento sinérgico de inibição na presença do preventor de
emulsão. 

Palavras chave: incrustação, inibidor de incrustação, preventor de emulsão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2252 
TÍTULO: SÍNTESE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS ADSORVENTES DE METAIS PESADOS
ALUNO: DANILO BRASIL RIBEIRO (6327091466) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (4514998320) 

Resumo:  
 
        As atividades industriais são fundamentais para a manutenção de nossa sociedade atual. Essas também
trazem problemas e o descarte de água contaminada é um deles. Um dos principais poluidores das águas
residuais são os metais pesados e o processo de troca iônica tem sido empregado para remoção dos mesmos
em efluentes de indústrias químicas, eletrônicas, metalúrgicas e outras. Nesse trabalho um adsorvente
composto foi desenvolvido para a remoção de íons de Cu (II) em soluções sintéticas. A perovskita LaFeO3
foi sintetizada pelo método dos precursores poliméricos e incorporada a bentonita cálcica em diferentes
proporções. O adsorvente resultante foi pelletizado e ensaios de equilíbrio e cinética foram realizados. A
capacidade de adsorção foi progressivamente aumentada com o incremento da proporção de LaFeO3. 

Palavras chave: metais pesados, adsorção, troca iônica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2254 
TÍTULO: PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES ADAPTATIVOS EM 
PROCESSOS PETROQUÍMICOS 
ALUNO: DANIEL GUERRA VALE DA FONSECA (1437361404) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100) 

Resumo:  
 
        O controle adaptativo por modelo de referência (MRAC) foi a primeira abordagem escolhida para
estudo e de início foi aplicada dentro de um processo de controle de pH simplificado. O MRAC pode ser
considerado um sistema de controle com realimentação convencional que tem uma outra malha de
realimentação que serve para variar os parâmetros do controlador. As mudanças nos parâmetros do
controlador são providas por um mecanismo de adaptação que tem por objetivo minimizar o erro entre a
saída do sistema sob controle e a saída de um modelo de referência (saída desejada). Esse mecanismo trata-
se de um ajuste on-line no ganho adaptativo que varia ao longo da faixa de operação. Foram comparados
dois mecanismos de adaptação diferentes afim de identificar a melhor estratégia para atualizar os
parâmetros do controlador: mantendo o ganho fixo e variando-o através de um algoritmo de otimização 
(neta adaptativo). O segundo método apresentou melhores resultados quando comparado com o primeiro. 
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Resumo:  
 
        Todo vaso de pressão e caldeira trabalha sob pressão, surge a necessidade por norma técnica (NR-13) 
de que as válvulas de segurança e alívio estejam devidamente calibradas e certificadas, geralmente
anualmente. Dada essa importância, deve haver um compromisso de buscar a confiabilidade dos resultados
da calibração em que estes instrumentos serão submetidos. Nossa proposta é de projetar uma bancada de
calibração de válvulas de segurança e alívio que atenda todas as faixas de pressão e baixo custo quando
comparada com as bancadas já existentes no mercado atual de metrologia. 
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Resumo:  
 
        Diante do enorme desperdício da fibra do pêlo canino, aliado à crise sócio-econômica da população 
local, medidas alternativas foram adotadas para o seu aproveitamento. Com isto, se pensou, também, na
melhoria da geração de empregos e renda para o mercado regional. A partir de tratamentos adequados para
essas fibras, podemos utilizá-las, como matéria-prima, para uma possível incrementação como produto 
têxtil. O objetivo deste trabalho é a busca de melhores métodos de coleta seletiva das fibras, no
desenvolvimento e aperfeiçoamento do tratamento para a preparação dessas fibras, e, consequentemente, a
utilização das fibras tratadas na futura fabricação de produtos diversos ligados a área artesanal. Em primeiro
lugar, foram avaliadas as características físicas, químicas e o comportamento das fibras tratadas com
produtos químicos. Desenvolveram-se, também, experiências de tingimento para o estudo da adsorção do 
corante, observando-se que as fibras com colorações diferentes têm uma boa aceitação pelo mercado
artesanal. Todos os resultados acima nos serviram como esclarecimento para a utilização da fibra do pêlo
canino no ramo têxtil. 
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Resumo:  
 
        Parafinas são compostas de uma mistura de hidrocarbonetos saturados de alto peso molecular e são
obtidas pelo refino dos óleos lubrificantes. Algumas técnicas são adotadas para combater a deposição das
parafinas em dutos, entretanto, o uso de microemulsões apresenta perspectivas favoráveis, levando-se em 
consideração a possibilidade de solubilização da parafina na fase dispersa quando esta for o óleo, reduzindo
a quantidade de solvente utilizado e os riscos de acidentes ambientais e operacionais. Este trabalho tem
como objetivo estudar a capacidade de carga de uma microemulsão que é a percentagem de parafina que a
mesma tem capacidade de dissolver. Microemulsões são sistemas termodinamicamente estáveis,
isotrópicos, transparentes, de dois líquidos imiscíveis, usualmente água e óleo. Para a realização é colocado
em cada tubo de ensaio 5,0 gramas da microemulsão e uma quantidade de parafina que corresponde a 10%
da quantidade do solvente da microemulsão. Em seguida os tubos lacrados são imersos no banho
termostaizado a temperatura de 60ºC, verificando-se visualmente a dissolução da parafina. A adição da
parafina prossegue, seguido da imersão no banho, até quando ocorre o turvamento da amostra. Portanto, a
capacidade de carga corresponde ao percentual de parafina com relação ao solvente que foi dissolvida antes
do turvamento. Os experimentos demonstraram um viabilização da solubilização da parafina por
microemulsão de até 80%. 
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Resumo:  
 
        As operações de cimentação têm como objetivo a colocação da pasta de cimento no espaço anular
visando dar sustentação e estabilidade mecânica ao poço e isolamento entre zonas permeáveis. A operação
de injeção cíclica de vapor é um método de recuperação de óleos pesado, onde a temperatura da interface
revestimento-cimento pede chagar a 250ºC. Devido as expansão do revestimento metálico a bainha de
cimento e comprimida contra a formação geologia, isso pode acarretar em fissuras na bainha cimentente
fazendo assim que a coluna de cimente perca suas principais funções. O desenvolvimento do setor
petrolífero e a preocupação constante com meio ambiente a busca por materiais mais adequados tem sido
freqüente. As pastas geopoliméricas são materiais alternativos que apresentam características cimentantes é
uma opção ambientalmente mais viável que o cimento Portland usado hoje em dia na cimentação de poços
de petróleo. Com o objetivo de aumenta as propriedades mecânicas das pastas geopolimérica foi adicionado
um rejeito cerâmico. Foram utilizadas as concentrações de 3%, 5% e 7% do rejeito cerâmico. Os corpos de
prova foram moldados em moldes de plástico e ensaiados depois de 24Hs, 48Hs e 7 dias na Máquina
Universal de Ensaios Shimadzu Autograph Modelo AG-I Houve um aumento na resistência a compressão 
com a adição do rejeito, mas somente em relação à pasta pura, pois a medida que se aumenta a
concentração do aditivo a resistência diminuiu. 
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Resumo:  
 
        Elaborou-se uma revisão bibliográfica sobre sistemas de suspensão automotiva, em especial, o
amortecedor. Estes sistemas são geralmente constituídos de um amortecedor, uma mola e um braço de
suspensão. A parte interna do amortecedor é composta de vários elementos, onde se destaca a haste-
retentora denominada de par tribológico. Os amortecedores viscosos são elementos que atenuam as
amplitudes de oscilação. Sem o sistema de amortecimento os veículos apresentariam desconforto e
insegurança aos passageiros provocada pela diminuição de aderência das rodas ao solo. O presente trabalho
consistiu em descrever fisicamente o funcionamento de um amortecedor através da análise de seus
componentes e de suas respectivas funções. Para isso utilizou-se um amortecedor automotivo avariado por 
sobrecarga permitindo realizar uma inspeção visual. Mediu-se a dureza Shore A do retentor, utilizando um 
durômetro portátil. Os resultados obtidos permitiram constatar que o material do retentor apresentava uma
diferença de dureza da ordem de 30% (trinta por cento) entre as suas faces, possivelmente originados pelo
desgaste deste elemento. 
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Resumo:  
 
        O Algodão-do-Pará ou Algodão-Bravo como é conhecido popularmente, tem como nome científico
Hybiscus pernambucensis Arruda e pertence à família Malvaceae Juss, o qual é originário do Brasil.
Atualmente é encontrado facilmente em todo o Brasil, principalmente na região nordeste. Este vem sendo
usado para arborização, por ter um belo aspecto visual, permitir oxigenação do ambiente, propiciar uma
sobra sem falhas e também, quando na sua poda podem ser aproveitados os galhos podados para ração
animal. Além destes fins, titulações pHmétricas realizadas com ácidos e bases fortes e fracos de
concentrações em torno de 0,1M comprovam a perfeita aplicabilidade de um extrato feito com flores do
Algodão do Pará e etanol como indicador para titulações de ácidos fracos. Numa região ácida, observa-se 
uma coloração amarela e por volta de pH 8,50 dar-se a viragem perfeitamente nítida para uma coloração 
verde escuro. A porcentagem de erro destas titulações frente às mesmas usando fenolftaleína como
indicador são de menos de 1%, o que certifica sua reprodutibilidade e eficiência. 
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Resumo:  
 
        As redes P2P (peer-to-peer) são a base arquitetural para sistemas distribuídos que funcionam sem um 
ponto central de organização. Existem vários sistemas distribuídos para os mais diversos fins. Um problema
muito comum nesta arquitetura é como localizar eficientemente um nó que contém uma informação
desejada. O protocolo Chord apresenta uma maneira elegante de contornar este problema. 

Palavras chave: Conceitos de redes P2P; Protocolo Chord; Sistemas distribuídos. 
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Resumo:  
 
        A computação gráfica é a área da computação destinada á geração de imagens. Maya é um programa
de modelagem 3D, animação e efeitos especiais, através dessa poderosa ferramenta 3D podem ser
realizadas animações em diversas áreas, sendo destinado a profissionais ou artistas que precisam incorporá-
la em seus projetos e processos de trabalho, com grande aplicabilidade no ramo da pesquisas cientificas,
sendo uma forma de mostrar objetos de estudos de difícil visualização e percepção, em um comportamento
bem próximo do real, aonde muitas vezes nos mostrar algo que mesmo na prática seria impossível de ser
visualizado. Baseado nesses conceitos, foi criado uma animação com efeitos especiais de um secador de
partículas, o Spray Dryer, tendo como objetivo mostrar um processo de secagem de uma solução H2O +
partículas sólidas. A câmara de secagem é envolvida por tubos, que irão aquecer o ar que estará passando
em volta pela presença de resistências elétricas. Dessa forma o ar quente que entrará na câmara será agente
causador da secagem da solução. Solução esta que entra no sistema, pulverizado. A animação teve como
resultado mostrar as etapas do estudo realizado no processo de secagem e decomposição térmica de
materiais nestes secadores, visando à otimização de processos industriais e a obtenção de produtos com
características morfológicas (área superficial, diâmetro médio de partícula, densidade específica) de acordo
com as exigências do mercado. 
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Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é desenvolver novos produtos a partir do aproveitamento total de frutos
como coco e caju para realidade da agricultura familiar. Investigou-se: a) motivos pelos quais essas famílias 
se encontram em situação de desnutrição; b) porque, apesar da grande produção de caju e coco, não se
obtém aproveitamento e valorização da matéria-prima em produtos de alto valor nutricional, como
alimentos funcionais; c) se as alternativas de produção e comercialização podem favorecer os produtos da
agricultura familiar. Para a realização do trabalho foi realizado levantamento de dados via internet, revistas,
visitas técnicas, estudo do projeto no cenário atual e no desejado, elaboração de manuais, treinamentos,
controle de qualidade e viabilidade econômica do produto, como farinhas nutritivas e balas vitamínicas. A
análise dos dados obtidos revela que é grande o desperdício de produtos na agricultura familiar, além da
falta de instrução técnica dessas famílias. O trabalho conclui que usando ferramentas para a síntese de
projetos por meio de metodologias participativas, é de grande importância a capacitação técnica dessas
famílias, para a consolidação de um sistema eficiente de assistência técnica e extensão rural. Cria-se assim 
alternativas de produção e comercialização para os produtos da agricultura familiar do plantio de frutas. Na
síntese do projeto foi usado simulador de processo Super-Pro Design e na análise econômica as planilhas do 
Microsoft Excel. 
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Resumo:  
 
        Os corantes são bastante utilizados para intensificar a cor dos produtos pelas indústrias. Os corantes
sintéticos sofrem uma regulamentação federal no seu uso e podem desencadear danos à saúde em longo
prazo, sendo assim a necessidade de substituí-los. A indústria alimentícia recorreu a uma série de
pigmentos naturais, como a antocianina, composto pertencente ao grupo dos flavonóides que varia de
vermelho vivo à violeta, que podem ser extraídas das frutas, contudo o jambo. O objetivo do presente
trabalho foi apresentar o estudo dos melhores parâmetros para se extrair o corante da casca do jambo afim
de garantir maior estabilidade, capacidade tintorial e menores custos de produção. Os parâmetros estudados
foram: temperatura de extração, velocidade de agitação, relação entre os solventes utilizados, relação
matéria-prima e solvente. A influência da acidez do meio também foi estudada. A polpa do jambo foi
colocada em contato com uma solução extratante e após os ensaios as amostras recolhidas foram medidas
pelo espectrofotometria a 455 nm para se obter as intensidades da cor. O monitoramento dessas variáveis
forneceu pistas para a maximização da extração do pigmento, estabelecendo uma temperatura de 73°C, uma
relação entre os solventes de 50/50 (álcool/água), velocidade de agitação de 12 rpm, uma relação de 34
g/340 mL entre a matéria- prima e solvente. O sistema de extração do corante no jambo como um potencial
tintorial constitui-se como alternativa para a produção de corantes. 
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Resumo:  
 
        Pastilhas termoelétricas operam utilizando o efeito Peltier, a teoria de que há um efeito aquecedor ou
resfriador quando uma corrente elétrica passa por pares de condutores dispostos de maneira peculiar. A
tensão aplicada aos pólos de dois materiais distintos cria uma diferença de temperatura, graças a essa
diferença, o resfriamento Peltier fará a transmissão de calor de um lado ao outro da célula. Uma típica
pastilha de Peltier contém uma série de elementos semicondutores do tipo-p e tipo-n, agrupados como 
pares, que agirão como condutores dissimilares. A capacidade de bombeamento de calor de um resfriador é
proporcional à corrente e o número de pares de elementos tipo-n e tipo-p. O objetivo deste trabalho é 
determinar as características e avaliar a performance deste tipo de célula que cada vez mais vem sendo
inserida no mercado principalmente de eletrodomésticos. 
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Resumo:  
 
        Nos últimos anos, foram desenvolvidas várias técnicas para detecção e análise de sinais sísmicos com
baixa energia/magnitude (mb < -4) (Joswig and Wust-Bloch, 2005). Este conjunto de técnicas é chamada 
nanosísmica. A nanosísmica permite a inversão de hipocentros e potencialmente pode permitir também a
inversão de parâmetros de fonte (tamanho de ruptura, stress drop, directividade e fator Q). E isso é de
fundamental importância para o entendimento da física de processos de ruptura de rochas na natureza. A
física de nucleação de ruptura em rochas não é bem entendida. Em outras palavras, além do conhecimento
da localização dos terremotos, outros aspectos da propagação de ondas tal como a atenuação são pouco
estudadas no nordeste brasileiro. Ademais, poucos são os estudos de inversão de parâmetros de fonte de
microtremores naturais, especialmente por que a coleta destes dados (registros de sismos de magnitude
baixa) é difícil - em muitas situações, a relação sinal ruído é baixa, fazendo com que a detecção e análise
dos sismogramas seja complicada por fatores tais como falhamentos recentes e anelasticidade da rocha.
Com isso, espera-se que este trabalho contribua 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. 
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Resumo:  
 
        De acordo com o regulamento da competição AeroDesign East 2008 para a Classe Aberta, o principal
desafio constava no fato de a decolagem do protótipo ter de ser realizada a partir de um campo de grama,
em vez da convencional pista de asfalto. Com base nesta restrição de projeto, foi realizado um estudo de
forma a se minimizar a perda de energia devido ao atrito. A solução encontrada foi a utilização de rodas
com diâmetro maior para vencer o atrito e a deformação do solo. Assim três tipos de roda foram sugeridos
e, para medir o atrito de cada uma delas de forma a selecionar a melhor opção foi desenvolvido um
instrumento graduado com ligas de borracha que deformam proporcionalmente ao nível de atrito. Os
resultados obtidos com a utilização do dispositivo foram convertidos em termos de coeficiente de atrito de
forma a tornar possível a comparação para a seleção da melhor roda a ser usada na aeronave. 
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Resumo:  
 
        O objetivo desse trabalho é calcular o tamanho e a microtenção dos cristalitos do aço austenítico
através dos parâmetros da rede da estrutura cristalina. Estes parâmetros foram obtidos pelos picos do
difratograma do aço com suas respectivas largura total a meia altura FWHM-(β). O aço foi caracterizado 
pela difração de raio-x e a largura total a meia altura FWHM-(β) foi quantificado pelo método de 
refinamento de Rietveld.O cálculo do tamanho e microtensão do cristalitos foi realizado pelo modelo de
Scherrer e pela aproximação de Willianson-Hall, respectivamente,utilizando o programa de DBWS
9807.Os parâmetros de rede a=b=c do -CFC experimental e teórico foram 3,5941Å e 3,5100Å,
respectivamente. Este resultado comprova a estrutura cristalina CFC de fase com seus planos
cristalográficos, tamanho de cristalito e microdeformação para cada plano, respectivamente, {111} 58,6nm
e 0,060981%; {200} 53,3nm e 0,064965%; {220}49,1nm e 0,070454%; {311} 49,7nm e 0,069731%;
{222} 50,3nm e 0,068806%. 

Palavras chave: Aço,Tamanho de Cristalito e Microtensão,Método de Rietveld. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2333 
TÍTULO: AEROPETRO – DESENVOLVIMENTO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE 
ALUNO: JOAO PAULO FERREIRA GUIMARÃƒES (6920191466) 
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400) 

Resumo:  
 
        O projeto em questão visa o desenvolvimento de uma infro-estrutura básica de hardware e software 
que servirá como base para o desenvolvimento do controle de sistemas robóticos. Especificamente, a
criação de um helicóptero elétrico autônomo do tipo quadri-rotor que será utilizado na supervisão e 
monitoramento de instalções de petróleo e gás. 

Palavras chave: Arquiteturas de Hardware e Software, Robótica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2337 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DADOS DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR (ELV) DE ÁGUAS 
PRODUZIDAS EM CAMPOS DE PETRÓLEO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: RUTHINEIA JESSICA ALVES DO NASCIMENTO (1398699489) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (8580772800) 
CO-AUTOR: RAFAEL HERNANDEZ DAMASCENA DOS PASSOS (4492682414) 

Resumo:  
 
        A utilização do petróleo acarreta riscos para o meio ambiente desde o processo de extração, transporte,
refino, até o consumo. No processo de extração do petróleo o método de produção primário do tipo injeção
de água é um dos mais utilizados devido ao seu relativo baixo custo e dos benefícios advindos deste
procedimento, mas esta grande quantidade de água proveniente dos poços produtores de petróleo é um
efluente líquido que contém elementos contaminantes que se forem enviados ao meio ambiente, sem
tratamento prévio, podem provocar degradação da fauna e flora locais. A água potável é um recurso
fundamental a vida, por isso tem-se aumentado a procura por novas tecnologias viáveis que sejam capazes
de possibilitar o tratamento de águas provenientes de operações industrias, tais como a água de produção.
Afim de possibilitar o desenvolvimento de um método posterior que possibilite o reuso de água de
produção faz-se necessário estudar o comportamento desta mistura, pois os dados de equilíbrio líquido-
vapor nos revelam o comportamento deste sistema termodinâmico de grande complexidade. Este trabalho
teve por objetivo, a realização de experimentos preliminares afim de determinar dados de equilíbrio
líquido-vapor da água de produção, pois estes dados auxiliam a análise do processo de evaporação desta
mistura para o seu posterior reuso. Os resultados preliminares sugerem que as misturas estudadas quando
em equilíbrio, a fase vapor torna-se mais rica em óleos que a fase líquida. 

Palavras chave: termodinâmica, Equilíbrio líquido-vapor, água de produção 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2345 
TÍTULO: IMPACTOS DO SETOR DE TECELAGEM SOBRE O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-
ECONÔMICOS DA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. 
ALUNO: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (6522049457) 
ORIENTADOR: JOSE IVAN DE MEDEIROS (65508572449) 
CO-AUTOR: CAMILA CRISTHIANE DE SOUSA (5584313483) 
CO-AUTOR: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (6152216451) 
CO-AUTOR: AGELSON MANGABEIRA FILHO (1140330489) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é mostrar o impacto do setor de tecelagem no município de Jardim de
Piranhas/RN, o município possui uma população de aproximadamente 12 mil habitantes, dos quais
aproximadamente 5 mil destes trabalham nas industrias de tecelagem. Há na região um grande bloco de
Micro e pequenas empresas de tecelagem, o que levou à formação de APL (Arranjo Produtivo Local). Este
trabalho focará principalmente sobre a situação geral das empresas, os sistemas de produção e sobre os
produtos fabricados, que é em sua grande maioria, pano de prato. Também será dado enfoque aos
parâmetros técnicos no que diz respeito aos equipamentos utilizados nos processos produtivos.
Financiadores: FINEP, SEBRAE, CNPq. 

Palavras chave: Tecelagem, Impacto Sócio-Econômico, Jardim de Piranhas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2346 
TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE MAGNÉTICA E POEIRA EM TORNO DE ESTRELAS COM 
PLANETAS 
ALUNO: FLODOALDO DE LIMA SIMOES NETO (1268089451) 
ORIENTADOR: JOSE DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR (85106038472) 

Resumo:  
 
        No presente projeto propomos um estudo do comportamento evolutivo dos fluxos infravermelho
observados pelo satélite IRAS e SPTIZER para uma base de estrelas com planetas já descoberto. Nossa
metodologia é baseada na determinação do estado evolutivo através da analise de diagramas HR e de
diagramas cor-cor para os fluxos 12, 25, 60 microns. Os primeiros resultados de nosso trabalho apontam
para uma caracterização e descriminação das verdadeiras fontes emissoras em infra-vermelho. Mostraremos 
também que algumas estrelas apresentam um comportamento particular de emissão próximas a regiões
tipicamente T Tauri (estrelas jovens). 

Palavras chave: Emissão, perda de massa, rotação, atividade magnética de estrelas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2347 
TÍTULO: MODELOS DE EFEITOS MISTOS PARA AVALIAÇÃO DO GANHO PONDERAL INTRA-
GESTACIONAL 
ALUNO: JOACINEIDE ALVES DO NASCIMENTO (1153373424) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES (79203183434) 

Resumo:  
 
        Um dos parâmetros mais utilizados na avaliação do estado nutricional de gestantes é a evolução
ponderal ao longo do período gestacional. Várias curvas de evolução de peso gestacional foram
desenvolvidas como instrumento de avaliação do estado nutricional de gestantes para obstetras e
ginecologistas. O presente estudo tem como objetivo entender o comportamento do Índice de Massa
Corporal de gestantes, levando-se em consideração o estado nutricional pré-gestacional, por meio dos 
modelos de efeitos aleatórios para estimar a evolução ponderal durante a gestação. Os dados utilizados para
análise provêm do Estudo Brasileiro de Diabetes Gestacional (EBDG) realizado em clínicas de saúde do
SUS de seis capitais do Brasil, no período de 1991 a 1995. Trata-se de um estudo de coorte ou longitudinal 
com nove meses de seguimento que acompanhou mulheres de 20 anos ou mais ao longo de todo o período
gestacional. Os resultados mostram a influência do estado nutricional pré-gestacional na evolução do índice 
de massa corporal durante a gestação, indicando um ganho de 4,4 unidades de IMC dependendo do estado
nutricional inicial da gestante. Verifica-se que a taxa de ganho diminui na medida em que a classificação 
nutricional tende ao estado de obesidade, indicando que mães obesas devem ter taxas reduzidas de ganho de
peso ao longo da gravidez. 

Palavras chave: Peso gestacional; Modelos de efeitos mistos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2351 
TÍTULO: PROJETO PILOTO DE UMA ASA DE AEROMODELO MICROCLASS 
ALUNO: RUDSON DE SOUZA LIMA (6701076467) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: FERNANDA ALVES RIBEIRO (880308494) 
CO-AUTOR: JOSE EDUARDO ARRUDA COUTINHO (1103515411) 

Resumo:  
 
        Embora sejam vastas as pesquisas com aeromodelos das classes regular e aberta para competições da
SAE BRASIL, ainda não existe nenhum projeto relativo a categoria MicroClass. Assim, este trabalho teve
como objetivo desenvolver o projeto estrutural e aerodinâmico de uma asa de alta performance destinada ao
transporte da maior carga útil possível, segundo as normas do regulamento desta categoria. A concepção
deste elemento segue fundamentos que permitem o melhor rendimento possível, bem como estabilidade
estrutural e máxima sustentação, aplicando-se teorias aerodinâmicas para definição do coeficiente de
sustentação adequado, da geometria e da razão de aspecto da asa, concomitante à seleção de materiais
específicos que conferem resistência e leveza ao aeromodelo. Os resultados mostram resistência específica
compatível com os melhores apresentados nas competições internacional da SAE. 

Palavras chave: Aeromodelo; Perfil Aerodinâmico; Resistência; MicroClass 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2352 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO INDUSTRIAL/COMERCIAL DOS PRODUTOS FABRICADOS PELAS 
TECELAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS 
ALUNO: CAMILA CRISTHIANE DE SOUSA (5584313483) 
ORIENTADOR: JOSE IVAN DE MEDEIROS (65508572449) 
CO-AUTOR: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (6522049457) 
CO-AUTOR: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (6152216451) 
CO-AUTOR: AGELSON MANGABEIRA FILHO (1140330489) 

Resumo:  
 
        Este trabalho objetiva mostrar o perfil do setor de tecelagem no município de Jardim de Piranhas/RN,
no tocante aos tipos de produtos fabricados pelas indústrias existentes, formas de
distribuição/comercialização, tipos de clientes de acordo com regiões do país, e perspectivas futuras em
adentrar em nichos de mercado ainda não conquistados pela empresas pertencentes ao APL (Arranjo
Produtivo Local) de Tecelagem de Jardim de Piranhas. Financiadores: FINEP, SEBRAE, CNPq. 

Palavras chave: Pano de Prato,Produção, Comercialização, Jardim de Piranhas/RN 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2353 
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL EMPRESARIAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE 
TECELAGEM DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. 
ALUNO: ALINE DE MIRANDA BEZERRA (6152216451) 
ORIENTADOR: JOSE IVAN DE MEDEIROS (65508572449) 
CO-AUTOR: CAMILA CRISTHIANE DE SOUSA (5584313483) 
CO-AUTOR: RAISSA RAFAELA COSTA DE SOUZA (6522049457) 
CO-AUTOR: AGELSON MANGABEIRA FILHO (1140330489) 

Resumo:  
 
        Este trabalho objetiva mostrar o fortalecimento dos empreendimentos do setor de tecelagem da cidade
de Jardim de Piranhas - RN, através do desenvolvimento de inovações tecnológicas nos produtos e nos
processos produtivos, visando aumentar a competitividade destas, pela inovação proposta e dinamizando a
cadeia produtiva. Será mostrado o perfil dos empreendedores quanto ao sexo, grau de instrução, bem como
o perfil empresarial quanto aos fatores econômicos, mão-de-obra, e desenvolvimento da atividade. 
Financiadores: FINEP, SEBRAE, CNPq. 

Palavras chave: Empreendedores, Tecelagem, Jardim de Piranhas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2356 
TÍTULO: QUADRICICLO: UM VEÍCULO À PROPULSÃO HUMANA PARA O SÉCULO XXI 
ALUNO: RICARDO DE MEDEIROS MARTINS (6128690408) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: MARCELO RENNEY ALVES DE FREITAS (976633442) 
CO-AUTOR: TIAGO FERNANDES TENORIO (5722088471) 
CO-AUTOR: LINDEMBERG SOARES DA SILVA (5318422403) 

Resumo:  
 
        Quadriciclo: um veículo à propulsão humana para o Século XXI Ricardo de Medeiros Martins¹ Tiago 
Fernandes Tenório¹ Limdemberg Soares da Silva¹ Orientadores: Marcelo Renney A. de Freitas² João 
Telésforo Nóbrega de Medeiros³ [1] Estudante de graduação de Engenharia Mecânica – Integrante do GET 
– Grupo de estudos de Tribologia da UFRN [2] Estudante de Mestrado do PPGEM – UFRN [3] Orientador 
acadêmico – GET – Grupo de Estudos de Tribologia da UFRN Palavras-chave: Projeto Mecânico; Veículo 
à Propulsão Humana; Quadriciclo; VPH. A indústria da mobilidade cresce em larga escala, proporcionando
melhorias consideráveis à mobilidade humana. Nas metrópoles, multiplicam-se a obesidade da população e 
o trânsito caótico, graças ao setor automobilístico, mesmo diante dos avanços tecnológicos atuais. O alto
custo dos automóveis, das tarifas dos transportes públicos e da degradação do meio ambiente tem suscitado
alternativas ecológicas de mobilidade. Desenvolveu-se um veiculo de propulsão humana (VPH) bi posto, 
formado a partir de duas bicicletas, com baixo custo de fabricação e utilizando materiais e soluções
acessíveis. O sistema inclui pedais independentes, volante único, câmbio e suspensão. Um porta-bagagem 
foi acoplado para transporte de carga e apetrechos, viabilizando assim; maior segurança e conforto aos
passageiros. 

Palavras chave: Projeto Mecânico; Veículo à Propulsão Humana; Quadriciclo; VPH. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2358 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE VELAS DE IGNIÇÃO 
ALUNO: JOÃƒO LUÃ S DE CARVALHO LOPES DANTAS (7766423405) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: FELIPE LEANDRO RODRIGUES LACERDA (6922721438) 
CO-AUTOR: MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (3928730444) 
CO-AUTOR: DIOGO ALEXANDRE MENDONÃ‡A DE OLIVEIRA (5417372447) 

Resumo:  
 
        A vela de ignição integra cada câmara de combustão em um motor ciclo Otto. É integrada por uma
complexa etapa de fabricação com apertados ajustes dimensionais, de forma e posição, pois necessita unir
um eletrodo de metal, um corpo isolante de cerâmica e um segundo corpo de metal roscado, projetado e
construído para resistir aos campos de temperaturas e pressões no interior de uma câmara de combustão.
Esse ambiente hostil se caracteriza por uma concentração de óxidos, resíduos carbônicos e produtos da
combustão que se repetem milhares de vezes por minuto. Apresentam-se, neste trabalho, evidências de 
velas desgastadas e discutem-se mecanismos de dano, uso de combustíveis ou procedimentos que podem
reduzir a vida útil da vela, como a sedimentação e o conseqüente isolamento dos eletrodos, a falha na
vedação, o uso de vários tipos de combustíveis, dentre outros. Foram coletados três conjuntos de velas
usadas em motores de quatro cilindros, compondo-se um conjunto de doze unidades e comparadas com
velas novas. Os resultados são apresentados e discutidos. 

Palavras chave: Tribologia; Motor de combustão interna, Ciclo Otto, Vela de ignição. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2359 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE E DA PERDA FUNCIONAL DE VELAS DE IGNIÇÃO DE 
UM MOTOR VW 
ALUNO: FELIPE LEANDRO RODRIGUES LACERDA (6922721438) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491) 
CO-AUTOR: JOÃƒO LUÃ S DE CARVALHO LOPES DANTAS (7766423405) 
CO-AUTOR: DIOGO ALEXANDRE MENDONÃ‡A DE OLIVEIRA (5417372447) 
CO-AUTOR: MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (3928730444) 

Resumo:  
 
        O sistema de ignição é de fundamental importância para o bom funcionamento de um motor de
combustão interna operando no ciclo Otto. O desempenho desse sistema está diretamente ligado ao
rendimento do motor, aos níveis de consumo de combustível, à emissão de poluentes nos gases expelidos
pelo escape. Nesse conjunto, a vela de ignição é um componente cuja função é conduzir a corrente da
descarga elétrica sob alta tensão, gerando a faísca elétrica necessária para inflamar a mistura ar/combustível
no interior da câmara de combustão. Apresentam-se os diversos tipos de velas utilizadas comercialmente,
suas características e aplicabilidade. Neste estudo, instalamos um conjunto de quatro velas em um motor
AP 1.6 VW, para analisar o comportamento desse componente. Mediu-se a pressão do fluido na câmara de 
combustão, a massa de cada vela, após limpa, a corrente elétrica que chega até a vela e se registrou o tipo
de combustível, a quilometragem do veiculo e a análise visual de cada vela em paradas programadas. São
discutidas as possíveis causas de falhas em cada uma das velas utilizadas. 

Palavras chave: Motor de combustão interna, Ciclo Otto, Vela de ignição, Tribologia. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2361 
TÍTULO: MAPEAMENTO LITOFACIOLÓGICO DA FORMAÇÃO JANDAÍRA, FOLHA MOSSORÓ.
ALUNO: ANA CRISTINA CRESCENCIO DOS SANTOS (1282936409) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415) 

Resumo:  
 
        Os objetivos principais deste trabalho são: o estudo das litofácies carbonáticas da Formação Jandaíra e
a parametrização das deformações tectônicas evidenciadas pelas falhas, fraturas e fendas pós-campanianas, 
situadas na região entre as cidades de Governador Dix-Sept Rosado e Mossoró. O desenvolvimento deste 
trabalho constitui, basicamente, em seis etapas principais: (1) pesquisa bibliográfica, (2) seleção da área, (3)
parametrização de estruturas tectônicas, (4) descrição petrográfica de lâminas delgadas, (5)
individualização de litofácies e (6) integração dos dados obtidos. Neste sentido, os dados obtidos
acrescentaram novas informações que complementaram o estudo das litofácies carbonáticas da Formação
Jandaíra, a qual representa a maior plataforma carbonática aflorante e não alterada do Brasil, junto ao
mapeamento tectônico da área. Como resultado foi possível definir as diferentes fácies carbonáticas da
Formação Jandaíra, a interpretação do ambiente deposicional das rochas estudadas, os eventos diagenéticos
e o comportamento das deformações tectônicas da área estudada. 

Palavras chave: Formação Jandaíra, petrografia, fácies e rochas carbonáticas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2363 
TÍTULO: DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DINÂMICOS DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO DIANTEIRA 
PARA PROTÓTIPO VEICULAR OFF-ROAD. 
ALUNO: WENDELL ALBANO (5837526404) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 
CO-AUTOR: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (6887255464) 
CO-AUTOR: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (6920904446) 
CO-AUTOR: SAMUELSON VINICIUS DO NASCIMENTO (8325395460) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo o planejamento e desenvolvimento do projeto de direção e
suspensão dianteira para o protótipo veicular off-road do tipo Baja SAE da equipe Car-kará, através dos 
seguintes itens: - Análise crítica do protótipo anterior; - Utilização de software para analise dinâmica dos 
subsistemas; - Utilização do método QCDMS (Qualidade, Custo, Fabricação, Mão de Obra e Segurança)
para definir melhorias e viabilidade das modificações propostas; - Utilização do ciclo PDCA (Planejar, 
Construir, Checar e Agir corretivamente) como instrumento para melhoria contínua do projeto. 

Palavras chave: Suspensão Direção Off-Road Baja 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2365 
TÍTULO: PROJETO DE UMA ESTRUTURA DE UM BAJA SAE: APLICAÇÃO DE PADRÕES 
ERGONÔMICOS E ANALISE POR ELEMENTOS FINITOS (FEA) DA ESTRUTURA. 
ALUNO: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (6887255464) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 
CO-AUTOR: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (6920904446) 
CO-AUTOR: SAMUELSON VINICIUS DO NASCIMENTO (8325395460) 
CO-AUTOR: RICARDO LUIS MACEDO DE SIQUEIRA (5778830467) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo descrever todos os procedimentos de projeto e fabricação de
uma estrutura tubular de aço carbono voltada para participar da Competição Regional de BAJA SAE 2008.
A “Roll cage” é projetada para trazer total segurança e ergonomia para o piloto. Cálculos de momento de
inércia e flexão foram feitos para seleção do material e ser utilizado. A norma SAE J1100, relacionada à
ergonomia veicular, foi utilizada com o intuito de melhorar a acomodação do piloto e o posicionamento dos
componentes operados por ele (volantes pedais e retrovisores). De posse do regulamento, que limita alguns
ângulos e posicionamentos de elementos estruturais, a gaiola foi modelada com auxilio de ferramentas de
CAD/CAE. Com as definições físicas da estrutura, a mesma foi submetida uma analise por elementos
finitos. Após a obtenção dos resultados satisfatórios, o projeto foi liberado para fabricação. 

Palavras chave: Análise Estrutural, FEA, Ergonomia, BAJA SAE 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2366 
TÍTULO: PROJETO DE SUSPENSÃO TRASEIRA DE UM BAJA SAE: DEFINIÇÃO DE 
CONFIGURAÇÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL DOS COMPONENTES 
ALUNO: SAMUELSON VINICIUS DO NASCIMENTO (8325395460) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 
CO-AUTOR: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (6920904446) 
CO-AUTOR: RICARDO LUIS MACEDO DE SIQUEIRA (5778830467) 
CO-AUTOR: WENDELL ALBANO (5837526404) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo descrever detalhadamente o projeto de suspensão traseira para
um BAJA SAE. A análise critica das possíveis configurações de suspensão traseira foi feita objetivando o
melhor desempenho dinâmico do protótipo. De todas as configurações existentes na literatura especializada,
a que atendeu melhor as premissas de projeto (ausência de variação de convergência, impedimento da semi-
árvore de trabalhar com elemento de suspensão e menor massa não suspensa possível) foi o sistema
“wishbone”, que consiste em um sistema de suspensão independente, com semi-ávores oscilantes 
conectados a estrutura por dois links. Após a configuração escolhida, partiu-se para o dimensionamento 
estrutural dos seus componentes, empregando o método FEA (Analise por Elementos Finitos) para
selecionar a melhor geometria e material para as peças.No final do projeto obtemos uma suspensão
otimizada e com alto desempenho dinâmico. 

Palavras chave: BAJA SAE Suspensão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2371 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE DE MAPEAMENTO 
ALUNO: JACKSON DOUGLAS VITAL DOS SANTOS (6001964459) 
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTI LEITE (55281192434) 

Resumo:  
 
        O projeto, inicialmente, fixou-se na continuação da implementação dos componentes da ferramenta de
software de mapeamento da linguagem IMML, o Visual IMML.Abordou-se tanto a forma como seriam 
expostos os diagramas quanto às suas respectivas finalidade e usabilidade,além de possíveis melhorias.
Foram introduzidas novas sintaxes na linguagem visando facilitar sua modelagem.O projeto foi dirigido
também à implementação de um sistema multiplataforma de acesso remoto às interfaces de usuário (IU) e
suas funcionalidades,com o intuito de ajudar a definir um estilo arquitetural de um trabalho de mestrado
realizado por Fabíola Fonseca,além de testar e analisar a possível modelagem de interfaces de usuário
remotas a partir da linguagem IMML,que será, depois, realizada pela ferramenta Visual IMML. Com as
pesquisas feitas fora possível à realização de boa parte dos objetivos requeridos e criou uma boa base para a
continuação do desenvolvimento na área.O objetivo da ferramenta visual IMML foi atingido parcialmente,
mas dentro do previsto,com possibilidades de novas perspectivas.Houve também a oportunidade de ampliar
o trabalho com o desenvolvimento de tecnologia para aplicação da IMML para sistemas interativos
multiplataforma. A principal perspectiva está em fazer a integração da visual IMML com uma
implementação da arquitetura especificada no trabalho de mestrado de Fabíola Fonseca.Além disso, espera-
se ter um protótipo da visual IMML integrado com os servidores de IU multiplataforma. 

Palavras chave: IMML, Visual IMML, acesso remoto, IU, XICL 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2373 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MONOPOLOS DE MICROFITA E DE CPW PARA SISTEMAS 
UWB 
ALUNO: DANIEL BARBOSA DE QUEIROZ (6046815428) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (4401565487) 

Resumo:  
 
        Os sistemas de comunicações sem fio e com altas taxas de transmissão de dados necessitam de antenas
de banda larga que sejam pequenas, finas, leves e de baixo custo. Uma das opções consideradas para o
atendimento dessa necessidade é a do uso de monopolos de microfita. Foram efetuadas investigações para o
desenvolvimento de antenas de banda ultra-larga (UWB) com patches condutores retangulares, circulares,
elípticos e triangulares. O esforço atual tem se concentrado na otimização de alguns parâmetros dessas
antenas, como a largura de banda, para aplicações em sistemas de comunicações de banda larga e UWB.
Várias técnicas estão sendo investigadas, dentre as quais podem ser destacadas: a otimização do formato
dos patches, do alimentador, do formato do plano de terra e do posicionamento do alimentador, além da
introdução de várias portas de excitação. Neste trabalho, são investigadas as propriedades de monopolos de
microfita com patches condutores de formatos retangular, anelar, trapezoidal, circular e quadrado. Objetiva-
se avaliar os efeitos produzidos pelo truncamento do plano de terra especialmente em relação ao aumento
da largura de banda dessas antenas. No desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma investigação
experimental, com a fabricação e a medição de protótipos. Além disso, foi usado o simulador Ansoft
Designer na realização de um estudo paramétrico para melhorar a característica de banda larga das antenas.
Os resultados obtidos são apresentados e discutidos. 

Palavras chave: Antena de banda larga, UWB, monopolo, antena impressa, terra truncado. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2374 
TÍTULO: PROJETO DE UM REDUTOR DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS PARA UM 
VEÍCULO DO TIPO BAJA SAE 
ALUNO: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (6920904446) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 
CO-AUTOR: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (6887255464) 
CO-AUTOR: WENDELL ALBANO (5837526404) 
CO-AUTOR: OLIVER RIBEIRO PINTO BRIMDJAM (6805746469) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem por finalidade relatar todas as etapas de projeto de um redutor de transmissão
por engrenagem atuando em série com um sistema de transmissão por CVT (Continously Variable
Transmission), para um veículo off-road do tipo Baja SAE. As etapas de projeto vão desde a identificação
das necessidades até a fabricação e teste do protótipo tendo como base a análise crítica de protótipos
anteriores. Foram utilizadas ferramentas como o QCDMS (Qualidade, Custo, Fabricação, Mão de Obra e
Segurança), softwares de CAD/CAM e o ciclo PDCA (Planejar, Construir, Checar e Agir corretivamente). 

Palavras chave: Mini-baja, baja sae, transmissao, off-road 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2376 
TÍTULO: FILTROS COM ANÉIS DE MICROFITA PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÕES SEM FIO 
ALUNO: MARCELO FONSECA BARBALHO (5095428407) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (4401565487) 

Resumo:  
 
        O ressoador de microfita em anel tem sido usado para aplicações em projeto de filtros, misturadores,
osciladores e antenas. O esforço para o desenvolvimento de filtros capazes de operar em sistemas de banda
larga exigiu a construção do ressoador de anel de dois modos. Os avanços mais recentes neste tema
conduziram ao desenvolvimento do ressoador de dois anéis e dois modos. Este ressoador apresenta
características adequadas para a realização de filtros de banda ultra-larga (UWB) para sistemas de 
comunicações sem fio. Na construção desses ressoadores são usadas as técnicas de fabricação de circuitos
integrados de microondas. No estágio atual, os trabalhos são realizados sobre substratos dielétricos, como a
fibra de vidro e o fenolite, mas outros materiais podem ser empregados. A estrutura básica de um ressoador
de dois anéis e dois modos de operação inclui duas portas, sendo uma de entrada e outra de saída, que são
separadas espacialmente uma da outra de 90º. A resposta desse dispositivo pode ser melhorada com a 
introdução de tocos radiais, que correspondem a seções de linhas de transmissão que são introduzidos de
modo a reduzir a sua perda por inserção. Este trabalho apresenta uma contribuição ao estudo dos
ressoadores de anéis de fita, ao apresentar uma nova configuração que incorpora um terceiro anel e dois
transformadores de impedância, para fins de casamento das portas de entrada e saída do dispositivo. Os
resultados simulados e medidos são apresentados e discutidos. 

Palavras chave: Ressoador de microfita, anel de microfita, filtros, UWB. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2377 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA HÍBRIDO DE DESTILAÇÃO SOLAR PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA DE PETRÓLEO. 
ALUNO: RAFAEL EUGENIO MOURA RAMOS (5994407402) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (8580772800) 
CO-AUTOR: ROGERIO PITANGA SANTOS (6136646471) 

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 de 250L, uma placa coletora solar de 2m2, um reservatório
térmico de 200L e um destilador solar de vidro, tipo duas águas, com 1m2 de área útil. 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 (fases líquida e vapor) 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, e apresentou uma pequena variação de temperatura para dias consecutivos. Esta
variação resultou em 10ºC em média, considerando o pico de temperatura no horário de maior insolação
(68,5ºC). Esse 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, o que aumenta a taxa de evaporação. A 
eficiência do sistema solar no tratamento de águas de produção ainda é desconhecida quantitativamente.
Porém, é conhecido pela literatura que a destilação solar é eficaz na remoção de sais da água, com índices
geralmente superiores a 98%. 

Palavras chave: Destilação solar, sistema híbrido, água produzida de petróleo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2379 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM DIPOSITIVO DE FRENAGEM PARA UM MINI BAJA 
ALUNO: RICARDO LUIS MACEDO DE SIQUEIRA (5778830467) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (20300190468) 

Resumo:  
 
        OBJETIVO - Desenvolver um sistema de freios que possibilite ao piloto o máximo de controle de 
frenagem, a detenção total do veículo na mínima distância possível e que distribua igualmente a ação
frenante nos eixos dianteiro e traseiro, permitindo assim o seu travamento simultâneo evitando que o
mesmo mude sua trajetória durante a frenagem ou fique incontrolável. Estes estudos foram desenvolvidos
com o auxilio do programa solid works o qual nos possibilitou projetar e desenvolver um novo disco de
freio de melhor eficiência e menor peso usando como comparativo os discos de freios utilizados
anteriormente no veículo. 

Palavras chave: FRENAGEM, DISCO DE FREIO, MINI BAJA. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2388 
TÍTULO: EFICIÊNCIA DE INIBIDORES EM FLUIDOS AQUOSOS 
ALUNO: ALEX NASCIMENTO BARROS (7249230476) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (6147351494) 

Resumo:  
 
        Durante a perfuração de poços de petróleo usa-se um fluido de perfuração para sustentar 
mecanicamente as paredes do poço, lubrificação/resfriamento da broca e transporte os cascalhos até a
superfície. O presente trabalho tem como objetivo a avaliação e comparação de produtos comerciais na
inibição de filtrado sobre o comportamento reológico de fluidos poliméricos comerciais. Os fluidos de
perfuração são misturas de sólidos, líquidos e/ou gás, podendo assumir aspecto de suspensão, dispersão
coloidal ou emulsão. Podem ser caracterizados através de suas propriedades: densidade, parâmetros
reológicos (viscosidade, tensão de cisalhamento, índice de consistência K, etc), força gel, volume de
filtrado, estabilidade térmica, teor de sólidos, ph, resistividade elétrica, entre outros. Reologicamente, os
fluidos são classificados em Newtoniano e não Newtoniano. Neste trabalho utiliza-se o modelo não 
newtoniano de Herschell-Buckley, onde são analisados os parâmetros: K, n e t0. Os fluidos foram
preparados em um misturador Hamilton Beach e seu comportamento reológico avaliado em reômetro Fann
35A, segundo metodologia pré-determinada. Constatou-se que os parâmetros reológicos, K, n e a densidade 
dos fluidos não sofreram alterações significativas, somente o t0 do FIC2 sofreu em pequeno aumento (4,59)
em relação ao branco (3,57). O FIC1 apresentou a maior redução no volume do filtrado (11,5) em ralação
ao FIC2 (17). 

Palavras chave: inibidores, fluidos aquosos, reologia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2389 
TÍTULO: CÁLCULO DE PARÂMETROS E FORMATAÇÃO DE DADOS PARA PROGRAMAS DE 
SIMULAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 
ALUNO: ANDRE LUIZ DE SOUZA MACIEL (6904810475) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (5768632468) 

Resumo:  
 
        A extração de petróleo em campos terrestres do Rio Grande do Norte é comumente realizada através
do bombeamento do óleo em poços por equipamentos conhecidos na prática por “cavalos de pau”, e, a 
partir deles, o petróleo é transportado por dutos metálicos, um saindo de cada poço, conhecidos na prática
por “linhas de insurgência”, que se unem nas unidades de reservatório. Tais linhas oferecem grande risco
por se localizarem em vários pontos em cruzamento e em paralelo com as linhas de alimentação elétrica dos
poços. Relatos verídicos explanam sobre eventuais choques elétricos sofridos por operadores da unidade de
produção da UN-RNCE da Petrobrás quando em contato com as “linhas de insurgência”, e também sobre 
os falecimentos de quadrúpedes quando próximos a uma região de falta fase-terra. O projeto de pesquisa 
tem o intuito de analisar a situação atual das redes de distribuição em relação à “linha de insurgência”, bem 
como o levantamento de parâmetros elétricos dos dutos e das linhas para a análise de falta fase-terra 
envolvendo uma eventual queda de uma linha sobre a “linha de insurgência”, bem como a indução 
eletromagnética das redes de energia sobre os dutos. Outro aspecto relacionado a este projeto de pesquisa é
o levantamento da situação dos sistemas de aterramento da unidade de produção UN-RNCE, visando uma 
maior segurança contra descargas atmosféricas e uma melhor eficiência do sistema de distribuição de
energia elétrica. 

Palavras chave: Aterramento, Compatibilidade eletromagnética, Indução Eletromagnética 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: ET2403 
TÍTULO: USO DE VERMICULITA MODIFICADA COM QUITOSANA COMO AGENTE 
ADSORVENTE DOS ÍONS PB2+ E CU2+. 
ALUNO: ANNE PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA (997359463) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449) 

Resumo:  
 
        Os metais pesados são usados em muitos processos industriais tais como fabricação de utensílios
doméstico. No entanto, estes são prejudiciais para o meio ambiente e seres vivos. O desenvolvimento deste
trabalho tem como objetivo remover Cu(II) e Pb(II) de soluções aquosas utilizando materiais de baixo custo
através do processo de adsorção utilizando a quitosana e a vermiculita. Estes materiais são comumente
utilizados segundo a literatura como materiais adsorventes. Neste trabalho será discutido a modificação da
vermiculita expandida com a quitosana através de um estudo de absorção de metais em ensaios de colunas. 

Palavras chave: Vermiculita, Quitosana, Adsorção, Metais Pesados 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: OU1437 
TÍTULO: GERECIAMENTO DE RESÍDUOS SOLÍDOS NA UFRN 
ALUNO: LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (1397683430) 
ORIENTADOR: MARJORIE DA FONSECA E SILVA MEDEIROS (39255743449) 

Resumo:  
 
        Este programa tem o objetivo de reduzir e controlar os impactos causados sobre o ambiente pelos
resíduos produzidos pela UFRN em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, garantindo espaço à
consciência crítica, ética e ambientalmente correta; o correto manuseio e disposição final dos resíduos,
assegurando assim uma melhoria contínua nas condições de segurança, higiene e saúde ocupacional da
comunidade universitária, colaborando com a qualidade de vida da comunidade, com a preservação
ambiental e a manutenção da vida no planeta. Na operacionalização do sistema temos uma estrutura e
responsabilidade, onde contamos com o envolvimento e comprometimento da alta gestão para execução das
atividades no setor de sua administração. Para implantação seguimos o ciclo de controle do PDCA
(PLANEJAR, DESENVOLVER, CHECAR E AÇÃO CORRETIVA),isso para reduzir custos na compra
dos materiais, com a minimização do desperdício, aumentar o numero de pesquisas de inovação tecnológica
na área de reaproveitamento, tratamento ,assim como os projetos de extensão relacionados à gestão de
resíduos em geral e à educação ambiental. 

Palavras chave: Segurança;extensão;reduzir custos; pesquisas tecnológica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: OU1683 
TÍTULO: VISÃO DIDÁTICA DO ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS PLANOS DIRETORES DE 
NATAL DE 1984, 1994 E 2007 
ALUNO: CAMILA FURUKAVA (5722546445) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA (26135965468) 

Resumo:  
 
        Este trabalho trata do estudo desenvolvido sobre os Planos Diretores de 1984, 1994 e 2007, em
Natal/RN, com o objetivo de traçar um paralelo entre eles, observando conceitos, metodologias e
instrumentos utilizados, destacando-se o seu significado para o desenvolvimento da cidade. Aborda-se as 
diferenças na concepção dos Planos, que na década de 80 era de Desenvolvimento Integrado, apresentando
instrumentos de controle e atribuições exclusivas de um setor técnico de planejamento; e, na década de 90,
incorpora os princípios da função social da cidade e da democratização da gestão urbana, a partir da matriz
da Reforma Urbana, que tem no processo constituinte de 1988 e na rearticulação do Movimento Nacional
de Reforma Urbana uma das principais referências. Com a regulamentação do Estatuto da Cidade, o Plano
Diretor confirma-se como instrumento básico de política de desenvolvimento urbano que deve ser
elaborado e implementado com participação popular, voltado para garantir que a propriedade urbana
cumpra sua função social, que o desenvolvimento econômico tenha bases sustentáveis, garantindo aos
cidadãos qualidade de vida. Ao final, apresentam-se os principais aspectos de mudança nos conceitos,
metodologias e instrumentos aplicados, de forma didática, para a difusão deste conteúdo junto a
organizações sociais, considerando-se a interface entre os projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos
sobre o tema Plano Diretor Participativo, na Base de Pesquisa Estudos do Habitat. 

Palavras chave: Plano Diretor Participativo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: OU1726 
TÍTULO: CONCEITO E REPRESENTAÇÃO NA CULTURA PROJETUAL CONTEMPORÂNEA 
ALUNO: NATHALIA PEREIRA DA SILVA (5476255451) 
ORIENTADOR: SONIA MARQUES DA CUNHA BARRETO (16842073472) 

Resumo:  
 
        Com o objetivo geral de estudar a cultura contemporânea na área de projeto de arquitetura através de
duas categorias: conceito e representação. Identificando elementos teóricos utilizados, principalmente, no
discurso textual e /ou imagético da projetação arquitetônica, como a relação entre esses, como identificar
aos principais meios de representação utilizados. Com a coleta e analises desses dados, inicialmente
trabalhando com os TFGs (Trabalhos Finais de Graduação) disponibilizados pela plataforma de
informações PROJETADA, desenvolvida pela base de pesquisa PROJETAR. As questões em estudo serão
analisadas a partir do material disponibilizado pela plataforma. Seguido do momento serão confeccionados
e pré-testados os instrumentos de pesquisa adequados à problemática em estudo, e realizada a coleta de
dados. 

Palavras chave: Conceito;representação;PROJEDATA;Trabalho Final de Graduação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: OU1981 
TÍTULO: PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE - GESTÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 
ALUNO: RADMILA SALVIANO FERREIRA (7324937497) 
ORIENTADOR: MARJORIE DA FONSECA E SILVA MEDEIROS (39255743449) 
CO-AUTOR: LILIAN FELIX BORGES (5472070422) 
CO-AUTOR: IAGE TERRA GUEDES DE OLIVEIRA (6822808442) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (6147351494) 

Resumo:  
 
        A questão dos resíduos foi por muito tempo esquecida, assim como outras questões ambientais, até
que com o advento da Revolução Industrial começou-se a produção e a descoberta em demasia de diversos 
produtos químicos. A partir daí, um grande número de resíduos começou a ser gerado e a sua destinação
final tornou-se então um problema já que estes quando gerenciados de maneira incorreta contaminam
progressivamente as águas, o solo e a atmosfera afetando a vida dos seres vivos. Resíduos químicos são
aqueles gerados das atividades laboratoriais, sejam elas de pesquisa, prestação de serviços e/ou ensino.
Essas três linhas de segmentos geradores de resíduos são desenvolvidas no ambiente acadêmico, fazendo da
universidade uma potencial geradora de resíduos químicos. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo a
quantificação e qualificação dos resíduos, através da aplicação de questionários, visando dá-los uma 
destinação adequada. O projeto piloto foi iniciado no Departamento de Química (DQ) da instituição, por ser
um grande gerador de resíduo químico. Constatou-se que existe de fato uma enorme produção de resíduos,
com uma quantidade de passivo estimada em 900L e 110 kg em 25 laboratórios do DQ. Assim, conclui-se 
que é necessária a implantação de um programa de gerenciamento de resíduos que se preocupe com a
minimização bem como com o pré-tratamento e destinação adequada dos resíduos gerados antes de serem
descartados. 

Palavras chave: Resíduos Químicos, Gestão, Departamento de Química. 

 

 

 


	Menu
	Apresentação
	Dados Institucionais
	Programação
	Comissões
	ET - Exatas e Tecnológicas
	HS - Humanas e Sociais
	SB - Saúde e Biológicas
	Busca
	Sair



