
CÓDIGO: ET0004 

TÍTULO: ZIRCÔNIA ESTABILIZADA COM A ADIÇÃO DE CÉRIO E NEODÍMIO 

ALUNO: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (022.606.804-88) 

ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 

CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 

CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 

 
CÓDIGO: ET0010 

TÍTULO: MODELAGEM HIDROLÓGICA DISTRIBUÍDA NA BACIA 

EXPERIMENTAL DE SERRA NEGRA DO NORTE 

ALUNO: MARCO TULIO CICERO ARAUJO FERNANDES (047.298.374-10) 

ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (184.466.638-72) 

 
CÓDIGO: ET0014 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE ALGUNS METAIS ATRAVÉS DE REAÇÃO DE 

DERIVATIZAÇÃO. 

ALUNO: FRANCISCA EDIVANIA DE MORAIS (043.822.744-19) 

ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (211.193.763-00) 

 
CÓDIGO: ET0027 

TÍTULO: ANTENAS INTELIGENTES MULTICAMADAS, SUPERCONDUTORES E 

CAMPOS DISTANTES 

ALUNO: WESLLEY MACIEL BENTO DE AMORIM (013.591.224-51) 

ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 

 
CÓDIGO: ET0029 

TÍTULO: MODELOS PARA ANÁLISE DE EDIFÍCIOS DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL SUBMETIDOS A AÇÕES HORIZONTAIS 

ALUNO: JULIO CESAR CAVALCANTE DAMASCENO (045.815.524-19) 

ORIENTADOR: JOEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO (839.913.014-15) 

 
CÓDIGO: ET0030 

TÍTULO: ORTOCAD I: UMA SOLUÇÃO COMPUTACIONAL 3D DE BAIXO CUSTO 

BASEADA EM ENGENHARIA REVERSA 

ALUNO: LUZINARIO GOMES DA SILVA (012.167.294-84) 

ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (358.082.254-34) 

 
CÓDIGO: ET0031 

TÍTULO: ARRANJOS DE ANTENAS, CAMPOS DISTANTES E FOTÔNICA 

ALUNO: BRENO MEIRA MOURA DE AMORIM (050.926.954-04) 

ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 
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CÓDIGO: ET0032 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA FERRITA DE MAGNÉSIO E NÍQUEL, 

SINTETIZADA A PARTIR DO MÉTODO DOS CITRATOS PRECURSORES 

ALUNO: JOSE FRANCINALDO DE OLIVEIRA (273.931.798-06) 

ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 

CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 

CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 

CO-AUTOR: JOSE EVES MENDES DA SILVA (027.994.754-26) 

 
CÓDIGO: ET0034 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA SUSPENSÃO (LEITE DE CABRA) NAS CURVAS 

FLUIDODINÂMICAS DO LEITO DE JORRO. 

ALUNO: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (077.516.324-45) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 

CO-AUTOR: RUTHINEIA JESSICA ALVES DO NASCIMENTO (013.986.994-89) 

CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (035.089.464-79) 

 
CÓDIGO: ET0038 

TÍTULO: SECAGEM DE MISTURAS DE FRUTAS NO LEITO DE JORRO. EFEITO 

DA ADIÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE GORDURAS NO DESEMPENHO DO 

PROCESSO E NAS PROPRIEDADES DAS POLPAS PROCESSADAS E DOS 

PRODUTOS OBTIDOS. 

ALUNO: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (061.135.714-32) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 

CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (812.679.404-68) 

 
CÓDIGO: ET0039 

TÍTULO: ESTUDOS DE SECAGEM DE MISTURAS DE POLPAS DE FRUTAS 

TROPICAIS 

ALUNO: VANESSA PESSOA UCHOA DE ARAUJO (008.876.794-98) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 

CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (812.679.404-68) 

 
CÓDIGO: ET0041 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS BIOCLÁSTICOS DA 

PLATAFORMA EQUATORIAL BRASILEIRA ADJACENTE AO RIO GRANDE DO 

NORTE, NE BRASIL 

ALUNO: ROZILEIDE DE OLIVEIRA LIMA (041.700.504-01) 

ORIENTADOR: HELENICE VITAL (314.819.814-04) 

CO-AUTOR: NARENDRA KUMAR SRIVASTAVA (222.325.914-68) 

 
CÓDIGO: ET0043 

TÍTULO: ESTUDO DE RESSOADORES PLANARES, ONDAS MILIMÉTRICAS E 

METAMATERIAIS 

ALUNO: ANDRE LUIZ DE SOUZA MACIEL (069.048.104-75) 

ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 
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CÓDIGO: ET0044 

TÍTULO: SÍNTESE DE CARBETO DE NIÓBIO NANOESTRUTURADO (NBC) A 

PARTIR DO TRIS(OXALATO)OXINIOBATO DE AMÔNIO MONOHIDRATADO 

[(NH4)3NBO(C2O4)3.H2O]: OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS REACIONAIS. 

ALUNO: ANTONIO MARCILIO VIEIRA DE MORAIS (054.536.714-08) 

ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 

 
CÓDIGO: ET0045 

TÍTULO: PERCEPÇÃO E ANÁLISE DO CONFORTO AMBIENTAL EM PRAÇAS 

PÚBLICAS DE NATAL/RN 

ALUNO: ERIKA DANIELLE DE OLIVEIRA (009.543.924-26) 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

 
CÓDIGO: ET0047 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA ACIDEZ DE CHUVAS CONFORME ATUAÇÃO DOS 

SISTEMAS SINÓTICOS NA CIDADE DE NATAL/RN 

ALUNO: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (010.186.774-37) 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

 
CÓDIGO: ET0051 

TÍTULO: APLICAÇÃO DO PROCESSO FOTO-FENTON NA DEGRADAÇÃO DO 

CORANTE ÍNDIGO BLUE 

ALUNO: RICARDO PAULO FONSECA MELO (054.088.624-61) 

ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 

CO-AUTOR: GEORGE GONCALVES DANTAS DE MEDEIROS (061.139.594-06) 

CO-AUTOR: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (055.023.954-56) 

CO-AUTOR: LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE   

 
CÓDIGO: ET0055 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 

CARBETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 

POLIMÉRICOS. 

ALUNO: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (011.314.074-66) 

ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20) 

CO-AUTOR: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (053.282.564-09) 

 
CÓDIGO: ET0056 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECANICAS DO 

SISETMA ALUMINA-NBC PRODUZIDO POR PRECURSORES POLIMERICOS 

ALUNO: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (053.282.564-09) 

ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20) 

CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO   

 
CÓDIGO: ET0058 

TÍTULO: MODOS GUIADOS EM SLABS METAMATERIAIS 

ALUNO: GILDENIR SOARES BATISTA DA SILVA (012.128.464-60) 

ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 
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CÓDIGO: ET0059 

TÍTULO: APRENDENDO ESTATÍSTICA BRINCANDO COM SOFTWARE 

ESTATÍSTICO R: USANDO PROCESSO ESTOCÁSTICO DE BERNOULLI E SEUS 

DERIVADOS. 

ALUNO: JOSIMAR MENDES DE VASCONCELOS (011.907.004-92) 

ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (000.312.427-40) 

CO-AUTOR: CARLOS VIRGILIO SALES DE ARAUJO   

 
CÓDIGO: ET0060 

TÍTULO: APOIO A LEVANTAMENTO BATIMETRICO NA PLATAFORMA 

CONTINENTAL DO RN 

ALUNO: ALESSANDRO ADERSON DO NASCIMENTO (011.979.064-52) 

ORIENTADOR: HELENICE VITAL (314.819.814-04) 

 
CÓDIGO: ET0063 

TÍTULO: COMPARAÇÃO DE DESEMPENHOS TÉRMICOS ENTRE ESPUMAS DE 

PU E DE MAMONA 

ALUNO: HALLYJUS ALVES DIAS BEZERRA (059.340.404-13) 

ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (358.468.524-91) 

CO-AUTOR: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (040.912.874-09) 

CO-AUTOR: JACQUES COUSTEAU DA SILVA BORGES (054.309.614-93) 

 
CÓDIGO: ET0072 

TÍTULO: A RAZÃO ENTRE O VOLUME DO "BOW SHOCK" E DO CASULO EM 

RADIO FONTES EXTRAGALÁCTICAS 

ALUNO: NATHALIA MATTOS NOVAES DA ROCHA (062.570.284-00) 

ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (650.382.748-20) 

 
CÓDIGO: ET0076 

TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DE GERADORES DE NÚMEROS 

ALEATÓRIOS 

ALUNO: DIVAL DE BRITO GUERRA NETO (052.292.794-78) 

ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (071.362.004-82) 

CO-AUTOR: FRANCISCO EDUARDO FERNANDES E SILVA (044.734.734-90) 

 
CÓDIGO: ET0079 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO COM 

SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 

ALUNO: HERMANO GOMES FERNANDES (047.486.274-76) 

ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: VALDIR COTRIM RIBEIRO NETO (036.453.869-47) 

CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 

CO-AUTOR: LUISA CIMATTI PAULINO (035.559.359-92) 

 
CÓDIGO: ET0082 

TÍTULO: MICROFLOTAÇÃO DE FELDSPATO POTÁSSICO E QUARTZO COM 

COLETORES ANIÔNICOS E CATIÔNICOS 

ALUNO: JOAO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (043.351.874-08) 

ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (240.434.272-04) 
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CÓDIGO: ET0084 

TÍTULO: ESTUDO DO EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO E LÍQUIDO-LÍQUIDO DE 

SISTEMAS TERNARIOS ENVOLVENDO SAIS DE TERRAS RARAS: SEPARAÇÃO 

DE NEODÍMIO/PRASEODÍMIO, CÉRIO/LANTÂNIO 

ALUNO: HELTON SIQUEIRA MACIEL (073.762.344-62) 

ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIS LOPES MORIYAMA (066.632.784-01) 

 
CÓDIGO: ET0085 

TÍTULO: ESTUDOS DE SORÇÃO UTILIZANDO O CORANTE ALARANJADO DE 

METILA COMO ADSORVATO EM ESFERAS DE QUITOSANA 

ALUNO: ANDRE LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA (061.824.474-35) 

ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

CO-AUTOR: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (034.317.634-30) 

 
CÓDIGO: ET0095 

TÍTULO: PARALELIZAÇÃO DA TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO POR NUVEM DE 

PARTÍCULAS DISCRETO 

ALUNO: PEDRO PETROVITCH CAETANO MAIA (069.509.914-01) 

ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (057.630.884-68) 

 
CÓDIGO: ET0098 

TÍTULO: CONVERSORES DE POTÊNCIA PARA SISTEMAS DE INTERLIGAÇÃO 

INTELIGENTES DE UNIDADES DE GERAÇÃO ISOLADAS COM A REDE 

PRIMÁRIA 

ALUNO: ODAILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA (055.685.374-10) 

ORIENTADOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (318.046.834-34) 

 
CÓDIGO: ET0099 

TÍTULO: EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS 

CORANTES NATURAIS DAS PLANTAS DA REGIÃO ( FRUTOS, FOLHAS, 

CASCAS, RAÍZES, ETC) 

ALUNO: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (069.626.574-55) 

ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (182.221.614-15) 

CO-AUTOR: MARILIA LOURENCO DE AZEVEDO (055.383.164-08) 

 
CÓDIGO: ET0100 

TÍTULO: EXTRAÇÃO DA FIBRA DO CAULE DA BANANEIRA NA FABRICAÇÃO 

DE COMPÓSITOS 

ALUNO: MARILIA LOURENCO DE AZEVEDO (055.383.164-08) 

ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (182.221.614-15) 

CO-AUTOR: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (069.626.574-55) 
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CÓDIGO: ET0101 

TÍTULO: EXTRAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ALGINATO 

DAS ALGAS MARINHAS NA FABRICAÇÃO DE TÊXTEIS 

ALUNO: BRENNO HENRIQUE SILVA FELIPE (014.335.334-99) 

ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (182.221.614-15) 

CO-AUTOR: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (069.626.574-55) 

 
CÓDIGO: ET0102 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS A BASE DE TENSOATIVOS PARA 

RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO 

ALUNO: FLAVIA CHRIS PINHEIRO DA SILVA (012.602.714-55) 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 

CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: VALDIR COTRIM RIBEIRO NETO (036.453.869-47) 

CO-AUTOR: LUISA CIMATTI PAULINO (035.559.359-92) 

 
CÓDIGO: ET0104 

TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE ACETATO DE 

SÓDIO NO CRESCIMENTO DO BACILLUS EHIMENSIS E DO BACILLUS 

CHITINOLYTICUS. 

ALUNO: NATHALIA KELLY DE ARAUJO (011.694.104-99) 

ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

CO-AUTOR: PRISCILA PONTES CRUZ (056.759.984-11) 

CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (027.143.199-71) 

CO-AUTOR: ALDO BATISTA SOARES JUNIOR (053.590.014-70) 

 
CÓDIGO: ET0108 

TÍTULO: USO DA LINHAGEM DE CÉLULAS DE INSETO SF21 PARA A 

PRODUÇÃO DE ISOLADOS VIRAIS SELVAGENS E RECOMBINANTES DO 

BACULOVÍRUS AGMNPV 

ALUNO: CAMILLA EMANUELLE MENDES ROCHA (053.484.504-56) 

ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53) 

CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA (024.434.124-90) 

 
CÓDIGO: ET0109 

TÍTULO: GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE API'S JAVA CARD A PARTIR DA 

ESPECIFICAÇÃO FORMAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 

CLIENTE 

ALUNO: KATIA KARINNE DE OLIVEIRA MORAES (057.228.114-59) 

ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (008.090.854-37) 

 
CÓDIGO: ET0110 

TÍTULO: APLICAÇÃO DO MÉTODO RIETVELD NO ESTUDO DAS ALTERAÇÕES 

MICROESTRUTURAIS DO NANOCOMPÓSITO WC-10%CO ATRAVÉS DA 

MOAGEM DE ALTA ENERGIA 

ALUNO: JOSE RENIER ROCHA DE OLIVEIRA (064.667.224-06) 

ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
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CÓDIGO: ET0112 

TÍTULO: CINÉTICA DO CULTIVO DE E.COLI RECOMBINANTE PARA 

PRODUÇÃO DE ANTÍGENO DE LEISHIMANIOSE 

ALUNO: SIRTYS SANTOS LESSA DE ANDRADE (035.940.144-95) 

ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

CO-AUTOR: MICHELLE ROSSANA FERREIRA VAZ (029.167.584-02) 

 
CÓDIGO: ET0115 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CE NO TIO2 

ALUNO: VALDEMIR GOMES CORTEZ JUNIOR (071.968.664-44) 

ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (108.433.294-91) 

 
CÓDIGO: ET0131 

TÍTULO: GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA E QUALIDADE DAS AGUAS NA BORDA 

SUL DA BACIA POTIGUAR NO TRECHO AFONSO BEZERRA-UPANEMA. 

ALUNO: SAMARA DANIELLE OLIVEIRA DE MORAIS (052.492.324-85) 

ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (051.547.824-53) 

 
CÓDIGO: ET0138 

TÍTULO: SÍNTESE GEOLÓGICA DO LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: CLEBER FELIX DAS CHAGAS (012.695.364-35) 

ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (156.031.804-04) 

CO-AUTOR: MÁRIO CARLOS DIAS VIEGAS (010.464.714-06) 

 
CÓDIGO: ET0139 

TÍTULO: COMPARAÇÃO DAS ISOTERMAS DE ADSORÇÃO DA CQTSC 

MICROEMULSIONADA EM ÁGUA E EM MEIO SALINO 

ALUNO: ELAINE CRISTINA MARTINS DE MOURA (971.439.364-72) 

ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

CO-AUTOR: CATIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (770.445.684-

91) 

CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 

CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (061.473.514-94) 

 
CÓDIGO: ET0143 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DE SOLUBILIZAÇÃO DE ISATINA 

EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 

ALUNO: EWERTON RICHARD FERNANDES TEIXEIRA (012.111.354-03) 

ORIENTADOR: HELIO SCATENA JUNIOR (394.697.278-00) 

CO-AUTOR: CATIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (770.445.684-

91) 

CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 

CO-AUTOR: ANNE MICHELE ARAUJO BEZERRA (008.576.684-47) 
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CÓDIGO: ET0144 

TÍTULO: OBTENÇÃO DE DIAGRAMAS DE FASE PSEUDOTERNÁRIOS DO 

TENSOATIVO OCS-MICROEMULSIONADO EM MEIO ÁCIDO 

ALUNO: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (061.473.514-94) 

ORIENTADOR: HELIO SCATENA JUNIOR (394.697.278-00) 

CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 

CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (055.769.424-85) 

 
CÓDIGO: ET0150 

TÍTULO: SELECÃO DE LUBRIFICANTES PARA APLICAÇÃO EM FLUIDOS DE 

PERFURAÇÃO BASE ÁGUA ATRAVÉS DO USO DE LUBRICITY TESTER 

ALUNO: JOSE ERNANE CARDOSO GOMES (068.915.654-56) 

ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: ANA CATARINA DA ROCHA MEDEIROS (672.157.934-00) 

CO-AUTOR: MARIANE VIEIRA   

 
CÓDIGO: ET0160 

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 (055.907.134-55) 

ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (106.119.754-91) 

 
CÓDIGO: ET0170 

TÍTULO: ESTUDO DA BENTONITA NA ADSORÇÃO DE HPAS EM SOLUÇÕES 

OLEOSAS 

ALUNO: ALINE DA SILVA SANTOS (011.026.714-10) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: PATRICIA MARIA FREIRE DA SILVA (011.258.804-22) 

CO-AUTOR: CICERO ADAILTON BEZERRA (029.727.464-30) 

CO-AUTOR: ANDREA FRANCISCA FERNANDES BARBOSA (018.947.434-31) 

 
CÓDIGO: ET0176 

TÍTULO: A LEI DE HUBBLE 

ALUNO: ALISSON EMANOEL DE OLIVEIRA FAGUNDES (065.466.864-73) 

ORIENTADOR: NILZA PIRES (381.103.264-04) 

 
CÓDIGO: ET0179 

TÍTULO: ESTUDO DA PRODUTIVIDADE E ESTABILIDADE GENÉTICA DO 

BIOPESTICIDA BACULOVIRUS SPODOPTERA PRODUZIDOS EM CULTIVOS 

CELULARES 

ALUNO: DANIELLE DE ARAUJO SILVA (046.851.044-39) 

ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53) 

CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA (024.434.124-90) 

 
  

8 de 47



CÓDIGO: ET0181 

TÍTULO: INFLUENCIA DO CAMPO MAGNÉTICO NA SÍNTESE DE 

MICROPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

ALUNO: THALES RENAN FERREIRA PONTES (079.237.014-74) 

ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 

CO-AUTOR: JONATAS DOS SANTOS FERNANDES (046.186.814-89) 

CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (066.853.024-37) 

CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60) 

 
CÓDIGO: ET0183 

TÍTULO: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE UM DESTILADOR SOLAR PARA 

PETRÓLEO 

ALUNO: RODRIGO MARCIO DA SILVA (056.390.144-66) 

ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (123.910.854-00) 

CO-AUTOR: FERNANDA ALVES RIBEIRO (008.803.084-94) 

 
CÓDIGO: ET0185 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE SISTEMA 

MICROEMULSIONADOS NA SOLUBILIZAÇÃO PARAFÍNICA, UTILIZANDO A 

VARIAÇÃO DO SINAL FOTOELÉTRICO. 

ALUNO: FLAVIA MELO DE LIMA (058.136.004-42) 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 

CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (029.954.644-66) 

CO-AUTOR: RANIERI GABRIEL FERREIRA SOARES (059.007.114-98) 

CO-AUTOR: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (010.077.454-

79) 

 
CÓDIGO: ET0190 

TÍTULO: DIFICULDADES DE PROFESSORES E LICENCIANDOS COM RELAÇÃO 

A ATIVIDADES EXPERIMENTAIS SOBRE ESTUDO DAS PROPRIEDADES DA 

MATÉRIA 

ALUNO: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (065.290.844-60) 

ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (247.870.192-87) 

 
CÓDIGO: ET0191 

TÍTULO: HIPERHEURÍSTICAS PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 

COMBINATÓRIA 

ALUNO: CLARISSA ARAUJO AZEVEDO (061.231.034-58) 

ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (816.520.117-49) 

 
CÓDIGO: ET0192 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

ALUNO: ANDRE DA CUNHA (008.699.914-18) 

ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (247.870.192-87) 
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CÓDIGO: ET0193 

TÍTULO: VÁLVULA REDUTORA DE CONTAGEM DE AR NO HIDRÔMETRO 

ALUNO: EVANDSON SILVA DE MENDONCA (046.706.164-55) 

ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (123.910.854-00) 

CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA   

CO-AUTOR: RODRIGO MARCIO DA SILVA (056.390.144-66) 

 
CÓDIGO: ET0198 

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO EMPREGO DE LUBRIFICANTES EM FLUIDOS DE 

PERFURAÇÃO BASE ÁGUA 

ALUNO: JEFFERSON TEIXEIRA ARRUDA (013.692.334-85) 

ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: THIAGO DE FREITAS FELIX (009.642.434-66) 

CO-AUTOR: ANA CATARINA DA ROCHA MEDEIROS (672.157.934-00) 

CO-AUTOR: RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAUJO (051.022.674-42) 

 
CÓDIGO: ET0200 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS POLÍMEROS ANIÔNICOS EM FLUIDOS DE 

PERFURAÇÃO À BASE DE ÁGUA 

ALUNO: RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAUJO (051.022.674-42) 

ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: THIAGO DE FREITAS FELIX (009.642.434-66) 

CO-AUTOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 

CO-AUTOR: JEFFERSON TEIXEIRA ARRUDA (013.692.334-85) 

 
CÓDIGO: ET0201 

TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TIPO DA CARBOXIMETILCELULOSE 

NOS FLUIDOS DE PERFURAÇÃO BASE ÁGUA 

ALUNO: THIAGO DE FREITAS FELIX (009.642.434-66) 

ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: ANA CATARINA DE ROCHA MEDEIROS (672.157.934-00) 

CO-AUTOR: JEFFERSON TEIXEIRA ARRUDA (013.692.334-85) 

 
CÓDIGO: ET0209 

TÍTULO: LEVANTAMENTO DE CUSTO E MONTAGEM DE EXTRATOR 

SUPERCRÍTICO PARA EXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 

ALUNO: ANTONIO JAYME DE SOUZA NETO (051.667.494-30) 

ORIENTADOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (291.711.564-

53) 

CO-AUTOR: ELISANGELA LOPES GALVAO   

CO-AUTOR: THOMAS ROCELLI DE OLIVEIRA (060.808.674-60) 

CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DE OLIVEIRA (221.797.634-68) 
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CÓDIGO: ET0223 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO POR 

FLOTAÇÃO UTILIZANDO TENSOATIVO 

ALUNO: MAYARA FELICIANO GOMES (060.678.364-40) 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 

CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (046.447.654-22) 

 
CÓDIGO: ET0243 

TÍTULO: ESTUDO MICROBIOLÓGICO DE NOVOS FLUIDOS DE CORTE 

ALUNO: ISABELLA LEANDRO SOARES (008.064.824-00) 

ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72) 

CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 

CO-AUTOR: EVERLANE FERREIRA MOURA (289.291.363-20) 

 
CÓDIGO: ET0245 

TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E FÍSICO-

QUÍMICAS DO LEITE DE CABRA RECONSTITUÍDO 

ALUNO: RUTHINEIA JESSICA ALVES DO NASCIMENTO (013.986.994-89) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 

CO-AUTOR: LEONARDO DE ALMEIDA MARCIANO (049.770.634-22) 

CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (035.089.464-79) 

 
CÓDIGO: ET0246 

TÍTULO: ESTUDO DO GRAU DE CORROSÃO DE NOVOS FLUIDOS DE CORTE 

ALUNO: JESSICA EMANUELA DE ARAUJO FERNANDE (064.615.754-05) 

ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: EVERLANE FERREIRA MOURA (289.291.363-20) 

CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 

CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72) 

 
CÓDIGO: ET0247 

TÍTULO: O DIAGRAMA DE HUBBLE E A DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE 

HUBBLE 

ALUNO: HUMBERTO SCALCO GIMENES (047.337.494-30) 

ORIENTADOR: NILZA PIRES (381.103.264-04) 

 
CÓDIGO: ET0250 

TÍTULO: ESTUDO ATRAVÉS DE OES DO EFEITO DE ESPÉCIES 

CONTAMINANTES NUM PROCESSO DE NITRETAÇÃO POR PLASMA 

ALUNO: ELAINE DA SILVA MEDEIROS (052.259.424-74) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

 
CÓDIGO: ET0253 

TÍTULO: PROCESSO DE OBTENÇÃO DA BARRILHA PELO PROCESSO SOLVAY 

ALUNO: ALESSANDRO ALISSON DE LEMOS ARAUJO (013.222.894-76) 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 

CO-AUTOR: BRUNNO DANTAS KIRSCHNER (047.080.644-38) 
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CÓDIGO: ET0254 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE UM 

COMBUSTÍVEL DIESEL ADITIVADO COM ÓLEO VEGETAL E TENSOATIVO 

ALUNO: ALESSANDRA FERNANDES ACYOLY (014.182.564-20) 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 

CO-AUTOR: ROBERTA DE MELO PEGADO (041.327.254-05) 

 
CÓDIGO: ET0255 

TÍTULO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DE MEMBRANAS DE QUITOSANA 

ALUNO: MELQUESEDEQUE DA SILVA FREIRE (061.085.414-31) 

ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

CO-AUTOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

 
CÓDIGO: ET0256 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS, VISANDO 

À SOLUBILIZAÇÃO PARAFÍNICA EM POÇOS MADUROS. 

ALUNO: RANIERI GABRIEL FERREIRA SOARES (059.007.114-98) 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 

CO-AUTOR: FLAVIA MELO DE LIMA (058.136.004-42) 

CO-AUTOR: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (010.077.454-

79) 

CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (029.954.644-66) 

 
CÓDIGO: ET0257 

TÍTULO: SIMULAÇÃO E SUPERVISÓRIO DE UM SISTEMA DE LEVITAÇÃO 

MAGNÉTICA ATRAVÉS DE CONTROLE DIGITAL 

ALUNO: LEONARDO FAVA SOUZA (011.875.674-50) 

ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (516.183.629-68) 

CO-AUTOR: RAFAEL FERREIRA LIRA (048.109.134-30) 

 
CÓDIGO: ET0258 

TÍTULO: ANÁLISE DO ENSINO DE UM TEMA INTERDISCIPLINAR EM ESCOLAS 

DO NÍVEL MÉDIO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: MARCOS AURELIO ROCHA DE CASTRO (009.737.564-03) 

ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (647.952.844-15) 

CO-AUTOR: JOSE RIBEIRO VIEIRA (012.058.744-02) 

CO-AUTOR: HUDSON DA SILVA   

 
CÓDIGO: ET0260 

TÍTULO: ESTUDO DA VISCOSIDADE DE ÓLEOS PARAFÍNICOS 

ALUNO: ROSEANE EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO (010.077.454-79) 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 

CO-AUTOR: RANIERI GABRIEL FERREIRA SOARES (059.007.114-98) 

CO-AUTOR: FLAVIA MELO DE LIMA (058.136.004-42) 

CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (029.954.644-66) 
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CÓDIGO: ET0262 

TÍTULO: ESTUDO DO TEMPO DE ESPESSAMENTO DE PASTAS 

GEOPOLIMÉRICAS ADITIVADAS COM TETRABORATO DE SÓDIO 

ALUNO: DIEGO BRASIL RIBEIRO (063.243.384-10) 

ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (045.149.983-20) 

CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 

CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 

CO-AUTOR: ERICA NATASCHE DE MEDEIROS GURGEL PINTO (009.851.004-51) 

 
CÓDIGO: ET0270 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ARGILAS MODIFICADAS ORIUNDAS DE 

SEDIMENTOS DE RIOS NO PROCESSO DE REMOÇÃO DE HPAS DE ÁGUAS 

CONTAMINADAS 

ALUNO: CICERO ADAILTON BEZERRA (029.727.464-30) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: ANDREA FRANCISCA FERNANDES BARBOSA (018.947.434-31) 

CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO   

 
CÓDIGO: ET0271 

TÍTULO: ESTUDO TERMOANALÍTICO DA FARINHA DE MILHO ADITIVADA 

COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO 

ALUNO: ELIANE GONCALVES DE ARAUJO (033.635.414-22) 

ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (444.207.734-72) 

 
CÓDIGO: ET0273 

TÍTULO: TRANSMISSOR REALIZADO EM SOFTWARE 

ALUNO: BRUNO AUGUSTO FERREIRA VITORINO (065.285.654-30) 

ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (884.649.114-91) 

 
CÓDIGO: ET0275 

TÍTULO: ESTUDO DO DESGASTE DE AÇOS AISI 316 E AISI 1045 METALIZADO 

SUBMETIDOS A ENSAIOS DE MICROABRASÃO 

ALUNO: ALINE CRISTINA MENDES DE FARIAS (012.227.044-47) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA   

 
CÓDIGO: ET0278 

TÍTULO: RENDIMENTO DE ESTAÇÃO COMPACTA SEQUENCIAL, COM ÊNFASE 

NA DESINFECÇÃO COM ULTRAVIOLETA 

ALUNO: AMACELL BARROS DE SOUSA (011.765.244-02) 

ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (086.072.494-87) 

 
CÓDIGO: ET0280 

TÍTULO: ANÁLISE DE PERFIS AERODINÂMICOS NO CFX DO PROJETO 

AERODESIGN 

ALUNO: ALMERES ALVES DA SILVA JUNIOR (061.366.524-47) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
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CÓDIGO: ET0283 

TÍTULO: DEPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES FINOS MAGNÉTICOS 

MONOCRISTALINOS POR "SPUTTERING” DC 

ALUNO: JOHN MAGNO LOPES DE SOUZA (067.314.324-40) 

ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (512.337.894-49) 

CO-AUTOR: THATYARA FREIRE DE SOUZA (046.037.264-57) 

CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONCALVES   

 
CÓDIGO: ET0299 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE E CAPACIDADE ESPUMANTE DE 

ÉSTERES DE GLICOSE 

ALUNO: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (655.307.644-87) 

ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 

CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: MAURÍCIO RODRIGUES BORGES (569.288.077-68) 

CO-AUTOR: SINARA POLLYANNA NASCIMENTO MACEDO (013.590.314-99) 

 
CÓDIGO: ET0300 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FADIGA TÉRMICA SOBRE A MICROESTRUTURA E A 

MICRODUREZA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MOTORES ABC. 

ALUNO: JULIANA RICARDO DE SOUZA (058.449.984-13) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: JACIANA SILVA DE SANTANA (011.945.174-39) 

CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA   

CO-AUTOR: JANAINA SILVA DE SANTANA (009.595.594-18) 

 
CÓDIGO: ET0301 

TÍTULO: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO DESGASTE DE NBR, PTFE E PTFE 

GRAFITADO ATRAVÉS DE ENSAIOS DE MICROABRASÃO 

ALUNO: LAIS VASCONCELOS DA SILVA (069.798.164-97) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: JANAINA SILVA DE SANTANA (009.595.594-18) 

CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA   

 
CÓDIGO: ET0306 

TÍTULO: ENCAPSULAMENTO DE ÓLEO BIOATIVO DE CROTON CAJUCARA EM 

UM SISTEMA MICROEMULSIONADO ISENTO DE COTENSOATIVO 

ALUNO: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (055.769.424-85) 

ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (048.265.804-52) 

CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 
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CÓDIGO: ET0307 

TÍTULO: USO DE MULTÍMETROS (VOLTÍMETROS) COMO ALTERNATIVA 

BARATA PARA TITULAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS 

ALUNO: ANA PAULA SOUZA DA COSTA (064.868.794-59) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: ANNE PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA (009.973.564-63) 

CO-AUTOR: JOSE DE ANCHIETA ARAUJO (050.041.754-70) 

CO-AUTOR: IZABEL KALINE VICENTE DA SILVA (056.486.834-56) 

 
CÓDIGO: ET0308 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO AJUSTE NAS STUFFING BOXES DE UNIDADES DE 

BOMBEIO DE PETRÓLEO ON SHORE NO DESGASTE DE SUAS GAXETAS. 

ALUNO: LEVI BARRETO BARROS (063.369.854-74) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA (032.316.084-06) 

CO-AUTOR: JONATA FERREIRA MACHADO (045.903.224-04) 

CO-AUTOR: WASHINGTON BATISTA DE LIMA (055.477.644-85) 

 
CÓDIGO: ET0309 

TÍTULO: DESGASTE DE MATERIAIS METÁLICOS ATRAVÉS DE ENSAIOS PINO-

DISCO 

ALUNO: JACIANA SILVA DE SANTANA (011.945.174-39) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: JANAINA SILVA DE SANTANA (009.595.594-18) 

CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA   

CO-AUTOR: JULIANA RICARDO DE SOUZA (058.449.984-13) 

 
CÓDIGO: ET0311 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSINADOS E 

QUANTIFICAÇÃO DE SUAS EFICÁCIAS NA SOLUBILIZAÇÃO DO EXTRATO 

ETANOLICO DE ANACARDIUM OCCIDENTALE 

ALUNO: GINEIDE CONCEICAO DOS ANJOS (050.879.334-32) 

ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 

CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 

CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (048.265.804-52) 

 
CÓDIGO: ET0312 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DO DESGASTE DE SELOS ELASTOMERICOS 

UTILIZADOS EM UNIDADES DE BOMBEIO DE PETRÓLEO. 

ALUNO: WASHINGTON BATISTA DE LIMA (055.477.644-85) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: JONATA FERREIRA MACHADO (045.903.224-04) 

CO-AUTOR: JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA (032.316.084-06) 

CO-AUTOR: LEVI BARRETO BARROS (063.369.854-74) 
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CÓDIGO: ET0313 

TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PH NA EXTRAÇÃO DO CROMO POR 

MICROEMULSÃO 

ALUNO: STHEFANY MARCELINO BORGES (068.775.624-37) 

ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 

CO-AUTOR: KEILA REJANE DE OLIVEIRA (034.117.044-54) 

CO-AUTOR: ALFREDO ISMAEL CURBELO GARNICA (052.277.907-79) 

 
CÓDIGO: ET0318 

TÍTULO: GEOQUÍMICA AMBIENTAL 

ALUNO: GERSON ROMANO DOS SANTOS JUNIOR (034.648.524-07) 

ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (080.366.914-34) 

 
CÓDIGO: ET0319 

TÍTULO: A SERPENTINIZAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NOS PADRÕES DE 

DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS DO GRUPO DA PLATINA DOS MILONITOS 

PERIDOTITICOS DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO (ASPSP), 

ATLÂNTICO EQUATORIAL 

ALUNO: ANDERSON GUIMARAES GUEDES (024.506.814-77) 

ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (368.746.203-04) 

 
CÓDIGO: ET0324 

TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO VOLUME DE 

FILTRADO DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO À BASE DE ÁGUA 

ALUNO: EMANUELLA LAYNE FERREIRA VIDAL (012.557.934-90) 

ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: BRUNO ALYSSON BARBOSA DUARTE DE ARAUJO (061.313.144-46) 

 
CÓDIGO: ET0325 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CLORETOS EM INIBIDORES DE 

ARGILA CATIÔNICOS 

ALUNO: BRUNO ALYSSON BARBOSA DUARTE DE ARAUJO (061.313.144-46) 

ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: EMANUELLA LAYNE FERREIRA VIDAL (012.557.934-90) 

 
CÓDIGO: ET0329 

TÍTULO: MICROELETRÔNICA 

ALUNO: WILSON FRANCELINO DE MORAIS JUNIOR (073.896.564-25) 

ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (884.649.114-91) 

 
CÓDIGO: ET0330 

TÍTULO: DESEMPENHO MECÂNICO E CARACTERÍSTICA DA FRATURA EM 

COMPÓSITOS FIBROSOS 

ALUNO: SERGIO RENAN LOPES TINO (050.071.904-70) 

ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (160.805.644-91) 
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CÓDIGO: ET0332 

TÍTULO: "UMA SENHORA CHAMADA CHUVA ÁCIDA ".UMA ABORDAGEM 

AUDIOVISUAL COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DA QUÍMICA. 

ALUNO: ANNE PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA (009.973.564-63) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: ANA PAULA SOUZA DA COSTA   

CO-AUTOR: JOSE DE ANCHIETA ARAUJO (050.041.754-70) 

CO-AUTOR: IZABEL KALINE VICENTE DA SILVA (056.486.834-56) 

 
CÓDIGO: ET0336 

TÍTULO: ABSORÇÃO DE FLUIDOS EM SELOS ELASTOMÉRICOS 

ALUNO: ARTUR FREDERICO FONSECA DA CRUZ (010.075.614-08) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA (032.316.084-06) 

CO-AUTOR: ANDREZA LUANA CAVALCANTI DA SILVA (053.555.604-74) 

CO-AUTOR: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (013.832.164-79) 

 
CÓDIGO: ET0337 

TÍTULO: ESTUDO DA DISTRIBUICÃO DE UMIDADE NO SOLO UTILIZANDO A 

SONDA DE CAPACITÂNCIA DIVINER 2000®: CALIBRACAO E PRIMEIROS 

RESULTADOS 

ALUNO: GERVASIO ARAUJO SOUTO NETO (058.516.264-61) 

ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (184.466.638-72) 

 
CÓDIGO: ET0338 

TÍTULO: ESTUDO DOS PROCESSOS HIDROSSEDIMENTOLÓGICOS DA BACIA 

DO RIO SERIDÓ 

ALUNO: ISABELLE CRISTINE P DOS SANTOS (008.295.454-25) 

ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (379.944.764-49) 

 
CÓDIGO: ET0339 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA DA ZONA 

COSTEIRA ENTRE AS PRAIAS DE PIRANGI E BÚZIOS - LITORAL ORIENTAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE - BRASIL 

ALUNO: FILIPE AUGUSTO COSTA DE LIMA (328.290.178-03) 

ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (127.145.854-34) 

 
CÓDIGO: ET0340 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE PROJETOR DE PERFIL PARA MEDIÇÃO DE PEÇAS DE 

DIMENSÕES PEQUENAS E GEOMETRIA COMPLEXA 

ALUNO: FELIPE DE ARAUJO E MELLO (058.068.864-09) 

ORIENTADOR: LUCIANO BET (044.581.008-40) 

CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (034.441.584-83) 

CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (010.354.974-92) 

CO-AUTOR: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (004.092.874-09) 
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CÓDIGO: ET0343 

TÍTULO: FONTES DE INCERTEZAS NA MEDIÇÃO COM MÁQUINA DE MEDIR 

POR COORDENADAS 

ALUNO: MARCELO COSTA TANAKA (010.354.974-92) 

ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (161.198.434-34) 

CO-AUTOR: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (004.092.874-09) 

CO-AUTOR: FELIPE DE ARAUJO E MELLO (058.068.864-09) 

CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (034.441.584-83) 

 
CÓDIGO: ET0344 

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO NA 

GRANDEZA TEMPERATURA 

ALUNO: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (004.092.874-09) 

ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (161.198.434-34) 

CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (010.354.974-92) 

CO-AUTOR: FELIPE DE ARAUJO E MELLO (058.068.864-09) 

CO-AUTOR: HALLYJUS ALVES DIAS BEZERRA (059.340.404-13) 

 
CÓDIGO: ET0345 

TÍTULO: OBTENÇÃO DE UM NOVO TENSOATIVO EPOXIDADO A PARTIR DO 

ÁCIDO RICINOLEICO DERIVADO DO ÓLEO DE MAMONA 

ALUNO: CAIO VICTOR FERNANDES DE SOUZA (055.632.424-20) 

ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: EVERLANE FERREIRA MOURA (289.291.363-20) 

CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (007.388.414-63) 

CO-AUTOR: ERILEIDE CAVALCANTI ROBERTO   

 
CÓDIGO: ET0348 

TÍTULO: OBTENSÃO DE UM TENSOATIVO EPOXIDADO DERIVADO DO ÁCIDO 

RICINOLEICO E SEU ESTUDO DE ADSORÇÃO EM INTERFACE LÍQUIDO-GÁS 

ALUNO: ERILEIDE CAVALCANTI ROBERTO (061.060.084-26) 

ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: FERNANDO LUIZ DA SILVA (068.719.984-03) 

CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO   

 
CÓDIGO: ET0351 

TÍTULO: CONTROLE TECTÔNICO NA GERAÇÃO DE POROSIDADE - 

INVESTIGAÇÕES EM AFLORAMENTOS ANÁLOGOS DE RESERVATÓRIOS 

PETROLÍFEROS CARBONÁTICOS FRATURADOS NA BACIA POTIGUAR. 

ALUNO: MOACIR EUGENIO PINHEIRO BEZERRA (041.801.334-90) 

ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (379.235.794-15) 
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CÓDIGO: ET0355 

TÍTULO: PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DE UM SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO 

DE CARGAS APLICADO NO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MEDIÇÃO EM 

PETRÓLEO 

ALUNO: LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS (050.865.564-14) 

ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (516.183.629-68) 

CO-AUTOR: FILIPE DE OLIVEIRA QUINTAES (031.644.094-94) 

CO-AUTOR: IURI AUGUSTO CARLOS DANTAS (011.662.864-28) 

CO-AUTOR: JOSE ALBERTO DIAZ AMADO (015.370.094-78) 

 
CÓDIGO: ET0357 

TÍTULO: ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL DOS ESPECTROS DE RMN 1H PARA A 

AVALIAÇÃO DO NÍVEL PERCENTUAL DE MISTURAS BIODIESEL DE 

MAMONA/DIESEL 

ALUNO: ITALO GUIMARAES MEDEIROS DA SILVA (013.587.374-60) 

ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 

CO-AUTOR: ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA (030.915.454-58) 

CO-AUTOR: FABIO PEREIRA FAGUNDES (025.341.804-60) 

 
CÓDIGO: ET0359 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO LANTÂNIO NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DOS 

PÓS MG1-XLAXWO4 (X= 0,0; 0,2; 0,6) 

ALUNO: ANA PAULA DA SILVA PERES (057.241.684-99) 

ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (091.555.463-15) 

 
CÓDIGO: ET0360 

TÍTULO: TRANSPONDER PARA O PROJETO ITASAT 

ALUNO: JOSE EDUARDO DE MELO COSTA (064.715.664-41) 

ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (884.649.114-91) 

 
CÓDIGO: ET0361 

TÍTULO: AQUECIMENTO DO FLUIDO NA RECIRCULAÇÃO DE UM TANQUE 

CILÍNDRICO UTILIZANDO RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS NUM SISTEMA 

ACOPLADO 

ALUNO: RODRIGO FREITAS DE ANDRADE (010.702.184-64) 

ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (516.183.629-68) 

CO-AUTOR: IURI AUGUSTO CARLOS DANTAS (011.662.864-28) 

CO-AUTOR: JOSE ALBERTO DIAZ AMADO (015.370.094-78) 

CO-AUTOR: FILIPE DE OLIVEIRA QUINTAES (031.644.094-94) 

 
CÓDIGO: ET0366 

TÍTULO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ALTERNADA ALIMENTADA POR 

SISTEMAS DE FONTES DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 

ALUNO: VICTOR COSTA DE ANDRADE PIMENTEL (012.227.584-58) 

ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (516.183.629-68) 

CO-AUTOR: FILIPE DE OLIVEIRA QUINTAES (031.644.094-94) 

CO-AUTOR: MANOEL GUILHERMINO DO NASCIMENTO (413.369.844-49) 

CO-AUTOR: ALEXANDRE MAGNUS FERNANDES GUIMARAES (655.789.454-49) 
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CÓDIGO: ET0367 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CONSTANTES DE ACIDEZ E BASICIDADE POR 

CONDUTOMETRIA E POTENCIOMETRIA 

ALUNO: IZABEL KALINE VICENTE DA SILVA (056.486.834-56) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: ANNE PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA (009.973.564-63) 

CO-AUTOR: ANA PAULA SOUZA DA COSTA   

CO-AUTOR: ROBSON ESDRAS DANTAS DE ARAUJO (027.698.124-32) 

 
CÓDIGO: ET0368 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA REMOÇÃO DA COR DE 

EFLUENTE TÊXTEIS. 

ALUNO: MARCIO HENRIQUE CABRAL DA SILVA (010.796.614-09) 

ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTROS DANTAS (072.869.373-91) 

CO-AUTOR: ERILEIDE CAVALCANTI ROBERTO   

CO-AUTOR: BETH ALUANA TAVARES DE ARAUJO (009.717.194-89) 

 
CÓDIGO: ET0371 

TÍTULO: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS NA ÁGUA DO RIO PIRANHAS-AÇU NO 

TRECHO IPANGUAÇU- PENDÊNCIAS 

ALUNO: TADEU FERREIRA DE MELO (053.074.034-61) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: ANA PAULA SOUZA DA COSTA   

CO-AUTOR: CICERO ADAILTON BEZERRA (029.727.464-30) 

CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

 
CÓDIGO: ET0372 

TÍTULO: COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DE MEDIÇÕES DE CONCENTRAÇÃO 

DE OZÔNIO NA COLUNA ATMOSFÉRICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: HUGO SERGIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (013.692.014-43) 

ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (358.468.524-91) 

 
CÓDIGO: ET0379 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DIELÉTRICA DE POLPAS DE FRUTAS REGIONAIS 

ALUNO: MIGUEL DA SILVA MOIA JUNIOR (013.585.714-73) 

ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (140.860.344-68) 

CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (878.076.454-15) 

CO-AUTOR: WILSON DA MATA (094.532.104-04) 

 
CÓDIGO: ET0382 

TÍTULO: APLICAÇÕES DO GPR: ANÁLISE DE MULTIATRIBUTOS 

ALUNO: BONNIE IVES DE CASTRO NUNES (012.592.724-00) 

ORIENTADOR: ADERSON FARIAS DO NASCIMENTO (903.762.854-00) 

 
  

20 de 47



CÓDIGO: ET0383 

TÍTULO: POLI(ÁCIDO ACRÍLICO) COMO MODIFICADOR DE TENSÃO 

SUPERFICIAL 

ALUNO: ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ (060.742.714-02) 

ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

CO-AUTOR: ZILVAM MELO DOS SANTOS (012.115.144-12) 

CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

 
CÓDIGO: ET0397 

TÍTULO: MODIFICAÇÃO QUÍMICA DO XISTO RETORTADO PARA AUMENTO 

DE SUAS PROPRIEDADES ADSORTIVAS E CATALÍTICAS 

ALUNO: DANILO BRASIL RIBEIRO (063.270.914-66) 

ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (045.149.983-20) 

CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 

CO-AUTOR: ARY LEONIDIO DO CARMO ASSUNCAO   

CO-AUTOR: JARDEYLDE ROSENDO DO AMARAL (046.903.564-16) 

 
CÓDIGO: ET0404 

TÍTULO: ESTUDO TÉRMICO E MODELAGEM MOLECULAR DOS MALEATOS DE 

LANTANÍDEOS HIDRATADOS. 

ALUNO: ROSEANE MARIA DE MELO (048.829.024-43) 

ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 

 
CÓDIGO: ET0405 

TÍTULO: ESPECIAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO FOSFATO NO SEDIMENTO DOS 

VIVEIROS DE CAMARÃO MARINHO COM MANEJO ORGÂNICO E 

TRADICIONAL: NE, BRASIL- DADOS PRELIMINARES. 

ALUNO: FRANCIDALVA SILVA DOS REIS (516.552.172-91) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO RAMOS E SILVA (572.954.257-72) 

CO-AUTOR: ANDERSON FELIPE DE MEDEIROS BEZERRA (060.605.274-77) 

CO-AUTOR: PABLO BEZERRA DÁVALOS (063.205.364-03) 

CO-AUTOR: MARCIA FILIPA FERNANDES DIAS MARQUES (000.023.111-10) 

 
CÓDIGO: ET0406 

TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO BIODIESEL OBTIDO ATRAVÉS DA 

TRANSESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA DO ÓLEO DE MAMONA. 

ALUNO: POLYANA MEDEIROS DE MENEZES (067.273.274-24) 

ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53) 

CO-AUTOR: CARLOS HENRIQUE XAVIER (009.683.304-10) 

CO-AUTOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 

CO-AUTOR: IARA REGINA BANDEIRA DA SILVA (876.004.044-00) 
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CÓDIGO: ET0407 

TÍTULO: COLETOR SOLAR COM SUPERFÍCIE ABSORVEDORA DE CHAPAS DE 

PVC UTILIZADAS EM COBERTURAS DE AMBIENTES 

ALUNO: LUIZ GUILHERME VIEIRA MEIRA DE SOUZA (077.900.264-45) 

ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

CO-AUTOR: ALINIO MACIEL LIMA DE BRITO (078.893.604-28) 

CO-AUTOR: ELTON GIL XAVIER MOURA (013.156.984-80) 

CO-AUTOR: CLAUDIO HENRIQUE MAIA E MEDEIROS (077.166.064-25) 

 
CÓDIGO: ET0411 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO USANDO 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE 

REAGENTES E PRODUTOS NO PROCESSO DE BIODESSULFURIZAÇÃO. 

ALUNO: YANNE KATIUSSY PEREIRA GURGEL (058.212.054-33) 

ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04) 

CO-AUTOR: BRUNA MARIA EMERENCIANO DAS CHAGAS (057.713.784-02) 

CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

CO-AUTOR: ALDO BATISTA SOARES JUNIOR (053.590.014-70) 

 
CÓDIGO: ET0417 

TÍTULO: COLETOR SOLAR ALTERNATIVO CONSTRUÍDO A PARTIR DE 

ELEMENTOS RECICLÁVEIS 

ALUNO: THALLYS DAVE DE PAIVA BELO (069.152.524-28) 

ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

CO-AUTOR: FELIPE RODRIGUES DE FREITAS NETO (014.362.934-48) 

CO-AUTOR: THYAGO DE MELO DUARTE BORGES (073.874.114-09) 

CO-AUTOR: GERALDO FRANCISCO DE SOUZA REBOUCAS (078.697.154-17) 

 
CÓDIGO: ET0418 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS ÂNIOS QUE CONTRIBUEM PARA A SALINIDADE 

DAS ÁGUAS DO RIO PIRANHAS-AÇU 

ALUNO: ROBSON ESDRAS DANTAS DE ARAUJO (027.698.124-32) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: TADEU FERREIRA DE MELO (053.074.034-61) 

CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

CO-AUTOR: IZABEL KALINE VICENTE DA SILVA (056.486.834-56) 

 
CÓDIGO: ET0419 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA 

MAPEAMENTO DE CORPOS PEGMATÍTICOS NA REGIÃO SERIDÓ (RN). 

ALUNO: RAFAEL RABELO FILLIPPI (052.121.914-08) 

ORIENTADOR: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (155.984.544-91) 

CO-AUTOR: TADEU FERREIRA DE MELO (053.074.034-61) 

CO-AUTOR: MARCO ANTONIO GOMES ADVINCULA E SILVA (034.118.374-11) 

CO-AUTOR: MARIA TATIANY DUARTE DE OLIVEIRA (045.969.034-50) 
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CÓDIGO: ET0420 

TÍTULO: INSTRUMENTAÇÃO SEM-FIO APLICADA À INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

ALUNO: RAPHAEL FARIAS MONTEIRO PEREIRA GOMES (053.042.874-10) 

ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (516.183.629-68) 

 
CÓDIGO: ET0424 

TÍTULO: ANÁLISE DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS NO 

RIO PIRANHAS-AÇU 

ALUNO: EMANUEL LUIS SILVA DE ANDRADE (060.796.224-08) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

CO-AUTOR: ANDREA FRANCISCA FERNANDES BARBOSA (018.947.434-31) 

CO-AUTOR: TADEU FERREIRA DE MELO (053.074.034-61) 

 
CÓDIGO: ET0429 

TÍTULO: DESTILADOR SOLAR ALTERNATIVO 

ALUNO: LUIZ EDUARDO MARINHO CARNEIRO (050.515.954-64) 

ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

CO-AUTOR: VITOR PINHEIRO MOTA ASSMANN (065.378.504-60) 

CO-AUTOR: HUGO MEDEIROS FERREIRA (082.116.424-41) 

CO-AUTOR: ROBERTO MONTEIRO BET (062.945.094-32) 

 
CÓDIGO: ET0433 

TÍTULO: ANALISE DE ERROS GEOMÉTRICOS NA ESTRUTURA DA MÁQUINA 

DE MEDIR POR COORDENADAS 

ALUNO: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (034.441.584-83) 

ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (161.198.434-34) 

CO-AUTOR: LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA (761.829.914-53) 

CO-AUTOR: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (004.092.874-09) 

CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (010.354.974-92) 

 
CÓDIGO: ET0437 

TÍTULO: ANOS DE ESTUDO DE NEGROS E BRANCOS 

ALUNO: CARLOS VIRGILIO SALES DE ARAUJO (055.153.564-46) 

ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

 
CÓDIGO: ET0438 

TÍTULO: OBTENÇÃO DE LÁTICES A PARTIR DE MONÔMEROS ACRÍLICOS E 

MAGNETITA 

ALUNO: WILDSON ARCANJO DE MORAIS (066.865.894-03) 

ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

CO-AUTOR: JULIANA DE SOUZA NUNES (052.456.554-62) 

 
CÓDIGO: ET0441 

TÍTULO: ANÁLISE COMPUTACIONAL E EXPERIMENTAL DE MATERIAIS 

SINTERIZADOS 

ALUNO: ELANIA MARIA FERNANDES SILVA (013.595.014-79) 

ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
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CÓDIGO: ET0442 

TÍTULO: ANÁLISE COMPUTACIONAL DE MATERIAIS SINTERIZADOS 

ATRAVÉS DO MÉTODO QUANTIKOV 

ALUNO: YURI TORRES DE OLIVEIRA (067.815.404-08) 

ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

 
CÓDIGO: ET0444 

TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE 

POLIACRILAMIDA PARCIALMENTE HIDROLISADA ATRAVÉS DA REOLOGIA E 

DA TENSÃO SUPERFICIAL 

ALUNO: BRUNA VITAL DE LIMA (041.370.394-02) 

ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: JACIARA ALVES DOS SANTOS (817.667.003-06) 

CO-AUTOR: NIVIA DO NASCIMENTO MARQUES (067.458.524-03) 

 
CÓDIGO: ET0448 

TÍTULO: ANÁLISE DO ENSINO DO CONCEITO ÁCIDO-BASE 

ALUNO: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (074.424.194-45) 

ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN 

(641.455.574-68) 

CO-AUTOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 

 
CÓDIGO: ET0450 

TÍTULO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE ARGILAS UTILIZADAS PARA O 

PROCESSAMENTO DE NANOCOMPÓSITOS POLÍMERO/ARGILA. 

ALUNO: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (013.444.064-16) 

ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (466.606.404-44) 

CO-AUTOR: THARSIA CRISTIANY DE CARVALHO COSTA (026.827.324-37) 

 
CÓDIGO: ET0459 

TÍTULO: FORNO SOLAR ALTERNATIVO DE PNEU 

ALUNO: PAULO MORAIS FERNANDES SERAFIM (065.133.974-05) 

ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

CO-AUTOR: LUIZ GUILHERME VIEIRA MEIRA DE SOUZA (077.900.264-45) 

CO-AUTOR: ELTON GIL XAVIER MOURA (013.156.984-80) 

CO-AUTOR: KALYL LAMARCK SILVERIO PEREIRA (056.145.574-07) 

 
CÓDIGO: ET0472 

TÍTULO: CONTROLE DUAL ADAPTATIVO ROBUSTO PARA UM SISTEMA DE 

POTÊNCIA MÁQUINA – BARRAMENTO INFINITO. 

ALUNO: HAULISSON JODY BATISTA DA COSTA (009.239.024-22) 

ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 

 
CÓDIGO: ET0474 

TÍTULO: MODELAGEM DE RESERVATÓRIO 

ALUNO: DANIEL VITOR GOMES DA SILVA (011.990.754-26) 

ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (138.937.003-82) 
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CÓDIGO: ET0476 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO VALOR MÉDIO DE OSCILAÇÃO DO CALOR 

ESPECÍFICO EM SISTEMAS QUASIPERIÓDICOS. 

ALUNO: FILIPE AUGUSTO DE SOUTO BORGES (056.550.184-46) 

ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (609.925.654-72) 

 
CÓDIGO: ET0479 

TÍTULO: CONCEITO E REPRESENTAÇÃO NA CULTURA PROJETUAL 

CONTEMPORÂNEA 

ALUNO: RAIANE SALDANHA CALISTRATO (056.174.714-81) 

ORIENTADOR: SONIA MARQUES DA CUNHA BARRETO (168.420.734-72) 

 
CÓDIGO: ET0481 

TÍTULO: ALGORITMO TRANSGENÉTICO PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE 

GERADORA MÍNIMA BI-OBJETIVO 

ALUNO: SILVIA MARIA DINIZ MONTEIRO (013.979.684-35) 

ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (816.520.117-49) 

 
CÓDIGO: ET0484 

TÍTULO: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE DUTOS HORIZONTAIS UTILIZANDO-

SE FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL(CFD). 

ALUNO: ANTONIO JOSINO DA SILVA NETO (054.017.064-05) 

ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (412.278.834-04) 

 
CÓDIGO: ET0493 

TÍTULO: SÍNTESE E SINTERIZAÇÃO DE PÓS COMPÓSITOS (TAC-CU, TA-CU, 

NBC-CU, NB-CU) NANOESTRUTURADOS 

ALUNO: WENDEL ANDERSON DANTAS TEIXEIRA (075.955.384-08) 

ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

CO-AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR (011.741.824-23) 

 
CÓDIGO: ET0495 

TÍTULO: ESTUDO FISICO-QUÍMICO DA FERRITA DE MN-ZN SINTETIZADA A 

PARTIR DO MÉTODO DOS CITRATOS PRECURSORES 

ALUNO: LEONARDO JAIME FREITAS DE SOUZA (065.102.894-90) 

ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 

CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 

CO-AUTOR: MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA (022.992.604-55) 

CO-AUTOR: JOSE FRANCINALDO DE OLIVEIRA (273.931.798-06) 

 
CÓDIGO: ET0496 

TÍTULO: ESTUDO MAGNÉTICO DA FERRITA NIZN APLICADA COMO 

TRANSFORMADORES DE BAIXA POTENCIA 

ALUNO: EPITACIO MARTINS DE SA NETO (061.209.094-94) 

ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 

CO-AUTOR: ALYSSON ELSON GALVAO DE MOURA (878.130.764-00) 

CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 

CO-AUTOR: MANUELLA KARLA DA CRUZ RODRIGUES (011.888.034-92) 

 

25 de 47



CÓDIGO: ET0497 

TÍTULO: ANÁLISE DA FERRITA DE NIZN SINTETIZADA VIA MÉTODO DOS 

CITRATOS PRECURSORES 

ALUNO: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (028.247.074-37) 

ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 

CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 

CO-AUTOR: MANUELLA KARLA DA CRUZ RODRIGUES (011.888.034-92) 

CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 

 
CÓDIGO: ET0500 

TÍTULO: METANÓLISE DO ÓLEO DE GIRASSOL USANDO HIDROTALCITA 

COMO PRECURSOR DE ÓXIDOS MISTOS. 

ALUNO: ALINE ARAUJO ALVES (051.854.114-22) 

ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 

CO-AUTOR: LUZIA PATRICIA FERNANDES DE CARVALHO GALVAO 

(012.586.194-07) 

CO-AUTOR: MARCELA NASCIMENTO BARBOSA (050.698.734-58) 

 
CÓDIGO: ET0501 

TÍTULO: FACIOLOGIA, DIAGÊNESE E PROPRIEDADES PETROFÍSICAS DA 

FORMAÇÃO JANDAÍRA - BACIA POTIGUAR. 

ALUNO: ISABELLE TEIXEIRA DA SILVA (010.551.974-00) 

ORIENTADOR: MARCELA MARQUES VIEIRA (839.332.127-15) 

 
CÓDIGO: ET0514 

TÍTULO: EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO NAS PROPRIEDADES 

ELÉTRICAS DO TIO2. 

ALUNO: BRUNO CASTRO BARBALHO (070.968.264-67) 

ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (108.433.294-91) 

 
CÓDIGO: ET0517 

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE IOGURTE ENRIQUECIDO COM BAGAÇO 

DESIDRATADO E POLPA DE CAJÁ 

ALUNO: JOSINEUMA SILVA (852.446.354-68) 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (075.385.964-53) 

CO-AUTOR: JOSENEIDE SILVA   

 
CÓDIGO: ET0523 

TÍTULO: EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA ENTRE TIBAU E PORTO DO 

MANGUE NO LITORAL SETENTRIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE COM 

BASE EM IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO IKONOS E QUICKBIRD 

ALUNO: DARIO SALDANHA DE SOUZA (010.883.014-44) 

ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (353.858.391-91) 

 
CÓDIGO: ET0536 

TÍTULO: UMA CALCULADORA FINANCEIRA EM JAVA COMO PRIMEIRA 

PARTE PARA UMA CALCULADORA FINANCEIRA INTERVALAR 

ALUNO: LEONIDAS DA SILVA BARBOSA (043.628.334-47) 

ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (906.883.844-04) 
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CÓDIGO: ET0541 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE ESPÉCIES METÁLICAS NO ESTUÁRIO 

PIRANHAS/AÇU 

ALUNO: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INACIO (043.861.294-99) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA (199.719.232-20) 

CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (035.608.504-01) 

CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS URBANO DE ARAUJO   

 
CÓDIGO: ET0542 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE BÁRIO EM TAINHA DE ESTUÁRIOS DO RN 

ALUNO: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (035.608.504-01) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INACIO (043.861.294-99) 

CO-AUTOR: JANAINE CARLA XAVIER (011.392.274-40) 

CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA (199.719.232-20) 

 
CÓDIGO: ET0543 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FITOREMEDIAÇÃO NA REMOÇÃO DE 

METAIS PESADOS EM EFLUENTES INDUSTRIAIS 

ALUNO: ERICA BARBOSA PEREIRA (010.915.414-26) 

ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (102.007.204-06) 

CO-AUTOR: HANNIEL FERREIRA SARMENTO DE FREITAS (073.634.224-94) 

CO-AUTOR: ANITA MARIA DE LIMA   

 
CÓDIGO: ET0547 

TÍTULO: GEOLOGIA ESTRUTURAL DAS FALHAS DE AFONSO BEZERRA E 

SAMAMBAIA, BACIA POTIGUAR-RN. 

ALUNO: RAFAELLA VALERIA CARVALHO DAMASCENA (057.265.174-07) 

ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (379.235.794-15) 

CO-AUTOR: ELISSANDRA NASCIMENTO DE MOURA LIMA (036.117.904-94) 

 
CÓDIGO: ET0548 

TÍTULO: SÍNTESE DE CARBETO DE NIÓBIO NANOESTRUTURADO (NBC) A 

PARTIR DO TRIS(OXALATO)OXINIOBATO DE AMÔNIO MONOHIDRATADO 

[(NH4)3NBO(C2O4)3.H2O]: OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS REACIONAIS. 

ALUNO: RAFAEL EUGENIO MOURA RAMOS (059.944.074-02) 

ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 

CO-AUTOR: ANTONIO MARCILIO VIEIRA DE MORAIS (054.536.714-08) 

 
CÓDIGO: ET0550 

TÍTULO: REDES EM CHIP: EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO DE PROJETO E 

APLICAÇÕES 

ALUNO: ALBA SANDYRA BEZERRA LOPES (068.920.744-13) 

ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (437.280.904-25) 

CO-AUTOR: MIKLECIO BEZERRA DA COSTA (013.353.534-70) 
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CÓDIGO: ET0559 

TÍTULO: TESTE 

ALUNO: VICTOR HUGO DE CARVALHO FERNANDES (005.696.633-42) 

ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (399.005.331-00) 

 
CÓDIGO: ET0560 

TÍTULO: LINGUAGEM PHP E COMPUTAÇÃO INTERVALAR 

ALUNO: THIAGO MEDEIROS BARROS (059.981.294-07) 

ORIENTADOR: REGIVAN HUGO NUNES SANTIAGO (306.805.812-00) 

 
CÓDIGO: ET0565 

TÍTULO: ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS REDES WIMAX 

ALUNO: ANA LIZ SOUTO OLIVEIRA (601.602.604-80) 

ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (399.005.331-00) 

 
CÓDIGO: ET0580 

TÍTULO: REMOÇÃO DE ÓLEO DE ÁGUAS DE PRODUÇÃO MEDIANTE 

PROCESSO FOTO-FENTON 

ALUNO: GEORGE GONCALVES DANTAS DE MEDEIROS (061.139.594-06) 

ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 

CO-AUTOR: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (055.023.954-56) 

CO-AUTOR: DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA (002.026.974-95) 

CO-AUTOR: BRUNO SAVULO ALVES DE OLIVEIRA (061.210.134-78) 

 
CÓDIGO: ET0581 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO 

PARA MELHORIA DE PERFORMANCE DA METAHEURÍSTICA BUSCA TABU 

USANDO RECONEXÃO DE CAMINHOS: ESTUDO DE CASO NO PROBLEMA DE 

LOCALIZAÇÃO DE FACILIDADES 

ALUNO: RAQUELINE AZEVEDO MEDEIROS SANTOS (050.901.474-77) 

ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (057.630.884-68) 

 
CÓDIGO: ET0589 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA CONDUTIVIDADE DO SISTEMA 

TIO2-SIO2. 

ALUNO: TELEMACO RANIELLY ALVARES ARAUJO (059.899.514-50) 

ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (108.433.294-91) 

 
CÓDIGO: ET0590 

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE TEOR DE 

ÓLEO E HIDROCARBONETOS EM EFLUENTES AQUOSOS DA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO. 

ALUNO: JOSE AUGUSTO DA COSTA JUNIOR (068.829.374-35) 

ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (168.385.724-00) 

CO-AUTOR: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (008.396.384-77) 

CO-AUTOR: DULCINEIA DE CASTRO SANTANA (363.564.251-72) 
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CÓDIGO: ET0596 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO 

ALUNO: ANDREA OLIVEIRA NUNES (060.990.584-86) 

ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (102.007.204-06) 

CO-AUTOR: MAGNA ANGELICA DOS SANTOS BEZERRA (020.143.154-85) 

CO-AUTOR: MATHEUS DA COSTA BORGES (013.889.344-69) 

 
CÓDIGO: ET0599 

TÍTULO: TITULAÇÃO DO VÍRUS EXTRACELULAR DE AGMNPV PELO MÉTODO 

DE VIABILIDADE CELULAR. 

ALUNO: IGOR SILVA DE ARAUJO (068.779.334-35) 

ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53) 

CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA (024.434.124-90) 

 
CÓDIGO: ET0602 

TÍTULO: QUALIDADE DE SERVIÇOS EM REDES WIMAX 

ALUNO: TANIRO CHACON RODRIGUES (051.771.549-50) 

ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (399.005.331-00) 

CO-AUTOR: ANA LIZ SOUTO OLIVEIRA (061.602.604-80) 

 
CÓDIGO: ET0603 

TÍTULO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

DAS ESTRUTURAS EM CASCA 

ALUNO: RODRIGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SA (050.533.244-25) 

ORIENTADOR: SELMA HISSAE SHIMURA DA NOBREGA (084.945.348-82) 

 
CÓDIGO: ET0613 

TÍTULO: AVALIAÇÃO TRIBOLÓGICA DE LUBRIFICANTES EM MOTORES 

ALUNO: CLARISSA DANIELLE MENDONCA DE OLIVEIRA (054.171.014-19) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: DYEGO MONTEIRO DE SOUZA (057.687.034-03) 

CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO MOREIRA DOURADO (032.721.884-36) 

CO-AUTOR: MARCELO RENNEY ALVES DE FREITAS (009.766.334-42) 

 
CÓDIGO: ET0614 

TÍTULO: MÉTODOS DE BUSCA EM REDES PEER-TO-PEER 

ALUNO: LARISSA PINHEIRO SPINELLI (058.358.884-06) 

ORIENTADOR: MARCOS CESAR MADRUGA ALVES PINHEIRO (836.936.964-20) 

 
CÓDIGO: ET0615 

TÍTULO: ESTUDOS ESPECTROSCÓPICOS DA BASE DE SCHIFF N,N’ BIS 

(SALICILIDENO)- TRANS -1,2- CICLOHEXADIAMINA (T-SALCN) E DE SEUS 

COMPLEXOS: MN T-SALCN,VO T-SALCN E FE T-SALCN. 

ALUNO: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (012.682.614-59) 

ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN 

(641.455.574-68) 

CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS (199.070.284-87) 

CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (008.611.324-08) 
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CÓDIGO: ET0619 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA MANIPUEIRA COMO INSUMO AGRÍCOLA 

ALUNO: JOSELISSE SOARES DE CARVALHO SANTOS (048.542.884-93) 

ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 

CO-AUTOR: FELIPE MIRAPALHETA (019.995.594-87) 

 
CÓDIGO: ET0627 

TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO E DA LUMINESCÊNCIA DA 

QUITOSANA EM PÓ E NA FORMA DE FILME. 

ALUNO: WILLIAM GOMES DE MORAIS (074.239.374-79) 

ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN 

(641.455.574-68) 

CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

CO-AUTOR: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (012.682.614-59) 

CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (008.611.324-08) 

 
CÓDIGO: ET0632 

TÍTULO: CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A PROCESSOS INDUSTRIAIS DE 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

ALUNO: WENDELL ALVES DE OLIVEIRA (014.042.814-36) 

ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (420.466.371-00) 

 
CÓDIGO: ET0633 

TÍTULO: WIMAX: O PADRÃO IEEE 802.16 PARA REDES METROPOLITANAS 

SEM FIO 

ALUNO: RICARDO JOSE SALES JUNIOR (066.822.644-70) 

ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (399.005.331-00) 

CO-AUTOR: LARISSA PINHEIRO SPINELLI (058.358.884-06) 

 
CÓDIGO: ET0637 

TÍTULO: ESTUDO QUIMIOMÉTRICO DE PARÂMETROS CINÉTICOS QUE 

INFLUENCIAM NA VELOCIDADE DA REAÇÃO REDOX 

PERMANGANATO/OXALATO 

ALUNO: ANTONIO MARCOS URBANO DE ARAUJO (013.284.604-79) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INACIO (043.861.294-99) 

CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (035.608.504-01) 

CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

 
CÓDIGO: ET0652 

TÍTULO: POTENCIALIDADES DE ARGILAS EXTRAÍDAS DA REGIÃO 

LITORÂNEA DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: JULIO CESAR BEZERRA DA ROCHA (064.767.214-61) 

ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 

CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 

CO-AUTOR: PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA (008.694.154-25) 

CO-AUTOR: JOSE CARLOS CALADO SALES JUNIOR (010.785.754-52) 
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CÓDIGO: ET0653 

TÍTULO: TV DIGITAL NO BRASIL: CARACTERÍSTICAS, CONVERGÊNCIA E 

IMPLANTAÇÃO 

ALUNO: DANIEL CUNHA DA SILVA (054.569.004-83) 

ORIENTADOR: ADILSON BARBOZA LOPES (190.601.574-00) 

CO-AUTOR: FELIPE ALVES PEREIRA PINTO (050.832.524-22) 

CO-AUTOR: EIJI ADACHI MEDEIROS BARBOSA (063.931.944-05) 

 
CÓDIGO: ET0663 

TÍTULO: ESTUDO DA COMPLEXAÇÃO DE ÍONS COBRE PELO TENSOATIVO 

CTAB, ATRAVÉS DE UM PLANEJAMENTO FATORIAL 

ALUNO: COSME OLIVEIRA DA SILVA (045.600.764-48) 

ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 

CO-AUTOR: WASHINGTON CHARLES DE MACEDO GOMES (838.977.804-10) 

 
CÓDIGO: ET0665 

TÍTULO: ESTRATÉGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE FRAÇÃO PROTEÍCA DE 

SORO DE QUEIJO DE COALHO USANDO A RESINA DE TROCA IÔNICA 

STREAMLINE DEAE 

ALUNO: BRUNA MARIA EMERENCIANO DAS CHAGAS (057.713.784-02) 

ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04) 

CO-AUTOR: LUANA MARA COSTA DE OLIVEIRA (012.480.164-16) 

CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

 
CÓDIGO: ET0676 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVOS DE METODOLOGIAS PARA 

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÓLEOS E GRAXAS EM EFLUENTES DA 

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

ALUNO: WESCLEY ALVES MATOS (069.485.784-03) 

ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (168.385.724-00) 

CO-AUTOR: DULCINEIA DE CASTRO SANTANA (363.564.251-72) 

CO-AUTOR: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (008.396.384-77) 

CO-AUTOR: MAGNO VINICIUS DA SILVA ARAUJO (065.443.154-00) 

 
CÓDIGO: ET0679 

TÍTULO: UM DESEMPENHO ACADÊMICO DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

ESTATÍSTICA DA UFRN 

ALUNO: ANDRE LUIZ SENA DA ROCHA (049.863.384-55) 

ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

 
CÓDIGO: ET0686 

TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LACRO3 VISANDO APLICAÇÃO EM 

CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO (SOFC). 

ALUNO: SIBELLE FEITOSA DA C X SOARES (053.041.684-02) 

ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 
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CÓDIGO: ET0690 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LIMPA E APROVEITAMENTO 

INTEGRAL DE FRUTAS PARA A COMUNIDADE RURAL: ESTUDO DE 

VIABILIDADE E SUSTENTABILIDADE. 

ALUNO: KIM MEDEIROS SALDANHA (048.943.644-76) 

ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (230.155.603-44) 

CO-AUTOR: DAYANNE DA SILVA TOME (055.580.014-88) 

CO-AUTOR: JAMERSON BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES (072.174.364-19) 

CO-AUTOR: BARBARA TACIANA DE VASCONCELOS CAVALCANTI 

(055.890.824-12) 

 
CÓDIGO: ET0695 

TÍTULO: COLETOR SOLAR ALTERNATIVO COM GRADE ABSORVEDORA 

MISTA SÉRIE-PARALELO 

ALUNO: MAGNO CESAR SILVA DE SOUZA (038.178.074-06) 

ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

 
CÓDIGO: ET0714 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA QUITOSANA 

ALUNO: RUSCELI DIEGO DE ARAUJO (014.087.794-04) 

ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

CO-AUTOR: ANA LUIZA PORPINO FERNANDES (009.983.424-32) 

CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

CO-AUTOR: ANGELO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA (069.894.854-85) 

 
CÓDIGO: ET0723 

TÍTULO: OBTENÇÃO DE FILMES DE SNO2 EM VIDRO BOROSILICATO 

UTILIZANDO UM PROCESSO DE SILK-SCREEN MODIFICADO 

ALUNO: WESLEY DA SILVA SOARES (011.621.414-76) 

ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 

CO-AUTOR: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (068.872.554-64) 

 
CÓDIGO: ET0724 

TÍTULO: SISTEMA POWER-TRAIN VENCEDOR DA PROVA "PULL TRACK": 

COMPETIÇÃO SAE BRASIL BAJA 2007 

ALUNO: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (069.209.044-46) 

ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 

 
CÓDIGO: ET0725 

TÍTULO: OFF-ROAD BAJA COM ROLL-CAGE MODULADO:SISTEMA 

ATENUADOR DE VIBRAÇÕES DO POWER-TRAIN PARA O COCKPIT 

ALUNO: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (068.872.554-64) 

ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 

CO-AUTOR: WENDELL ALBANO (058.375.264-04) 
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CÓDIGO: ET0726 

TÍTULO: PROTÓTIPO MONO-POSTO DE 13CV COM TRAÇÃO DIANTEIRA PARA 

APLICAÇÕES AGRÍCOLAS 

ALUNO: CIRO LOBATO CUSTODIO DE ARAUJO (010.356.454-32) 

ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 

CO-AUTOR: WESLEY DA SILVA SOARES   

 
CÓDIGO: ET0731 

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 (055.104.274-50) 

ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 

 
CÓDIGO: ET0742 

TÍTULO: IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE A PREVISÃO DE 

MORBIDADE POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

ALUNO: ROBSON ROBERTO MEDEIROS DE SOUZA (049.827.504-32) 

ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO (772.312.957-20) 

CO-AUTOR: RODRIGO SILVA DE SENA (050.236.634-69) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIZ SENA DA ROCHA (049.863.384-55) 

 
CÓDIGO: ET0755 

TÍTULO: SELEÇÃO DE TENSOATIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE 

ACIDIFICAÇÃO 

ALUNO: MARIANE VIEIRA (061.395.694-00) 

ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: JOSE ERNANE CARDOSO GOMES   

 
CÓDIGO: ET0756 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-MECÂNICA DE REVESTIMENTOS 

CERÂMICOS DE BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA COM INCORPORAÇÃO DE 

RESÍDUO DE CAULIM 

ALUNO: PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA (008.694.154-25) 

ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 

CO-AUTOR: JULIO CESAR BEZERRA DA ROCHA (064.767.214-61) 

CO-AUTOR: LAURENIA MARTINS PEREIRA (012.576.404-96) 

 
CÓDIGO: ET0772 

TÍTULO: COLETOR AUTOMÁTICO DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE BAIXO CUSTO 

ALUNO: JEFFERSON DOOLAN FERNANDES (012.972.244-85) 

ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (379.944.764-49) 

CO-AUTOR: PABLO JAVIER ALSINA (424.874.554-20) 

CO-AUTOR: JEAN OLIVEIRA DE PAIVA (034.486.584-30) 
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CÓDIGO: ET0773 

TÍTULO: ESTUDO DA VARIAÇÃO DO TEOR DE ENXOFRE EM MISTURAS DE 

GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA TECNOLOGIA 

FLEX-FUEL 

ALUNO: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50) 

ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 

CO-AUTOR: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43) 

CO-AUTOR: HELLYDA KATHARINE TOMAZ DE ANDRADE SILVA (042.884.094-

97) 

 
CÓDIGO: ET0774 

TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA COMPARATIVA DO ÓLEO DIESEL TIPO 

“B” COM A PRESENÇA DE ADITIVO SÓLIDO 

ALUNO: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43) 

ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 

CO-AUTOR: HELLYDA KATHARINE TOMAZ DE ANDRADE SILVA (042.884.094-

97) 

CO-AUTOR: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50) 

 
CÓDIGO: ET0779 

TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO DIMETILSULFÓXIDO E DO GLICEROL 

NO CULTIVO DO RHODOCOCCUS RHODOCHROUS NRRL B-2149 

ALUNO: ALDO BATISTA SOARES JUNIOR (053.590.014-70) 

ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04) 

 
CÓDIGO: ET0785 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS PARA CONTROLE DE ACESSO 

UTILIZANDO ANALISE DOS PADRÕES DE DIGITAÇÃO 

ALUNO: BRUNO FARIAS DE ANDRADE (053.650.804-67) 

ORIENTADOR: JOSE ALFREDO FERREIRA COSTA (538.201.264-49) 

 
CÓDIGO: ET0792 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA PARA 

APROVEITAMENTO E TRANSFORMAÇÃO CATALÍTICA DA LACTOSE 

RESIDUAL PRESENTE NO SORO RESIDUAL DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 

QUEIJO, ASSISTIDA POR INDUÇÃO A MICROONDAS. 

ALUNO: JACINA TABITA GURGEL MORAIS (050.070.514-38) 

ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (122.702.024-49) 

CO-AUTOR: JULIA EULALIA ARAUJO DE MARIA (051.618.374-54) 

CO-AUTOR: JANINE REGINALDA GUIMARAES VIEIRA (003.731.396-75) 

 
CÓDIGO: ET0794 

TÍTULO: UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS SEMIGRUPOS INVERSOS. 

ALUNO: FRANCISCO MOISES C DE MEDEIROS (058.475.424-88) 

ORIENTADOR: JONAS GONCALVES LOPES (112.665.893-68) 
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CÓDIGO: ET0796 

TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LA0,78SR0,22MNO3 PARA 

APLICAÇÃO EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO 

ALUNO: BEATRIZ CELA (069.499.044-28) 

ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 

CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO DE MACEDO   

CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 

CO-AUTOR: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (068.946.554-80) 

 
CÓDIGO: ET0803 

TÍTULO: SÍNTESE DE CARBETO DE NIÓBIO (NBC) NAMOMÉTRICOS A PARTIR 

DE UM COMPLEXO AMONIACAL DE NIÓBIO 

ALUNO: AECIO LOPES BORGES (060.167.524-01) 

ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

 
CÓDIGO: ET0804 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-

QUÍMICAS DA GASOLINA COMUM TIPO C E DA GASOLINA CONTENDO 

ADITIVO SÓLIDO. 

ALUNO: HELLYDA KATHARINE TOMAZ DE ANDRADE SILVA (042.884.094-97) 

ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 

CO-AUTOR: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50) 

CO-AUTOR: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43) 

 
CÓDIGO: ET0807 

TÍTULO: NOÇÕES PRELIMINARES DA TEORIA DA PERCOLAÇÃO 

ALUNO: SYLVESTER STALLONE P AZEVEDO (061.755.874-48) 

ORIENTADOR: MARCELO GOMES PEREIRA (703.996.894-00) 

 
CÓDIGO: ET0808 

TÍTULO: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA ENTRE OS SISTEMAS DE 

DISTRIBUIÇÃO EM 69 KV 

ALUNO: DIEGO ALVES FORMIGA (053.462.774-98) 

ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (057.686.324-68) 

 
CÓDIGO: ET0809 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR PARA 

OS ISÔMEROS ÁCIDO MALEICO E FUMÁRICO 

ALUNO: RENATTA GABRIELLA PEREIRA DE MELO (060.703.444-05) 

ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 

CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04) 

CO-AUTOR: CLÁUDIO CÉSAR DE MEDEIROS BRAGA (916.397.194-15) 
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CÓDIGO: ET0811 

TÍTULO: ATIVIDADE PRÉ-CAMPO PARA FINS DE MAPEAMENTO GEOLÓGICO 

DE CORPOS PEGMATÍTICOS PORTADORES DE MINERAIS INDUSTRIAIS E 

GEMAS, NORTE DE CAMPO REDONDO–RN. 

ALUNO: CESAR COSTA DE OLIVEIRA (010.680.444-89) 

ORIENTADOR: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (155.984.544-91) 

CO-AUTOR: MARCO ANTONIO GOMES ADVINCULA E SILVA (034.118.374-11) 

CO-AUTOR: EVANIMEK BERNARDO SABINO DA SILVA   

 
CÓDIGO: ET0828 

TÍTULO: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS NO ENSINO DE QUÍMICA ANALÍTICA 

ALUNO: FERNANDA CARLA ALVES PINTO (055.994.414-40) 

ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

 
CÓDIGO: ET0834 

TÍTULO: SINTERIZAÇÃO DE AÇOS REFORÇADOS POR ADIÇÃO DE 

PARTÍCULAS MICROMÉTRICAS E NANOMÉTRICAS DE NBC 

ALUNO: BRUNA CANDICE DE FREITAS GUEDES (045.617.284-06) 

ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 

CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 

CO-AUTOR: ARIADNE DE SOUZA SILVA   

CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 

 
CÓDIGO: ET0839 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO DE MASSA CERÂMICA PARA 

QUEIMA RÁPIDA 

ALUNO: LAURENIA MARTINS PEREIRA (012.576.404-96) 

ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (062.966.878-77) 

CO-AUTOR: PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA (008.694.154-25) 

CO-AUTOR: ROSANNE DE LIMA FILGUEIRA (060.621.514-07) 

CO-AUTOR: FELIPE LIRA FORMIGA ANDRADE (012.401.144-60) 

 
CÓDIGO: ET0841 

TÍTULO: USO DO ESCANEAMENTO TRIDIMENSIONAL A LASER NA 

ENGENHARIA REVERSA 

ALUNO: MARCONDES BARROSO DE OLIVEIRA (065.002.794-92) 

ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (271.854.004-49) 

 
CÓDIGO: ET0844 

TÍTULO: UM PROBLEMA DE COMBINATÓRIA 

ALUNO: THIAGO JEFFERSON DE ARAUJO (064.508.004-70) 

ORIENTADOR: MARCELO GOMES PEREIRA (703.996.894-00) 
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CÓDIGO: ET0849 

TÍTULO: APLICAÇÃO DO CLORETO DE MAGNÉSIO PARA REMOÇÃO DO 

CORANTE ÍNDIGO BLUE 

ALUNO: DANNIEL TARGINO MARTINS (050.960.474-90) 

ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 

CO-AUTOR: BRUNO SAVULO ALVES DE OLIVEIRA (061.210.134-78) 

CO-AUTOR: BEATRIZ CELA   

CO-AUTOR: LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE   

 
CÓDIGO: ET0852 

TÍTULO: REAPROVEITAMNTO DE REJEITOS CONAMA CLASSE A NA 

PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 

ALUNO: MARLON AIRTON BARROS DE MELO (057.919.094-38) 

ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 

 
CÓDIGO: ET0868 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO PASSEIO DO CG DA AERONAVE CAR-KARÁ 

REGULAR PARA A COMPETIÇÃO 2007 

ALUNO: RAMSES OTTO CUNHA LIMA (001.795.940-36) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 

CO-AUTOR: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (061.523.314-71) 

 
CÓDIGO: ET0869 

TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL DE 

MAMONA EM PRESENÇA DE UM ANTIOXIDANTE FENÓLICO (LÍQUIDO 

CASTANHA DE CAJU) 

ALUNO: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (058.261.754-51) 

ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 

CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: FABIO PEREIRA FAGUNDES (025.341.804-60) 

CO-AUTOR: ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA (030.915.454-58) 

 
CÓDIGO: ET0870 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA CIRCULAÇÃO NO INTERIOR DA RIBEIRA E 

PROPOSIÇÕES DE INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS NA INFRA-ESTRUTURA DE 

TRANSPORTES COM VISTAS À REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO 

ALUNO: STEPHANIE LIMA DUARTE (059.477.844-16) 

ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (130.502.494-04) 

 
CÓDIGO: ET0875 

TÍTULO: PERFIL DA ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE INTER-DISTRITAL NO 

MUNICÍPIO DE MACAÍBA 

ALUNO: BRENO CEZAR FRANKLIN DE F GOMES (058.223.824-28) 

ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (130.502.494-04) 
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CÓDIGO: ET0899 

TÍTULO: BANCO DE DADOS CLIMATOLÓGICO I: UMA PRIMEIRA 

APROXIMAÇÃO DO CLIMA DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ OCIDENTAL 

ALUNO: JOSIVAN FERNANDES (026.579.354-86) 

ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 

CO-AUTOR: JOSELMA ARAUJO DE LUCENA (050.497.944-20) 

 
CÓDIGO: ET0906 

TÍTULO: ESTIMATIVA DE CARGA ÚTIL DO PROTÓTIPO DE AERODESIGN CAR-

KARÁ NEW 2007 

ALUNO: IRINEU LEMOS DA SILVA JUNIOR (060.256.484-09) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 

CO-AUTOR: BRUNO DO NASCIMENTO E SILVA (110.940.427-14) 

 
CÓDIGO: ET0907 

TÍTULO: UMA NOVA CONFIGURAÇÃO DE FILTRO COM RESSOADORES DE 

FITA PARA SISTEMAS DE BANDA LARGA E UWB 

ALUNO: MARCELO FONSECA BARBALHO (050.954.284-07) 

ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (044.015.654-87) 

 
CÓDIGO: ET0908 

TÍTULO: PROJETO AERONÁUTICO DA ASA DO AEROMODELO CAR-KARÁ 

CLASSE REGULAR PARA COMPETIÇÃO SAE BRASIL 2007 

ALUNO: BRUNO DO NASCIMENTO E SILVA (110.940.427-14) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 

CO-AUTOR: IRINEU LEMOS DA SILVA JUNIOR (060.256.484-09) 

 
CÓDIGO: ET0911 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO ENVELOPE DE VÔO DO PROJETO CAR-KARÁ 

NEW PARA A COMPETIÇÃO AERODESIGN 2007 

ALUNO: GABRIELA FERNANDES DE MOURA GOMES (058.818.064-50) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 

CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (013.444.064-16) 

CO-AUTOR: PEDRO LUCAS SERAFIM FERNANDES (073.874.164-78) 

 
CÓDIGO: ET0912 

TÍTULO: DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DE LONGARINA DA ASA DA 

AERONAVE CAR-KARÁ NEW PARA A COMPETIÇÃO AERODESIGN 2007 

ALUNO: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (061.523.314-71) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (023.064.444-98) 

CO-AUTOR: ANTONIO CALMON DE ARAUJO MARINHO (071.614.564-28) 

CO-AUTOR: GABRIELA FERNANDES DE MOURA GOMES (058.818.064-50) 
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CÓDIGO: ET0915 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PÓ DE LA0,85SR0,15MNO3 PARA CATODO DE 

CÉLULA À COMBUSTÍVEL OBTIDO POR SÍNTESE DE PRECURSORES 

POLIMÉRICOS. 

ALUNO: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (068.946.554-80) 

ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 

CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 

CO-AUTOR: BEATRIZ CELA   

CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO DE MACEDO   

 
CÓDIGO: ET0917 

TÍTULO: CÁLCULO DO PASSEIO DE CG DA AERONAVE CAR-KARÁ NEW PARA 

A COMPETIÇÃO SAE AERODESIGN 2007 

ALUNO: ANTONIO CALMON DE ARAUJO MARINHO (071.614.564-28) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 

CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (013.444.064-16) 

CO-AUTOR: PEDRO LUCAS SERAFIM FERNANDES (073.874.164-78) 

CO-AUTOR: ALMERES ALVES DA SILVA JUNIOR (061.366.524-47) 

 
CÓDIGO: ET0919 

TÍTULO: CÁLCULO DE PREVISÃO DE CARGA ÚTIL DA AERONAVE CAR-KARÁ 

PARA A COMPETIÇÃO DE AERODESIGN 2007 

ALUNO: PEDRO LUCAS SERAFIM FERNANDES (073.874.164-78) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 

CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (013.444.064-16) 

CO-AUTOR: ALMERES ALVES DA SILVA JUNIOR (061.366.524-47) 

CO-AUTOR: RAPHAEL DANTAS DE ARAUJO   

 
CÓDIGO: ET0921 

TÍTULO: PREPARAÇÃO DO MONÔMERO DE BISGMA NA PRESENÇA DE NANO 

SÍLICA FUNCIONALIZADA. 

ALUNO: MANOEL IVANY DE QUEIROZ JUNIOR (046.435.724-18) 

ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 

CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 

CO-AUTOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (466.606.404-44) 

CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (284.678.099-49) 

 
CÓDIGO: ET0923 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DO 

AMBIENTE DE “SALA LIMPA” PARA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS 

NO NUPLAM DA UFRN 

ALUNO: GLEDSTON DA SILVA TEIXEIRA (012.302.864-70) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 

 
CÓDIGO: ET0924 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ANTENA MONOPOLO DE MICROFITA PARA 

APLICAÇÕES EM SISTEMAS UWB 

ALUNO: DANIEL BARBOSA DE QUEIROZ (060.468.154-28) 

ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (044.015.654-87) 
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CÓDIGO: ET0928 

TÍTULO: ALGORITMO TRANSGENÉTICO APLICADO AO PROBLEMA DA 

ÁRVORE DE STEINER 

ALUNO: ANNA GISELLE CAMARA DANTAS RIBEIRO (056.617.474-03) 

ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (816.520.117-49) 

 
CÓDIGO: ET0929 

TÍTULO: REUSO DE ESGOTOS TRATADOS PARA PRODUÇÃO DE GRAMA PELA 

TÉCNICA DA HIDROPONIA FORRAGEIRA 

ALUNO: GUTEMBERGUE FERNANDES DE MEDEIROS (011.899.894-33) 

ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 

CO-AUTOR: TATIANA CARDOSO DELGADO (035.253.074-03) 

CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DANTAS E SILVA (043.572.914-45) 

CO-AUTOR: RENATA CAROLINA PIFER ABUJAMRA (017.394.529-50) 

 
CÓDIGO: ET0931 

TÍTULO: APRIMORAMENTO DA TECNOLOGIA DE CULTIVOS HIDROPÔNICOS 

UTILIZANDO ESGOTOS TRATADOS 

ALUNO: STEFANI BEZERRA DA SILVA (058.222.874-33) 

ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 

CO-AUTOR: GELSA PEDRO CAMPELO (058.673.404-06) 

CO-AUTOR: RENATA CAROLINA PIFER ABUJAMRA (017.394.529-50) 

 
CÓDIGO: ET0947 

TÍTULO: ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO DAS PROTEÍNAS DE 

SORO DE QUEIJO DO TIPO COALHO A PARTIR DA CROMATOGRAFIA DE 

TROCA IÔNICA 

ALUNO: LUANA MARA COSTA DE OLIVEIRA (012.480.164-16) 

ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04) 

CO-AUTOR: BRUNA MARIA EMERENCIANO DAS CHAGAS (057.713.784-02) 

CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

 
CÓDIGO: ET0952 

TÍTULO: ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COEFICIENTE DE PERFORMANCE 

(COP) DE UM REFRIGERADOR DE PEQUENO PORTE OPERANDO COM R-401A 

ALUNO: IGOR MARCEL GOMES ALMEIDA (070.394.064-38) 

ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 

CO-AUTOR: FELIPE BENTO DE ALBUQUERQUE (013.596.134-39) 

CO-AUTOR: WASHINGTON BATISTA DE LIMA (055.477.644-85) 

CO-AUTOR: LEVI BARRETO BARROS (063.369.854-74) 

 
CÓDIGO: ET0956 

TÍTULO: MOLHABILIDADE EM COMPACTADOS DE PÓS DE HIDROXIAPATITA 

ALUNO: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA (072.745.064-63) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO SA (009.449.524-61) 

CO-AUTOR: ROGERIO AUGUSTO SILVA DE MACEDO (935.968.391-49) 
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CÓDIGO: ET0957 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO DO PLASMA DE N2 POR ESPECTROSCOPIA DE 

EMISSÃO ÓTICA DURANTE MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DE TECIDOS 100% 

POLIÉSTER 

ALUNO: HERANDY DE ARAUJO CABRAL (056.604.144-86) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

CO-AUTOR: THERCIO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA (033.961.914-71) 

CO-AUTOR: EDALMY OLIVEIRA DE ALMEIDA (991.777.814-49) 

CO-AUTOR: MICHELLE CEQUEIRA FEITOR (009.813.504-02) 

 
CÓDIGO: ET0958 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO DO PLASMA DE OXIGÊNIO POR ESPECTROSCOPIA DE 

EMISSÃO ÓTICA DURANTE O TRATAMENTO DE TECIDOS 100% POLIÉSTER 

ALUNO: ALLAN KARDEC HENRIQUE DE MIRANDA (052.014.174-18) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

CO-AUTOR: EDALMY OLIVEIRA DE ALMEIDA (991.777.814-49) 

CO-AUTOR: THERCIO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA (033.961.914-71) 

CO-AUTOR: MICHELLE CEQUEIRA FEITOR (009.813.504-02) 

 
CÓDIGO: ET0961 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE FILMES FINOS POR DESCARGAS DE ARCO EM 

CÁTODO OCO. 

ALUNO: IGOR OLIVEIRA NASCIMENTO (037.113.814-02) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

 
CÓDIGO: ET0962 

TÍTULO: TENSOATIVO EPOXIDADO A PARTIR DE ÁCIDO RICINOLEICO COMO 

INIBIDOR DE CORROSÃO EM OLEODUTOS 

ALUNO: FERNANDO LUIZ DA SILVA (068.719.984-03) 

ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 

CO-AUTOR: ERILEIDE CAVALCANTI ROBERTO   

CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (007.388.414-63) 

 
CÓDIGO: ET0966 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO DE TRATAMENTO EM AMOSTRAS DE AÇO 

AISI 316 NITRETADAS EM GAIOLA CATÓDICA 

ALUNO: RENATO SILVA DE OLIVEIRA (055.699.324-10) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

CO-AUTOR: MARCIO WILLIANS DUARTE MENDES (970.969.894-04) 

CO-AUTOR: ROMULO RIBEIRO MAGALHAES DE SOUSA (215.141.604-63) 

 
CÓDIGO: ET0968 

TÍTULO: SÍNTESE DE LIGANTES ORGÂNICOS POLIDENTADOS PARA METAIS 

ALUNO: IGOR VASCONCELOS MELO DA CRUZ (071.981.034-56) 

ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (284.678.099-49) 

CO-AUTOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 

CO-AUTOR: CELYNA KARITAS OLIVEIRA DA SILVA   
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CÓDIGO: ET0970 

TÍTULO: OBTENÇÃO DE PLACAS POR COMPACTAÇÃO E SINTERIZAÇÃO DE 

PÓS DE FOSFATO DE CÁLCIO 

ALUNO: ROGERIO AUGUSTO SILVA DE MACEDO (935.968.391-49) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

 
CÓDIGO: ET0971 

TÍTULO: EDIÇÃO, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE IMAGENS APLICADAS À 

CARACTERIZAÇÃO DE BIOMATERIAIS. 

ALUNO: BRUNO LEONARDO DE SENA COSTA (010.236.044-85) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

CO-AUTOR: FRANCIÉRIC ALVES DE ARAÚJO (968.292.573-87) 

CO-AUTOR: MANUELLA BESSA DE MAGALHAES ALVES (008.580.614-57) 

CO-AUTOR: THIAGO ANGELS BATISTA OLIVEIRA (055.492.274-60) 

 
CÓDIGO: ET0972 

TÍTULO: CONTROLE ADAPTATIVO ROBUSTO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA DE 

UM GERADOR SÍNCRONO CONECTADO A UM BARRAMENTO INFINITO 

ALUNO: MISSILENE DA SILVA FARIAS (052.081.194-12) 

ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 

CO-AUTOR: MARCO VINICIUS ASSUNCAO GUIMARAES (051.837.914-06) 

 
CÓDIGO: ET0981 

TÍTULO: CONTROLE ADAPTATIVO ROBUSTO DE FREQÜÊNCIA - TENSÃO EM 

SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÁQUINA - BARRAMENTO INFINITO 

ALUNO: JOSIVAN DE SOUZA FERREIRA (011.952.314-07) 

ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 

 
CÓDIGO: ET0985 

TÍTULO: MOLHABILIDADE E TOPOGRAFIA DE SUPERFÍCIES DE TITÂNIO 

BOMBARDEADAS POR ÍONS DE ARGÔNIO 

ALUNO: MANUELLA BESSA DE MAGALHAES ALVES (008.580.614-57) 

ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

 
CÓDIGO: ET0995 

TÍTULO: MONITORAMENTO DA INCORPORAÇÃO DE FÁRMACOS EM 

QUITOSANA 

ALUNO: ANGELO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA (069.894.854-85) 

ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

 
CÓDIGO: ET0998 

TÍTULO: OBTENÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS A PARTIR DA DECOMPOSIÇÃO 

TÉRMICA DOS NITRILOTRIACETATOS (NTA) HIDRATADOS DE CÉRIO, 

PRASEODÍMIO E LANTÂNIO 

ALUNO: CECILIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS (815.741.935-20) 

ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04) 
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CÓDIGO: ET1000 

TÍTULO: ANÁLISE DE POLIMORFISMOS EM GENES DA ROTA DA 

QUINURENINA 

ALUNO: CRISTINA IGLESIAS OTTONI (012.222.184-29) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

 
CÓDIGO: ET1004 

TÍTULO: MODELOS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ESTIMAR A TAXA DE EVASÃO 

EM CURSO DE GRADUAÇÃO DA UFRN 

ALUNO: DARLLANNE CRISTINA S FERREIRA (069.343.534-80) 

ORIENTADOR: DIONE MARIA VALENCA (420.626.674-34) 

 
CÓDIGO: ET1005 

TÍTULO: BUSCA TABU UTILIZANDO RECONEXÃO POR CAMINHOS 

ALUNO: DAVI ALOISE (067.464.424-70) 

ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (057.630.884-68) 

 
CÓDIGO: ET1007 

TÍTULO: SIMULADORES DE JOGOS QUE LIDAM COM ESTRATÉGIA EM TEMPO 

REAL (RTS – REAL TIME STRATEGIES) 

ALUNO: DIOGO LEITE REBOUCAS (065.111.844-12) 

ORIENTADOR: ANDRE MAURICIO CUNHA CAMPOS (007.619.447-70) 

 
CÓDIGO: ET1010 

TÍTULO: BATCAVE - FERRAMENTA GRATUITA DE CÓDIGO ABERTO, QUE 

AUTOMATIZA A GERAÇÃO DE FÓRMULAS LÓGICAS A PARTIR DE UMA 

ESPECIFICAÇÃO FORMAL DE SOFTWARE NA METODOLOGIA B 

ALUNO: EBERTON DA SILVA MARINHO (012.533.844-95) 

ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (008.090.854-37) 

CO-AUTOR: VALERIO GUTEMBERG DE M JUNIOR (055.094.654-33) 

 
CÓDIGO: ET1015 

TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA ESPACIAL DOS FATORES 

SOCIOSSANITÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE AO 

CENSO DE 2000 

ALUNO: EVELLIN PRISCILA SOUSA NASCIMENTO (050.745.244-58) 

ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

 
CÓDIGO: ET1017 

TÍTULO: REAVALIAÇÃO DO MAPA GEOLÓGICO DOS MUNICÍPIOS DE 

ANGICOS E FERNANDO PEDROSA 

ALUNO: FERNANDO CONDE YOSHIZATO (025.486.394-95) 

ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (154.614.834-53) 

 
CÓDIGO: ET1018 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS DE NB-CU ATRAVÉS DA 

SINTERIZAÇÃO DE PÓS NANOCRISTALINOS 

ALUNO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREIRE (051.674.554-99) 

ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
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CÓDIGO: ET1022 

TÍTULO: LEVANTAMENTO DA FUNÇÃO SEXUAL NAS MULHERES NA CIDADE 

DO NATAL-RN 

ALUNO: GALTTIERI FERREIRA TAVARES (055.623.074-48) 

ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37) 

 
CÓDIGO: ET1032 

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UM EDITOR PARA A VISUAL IMML 

ALUNO: JACKSON DOUGLAS VITAL DOS SANTOS (060.019.644-59) 

ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTI LEITE (552.811.924-34) 

 
CÓDIGO: ET1036 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE VIRTUAL PARA 

TREINAMENTO DE AGENTES INTELIGENTES 

ALUNO: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS (047.187.304-73) 

ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (107.498.964-34) 

 
CÓDIGO: ET1038 

TÍTULO: INVESTIGAR DA INFLUÊNCIA DO USO DE CAMPO MAGNÉTICO NA 

PERMEAÇÃO DE FÁRMACOS 

ALUNO: JONATAS DOS SANTOS FERNANDES (046.186.814-89) 

ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 

 
CÓDIGO: ET1039 

TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS DIFERENTES TIPOS DE 

CONFIGURAÇÃO DAS RSSF'S E A APLICAÇAO DE UM MODELO REAL PARA O 

MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DE UMA SALA. 

ALUNO: JONATHA REVOREDO LEITE DA FONSECA (055.806.444-26) 

ORIENTADOR: LAERCIO MARTINS DE MENDONCA (090.640.874-15) 

 
CÓDIGO: ET1045 

TÍTULO: PLANOS AMOSTRAIS PARA PESQUISAS ENVOLVENDO DISFUNÇÃO 

SEXUAL FEMININA MUNICÍPIO DE NATAL - RN 

ALUNO: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (056.665.774-09) 

ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (000.312.427-40) 

 
CÓDIGO: ET1046 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE PERCEPÇÃO ROBÓTICA 

ALUNO: JULIO CESAR PAULINO DE MELO (061.388.714-05) 

ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (325.414.571-20) 

 
CÓDIGO: ET1052 

TÍTULO: SÍNTESE DE ZR0,9CE0,1O1,95 (ZIRCÔNIA DOPADA COM CÉRIO) E 

ZRO,9CEO,05ND0,05O1,95 (ZIRCÔNIA DOPADA COM CÉRIO E NEODÍMIO). 

ALUNO: LIDIANE ALVES PIMENTEL (008.426.374-19) 

ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 
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CÓDIGO: ET1057 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DE 

MODELOS 3D APARTIR DE TÉCNICAS NPR 

ALUNO: LUIZ PAULO DE SOUZA MEDEIROS (061.100.914-56) 

ORIENTADOR: SELAN RODRIGUES DOS SANTOS (473.377.613-68) 

 
CÓDIGO: ET1064 

TÍTULO: EXTRAÇÃO DE FUCANAS DA ALGA LOBOPHORA VARIEGATA E 

AVALIAÇÃO DO SEU EFEITO SOBRE A VIA ALTERNATIVA DO SISTEMA 

COMPLEMENTO (VASC) E A AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA 

ALUNO: MARIA EMILIA BARRETO BEZERRA (010.366.164-60) 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 

 
CÓDIGO: ET1068 

TÍTULO: MODELAGEM DA TEMPERATURA DE ASSAMENTO DO PÃO DE 

QUEIJO (CENTRO DO ALIMENTO) NO FOGÃO SOLAR TIPO CAIXA DE BAIXO 

CUSTO 

ALUNO: ERICO COSTA DOS SANTOS (035.028.974-33) 

ORIENTADOR: SEBASTIAO RIBEIRO FERREIRA (273.453.866-00) 

CO-AUTOR: JOHNSON PONTES DE MOURA (011.851.744-94) 

CO-AUTOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

 
CÓDIGO: ET1069 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 

CARBETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 

POLIMÉRICOS 

ALUNO: FABIANA FERNANDES DE LIMA (050.276.764-25) 

ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (864.761.148-91) 

 
CÓDIGO: ET1073 

TÍTULO: APLICABILIDADE DO FORMATO AGRAPHS NAS TRANSFORMAÇÕES 

DE GRAFOS 

ALUNO: JOAZ SANTANA PRAXEDES JUNIOR (011.618.174-50) 

ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (825.736.117-87) 

 
CÓDIGO: ET1081 

TÍTULO: POLÍMERO NATURAL BIODEGRADÁVEL 

ALUNO: PATRICIA MAFRA BEZERRIL (052.067.484-71) 

ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

 
CÓDIGO: ET1089 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA INTERNET E O CRESCENTE AUMENTO DE 

CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DOS COMPUTADORES PESSOAIS 

ALUNO: RODRIGO MOREIRA ARAUJO (013.573.024-44) 

ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (567.656.144-00) 
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CÓDIGO: ET1091 
TÍTULO: VARIAÇÕES DE TENSÃO 
ALUNO: SIMONE CRISTINA LOPES DE MEDEIROS (054.620.254-32) 
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (096.156.874-72) 

 
CÓDIGO: ET1100 
TÍTULO: TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO PARALELO 
ALUNO: TYAGO DE MEDEIROS SILVA (064.123.394-93) 
ORIENTADOR: UMBERTO SOUZA DA COSTA (720.312.205-00) 

 
CÓDIGO: ET1102 
TÍTULO: DRIVERS PARA AQUISIÇCÃO DE DADOS NO LINUX 
ALUNO: VINICIUS SAMUEL VALERIO DE SOUZA (050.832.414-98) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (392.760.664-20) 

 
CÓDIGO: ET1110 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PARA SISTEMA 
INFORMATIZADO PARA O ENSINO DO PIANO 
ALUNO: LENNEDY CAMPOS SOARES (049.063.294-70) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (424.874.554-20) 

 
CÓDIGO: ET1112 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE DESINFECÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO DO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIELY RODRIGUES NUNES CAVALCANTE (051.098.854-78) 
ORIENTADOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (057.129.394-87) 

 
CÓDIGO: ET1121 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DA SINTERIZAÇÃO E MICRODUREZA DE 
AMOSTRAS DE AÇO INOX REFORÇADAS COM CARBETO DE TÂNTALO 
ALUNO: LEILIANE ALVES DE OLIVEIRA (010.810.154-11) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

 
CÓDIGO: ET1122 
TÍTULO: GERAÇÃO DE ELETRICIDADE POR CONVERSÃO DA ENERGIA 
EÓLICA-SOLAR:APLICAÇÃO NO LAB. DTE-PARTE II 
ALUNO: LEODECIO ELIAS RODRIGUES (938.870.004-04) 
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (003.759.638-12) 

 
CÓDIGO: ET1123 
TÍTULO: PROPOSTA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – EDIFÍCIO 
PARIS EM NATAL, BAIRRO DA RIBEIRA, NATAL-RN 
ALUNO: MARIA RITA DE LIMA ASSUNÇÃO 
ORIENTADOR: MARIA BERTHILDE MOURA FILHA 
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CÓDIGO: ET1124 
TÍTULO: DIMENSIONAMENTO DE UM TROCADOR DE CALOR DO TIPO 
SERPENTINA PARA APLICAÇÃO EM PISCINA SOLAR 
ALUNO: TIAGO HENRIQUE DIAS DANTAS 
ORIENTADOR: JOSÉ WILSON LAGE NOGUEIRA 
CO-AUTOR: ANA CECILIA VIEIRA FIGUEIREDO 
 

CÓDIGO: ET1125 
TÍTULO: BANCO DE DADOS CLIMATOLÓGICO: UMA PRIMEIRA 
APROXIMAÇÃO DO CLIMA DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ OCIDENTAL. 
ALUNO: JOSIVAN FERNANDES 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUSA 
CO-AUTOR: JOSELMA ARAÚJO DE LUCENA 
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CÓDIGO: ET0004 
TÍTULO: ZIRCÔNIA ESTABILIZADA COM A ADIÇÃO DE CÉRIO E NEODÍMIO 
ALUNO: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (022.606.804-88) 
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 

Resumo:  
 
        Os Sistemas Zr0,9Ce0,1O2 e Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 foram sintetizados com o uso do método
Pechini. Os compostos foram calcinados nas temperaturas de 350°C/3,5h a 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
apresentou 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, Zr0,9Ce0,1O2 e Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 



CÓDIGO: ET0010 
TÍTULO: MODELAGEM HIDROLÓGICA DISTRIBUÍDA NA BACIA EXPERIMENTAL DE SERRA 
NEGRA DO NORTE 
ALUNO: MARCO TULIO CICERO ARAUJO FERNANDES (047.298.374-10) 
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (184.466.638-72) 

Resumo:  
 
        Foi realizada a modelagem hidrológica da bacia experimental de Serra Negra do Norte localizada no
Estado do Rio Grande do Norte, utilizando o modelo hidrológico distribuído de transformação chuva-vazão 
MODGEM. A área da bacia foi discretizada em polígons formadas por nós caracterizados por suas
coordenadas, elevações e índices de contorno. As demais informações da bacia foram obtidas em Medeiros
(2005). Outros parâmetros da modelagem foram posteriormente calibrados. Como resultados, foram obtidos
arquivos de saída do modelo com as variáveis hidrológicas que participam do balanço hídrico em cada
célula, assim como as vazões dos trechos de rio, volumes e cotas do açude. Foram também gerados
hidrogramas de cinco eventos do trecho de rio onde se localiza o monitoramento das vazões. Estes
hidrogramas foram comparados com os observados, e com outra modelagem da bacia feita com o modelo
distribuído CHDM. Os hidrogramas obtidos apresentaram resultados bastante satisfatórios. 

Palavras chave: Modelagem hidrológica;semi-árido;hidrologia 



CÓDIGO: ET0014 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE ALGUNS METAIS ATRAVÉS DE REAÇÃO DE 
DERIVATIZAÇÃO. 
ALUNO: FRANCISCA EDIVANIA DE MORAIS (043.822.744-19) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (211.193.763-00) 

Resumo:  
 
        Dentre as várias vertentes de contaminação ambiental, o descarte de metais pesados constituem a
principal fonte de poluentes dos corpos d’água. O presente trabalho tem como finalidade o
desenvolvimento de uma metodologia analítica capaz de quantificar alguns metais em dejetos químicos
gerados nos laboratórios da UFRN. Equipamentos: espectrofotômetro, aparelho de absorção atômica e um
pHmetro. Reagentes: 1–(2–Piridilazo)–naftol–2(PAN-C15H11N3O), soluções padrões dos metais. As 
amostras reais foram obtidas na UFRN e divididas para os devidos tratamentos e quantificação através da
técnica de absorção molecular e atômica. O comportamento espectrofotométrico do PAN mostra 3 bandas
de absorção, 1 no visível e duas na região do ultravioleta (UV). Por outro lado, curvas espectrofotométricas
para os metais em estudo mostraram picos de absorção somente no UV. Misturas do ligante e de cada metal
apontaram um novo evento na região visível em comprimentos de onda dependentes de cada espécie
metálica. Estes novos picos foram analisados para a construção de curvas analíticas para os metais e
apresentaram linearidades na faixa de concentração entre 1x10-5 a 5x10-5 mol L-1. As aplicações da 
metodologia para a quantificação destas entidades químicas foram realizadas nas matrizes já mencionadas e
os resultados apontaram valores de recuperação próximos a 100%. A validação do protocolo se deu através
da utilização da técnica de absorção atômica e os índices mostraram compatibilidade. 

Palavras chave: metais pesados, descartes quimico e ambiental 



CÓDIGO: ET0027 
TÍTULO: ANTENAS INTELIGENTES MULTICAMADAS, SUPERCONDUTORES E CAMPOS 
DISTANTES 
ALUNO: WESLLEY MACIEL BENTO DE AMORIM (013.591.224-51) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 

Resumo:  
 
        O estudo de Campos Distantes requer conhecimentos em diversas áreas do eletromagnetismo assim
como em métodos de análises dos campos eletromagnéticos. Nesse trabalho usa-se o método da Linha de 
Transmissão Transversa LTT. Foi elaborado um programa capaz de analisar o comportamento de uma
antena de Microfita com patch retangular e com uma camada dielétrica, resultando na sua Frequencia de
ressonância e na curva de Campos distantes. Entrando com dados dimensionais da antena e com a
freqüência de irradiação obtive resultados que definem uma boa utilização dessas antenas. Para isso foi
preciso definir Funções de Base, Freqüência de Ressonância, e enfim calcular computacionalmente a matriz
K. Assim foram definidas as constantes ax e az e aplicado a equação de Campos Distantes para as
componentes x e z, como prevê o Método usado. 

Palavras chave: Antenas, Supercondutores, Campos distantes 



CÓDIGO: ET0029 
TÍTULO: MODELOS PARA ANÁLISE DE EDIFÍCIOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL 
SUBMETIDOS A AÇÕES HORIZONTAIS 
ALUNO: JULIO CESAR CAVALCANTE DAMASCENO (045.815.524-19) 
ORIENTADOR: JOEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO (839.913.014-15) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa teve como objetivo principal o estudo de modelos matemáticos utilizados na análise de
edifícios de alvenaria estrutural sujeitos a forças horizontais. Um modelo simplificado foi estudado e
implementado em forma de planilha eletrônica. Tal modelo contempla as deformações por cisalhamento
das paredes e incorpora o efeito da torção global do edifício na distribuição dos esforços nos painéis de
contraventamento. Foram analisados dois edifícios característicos da prática de projetos em alvenaria
estrutural. Os resultados foram confrontados com modelos mais refinados, que lançam mão do cálculo
matricial de estruturas. Evidenciou-se a eficácia do modelo simplificado estudado, já que o mesmo
apresentou resultados semelhantes ao dos modelos mais refinados. Concluiu-se ainda que a inclusão das 
deformações por cisalhamento possui um efeito bastante benéfico e que não deve ser negligenciada. Além
disso, o efeito da torção global afetou consideravelmente os esforços atuantes em alguns painéis,
principalmente aqueles mais distantes do centro elástico do edifício. 

Palavras chave: Alvenaria estrutural; Painéis de contraventamento; Força horizontal. 



CÓDIGO: ET0030 
TÍTULO: ORTOCAD I: UMA SOLUÇÃO COMPUTACIONAL 3D DE BAIXO CUSTO BASEADA 
EM ENGENHARIA REVERSA 
ALUNO: LUZINARIO GOMES DA SILVA (012.167.294-84) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (358.082.254-34) 

Resumo:  
 
        A fabricação de próteses para membros amputados exige a confecção de um cartucho com encaixe
adequado e personalizado ao perfil de cada paciente. Atualmente, esse trabalho é realizado de forma
manual utilizando-se fitas métricas comuns caracterizando um trabalho bastante rudimentar, artesanal e sem
nenhuma acuracidade. Para abordar esse problema desenvolveu-se uma ferramenta integrada CAD de 
visualização 3D para próteses dos tipos transfemoral e a transtibial denominado OrtoCAD I. Foi necessário
projetar e construir um leitor eletromecânico (espécie de scanner tridimensional simplificado) capaz de
obter, automaticamente e com acuracidade, as informações geométricas do coto ou da perna sadia. Dessa
maneira, foram aplicados conceitos de engenharia reversa para gerar computacionalmente a representação
do coto e/ou a imagem reversa do membro sadio. O foco final é voltado para a geração automática do
cartucho personalizado. O software foi desenvolvido através de aplicações da Linguagem C++ em conjunto
com a biblioteca gráfica OpenGL. Dentre os resultados alcançados, têm-se a confecção via CAD de um 
cartucho de prótese atendendo elevados padrões de acuracidade da engenharia com conseqüente melhoria
da qualidade do processo de fabricação. Finalmente, pode-se afirmar que futuras expansões para incluir um 
módulo que utilize técnicas de engenharia assistida por computador (CAE) permitirá a análise por
elementos finitos dos esforços aplicados. 

Palavras chave: Próteses e Órteses, Biomecânica, CAD e OpenGL. 



CÓDIGO: ET0031 
TÍTULO: ARRANJOS DE ANTENAS, CAMPOS DISTANTES E FOTÔNICA 
ALUNO: BRENO MEIRA MOURA DE AMORIM (050.926.954-04) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 

Resumo:  
 
        No presente trabalho foram estudados vários aspectos na area de Campos Distantes baseados em
trabalhos anteriores do grupo TECFOTON. O mesmo aborda o Método da Linha de Transmissão
Transversa – LTT como método de onda completa, e contempla um programa para a análise dos Campos
em uma antena de Microfita com patch retangular e apenas uma camada dielétrica. Após a análise
detalhada de trabalhos anteriores, a identificação de eventuais erros e correções foi possível acrescentar ao
programas mais funções de base, e completar a matriz impedância. Desta forma foi possível encontrar todos
os parâmetros para análise dos campos distantes da antena. 

Palavras chave: Antenas, Pesquisa, Campos Distantes, FORTRAN. 



CÓDIGO: ET0032 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA FERRITA DE MAGNÉSIO E NÍQUEL, SINTETIZADA A 
PARTIR DO MÉTODO DOS CITRATOS PRECURSORES 
ALUNO: JOSE FRANCINALDO DE OLIVEIRA (273.931.798-06) 
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 
CO-AUTOR: JOSE EVES MENDES DA SILVA (027.994.754-26) 

Resumo:  
 
        As ferritas de NiMg foram preparadas em diferentes composições estequiométricas 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. A formação da fase de Ni1-xMgxFe2O4 (com x variando de 0,2 a 0,7) foi 
analisada por difração de raios-X (DRX), infravermelho (FTIR), análise térmica diferencial (DTA) e
análise termogravimétrica (TG). A análise de DRX confirmou a presença de fase única cúbica do tipo
espinélio a 350°C/3,5h, mostrando dessa forma a obtenção da fase cristalina com elevada homogeneidade
química. A pirólise em ar foi favorável ao processamento da fase Ni0.8Mg0.2Fe2O4 a 800°C/3h e a 900°
C/3h, comportamento que foi peculiar da fase da ferrita NiMg em relação as outras ferritas, tais como,
ferrita de NiZn e MnZn, que precisam de um rígido controle da atmosfera para obtenção da fase espinélio. 

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



CÓDIGO: ET0034 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA SUSPENSÃO (LEITE DE CABRA) NAS CURVAS FLUIDODINÂMICAS 
DO LEITO DE JORRO. 
ALUNO: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (077.516.324-45) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 
CO-AUTOR: RUTHINEIA JESSICA ALVES DO NASCIMENTO (013.986.994-89) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (035.089.464-79) 

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. Os estudos
fluidodinâmicos do leito de jorro com obtenção das curvas características são importantes para se
determinar parâmetros operacionais tais como: vazão mínima de jorro, queda de pressão em jorro estável,
queda de pressão máxima e altura máxima da fonte. Esses parâmetros são utilizados para definir a
capacidade do soprador (vazão e potência), cargas de material processado e condições de estabilidade do
leito. Na secagem de pastas e suspensões em leito de jorro com partículas inertes a presença da suspensão
provoca importantes modificações nos parâmetros fluidodinâmicos, podendo provocar problemas de
instabilidade e comprometimento do processo. Neste trabalho são apresentados os resultados referentes aos
ensaios fluidodinâmicos de um leito de jorro constituído de partículas inertes de polietileno e polipropileno
granulado, para três cargas distintas, com adição de leite de cabra. De acordo com os resultados
experimentais a presença do leite provoca a diminuição na vazão de jorro mínimo e aumenta a queda de
pressão no leito de partículas de polipropileno. Para o polietileno o efeito é inverso. Para ambos os
polímeros, com 2,5 kg de carga as condições de melhor estabilidade foram alcançadas. 

Palavras chave: fluidodinâmica, leito de jorro, leite de cabra 



CÓDIGO: ET0038 
TÍTULO: SECAGEM DE MISTURAS DE FRUTAS NO LEITO DE JORRO. EFEITO DA ADIÇÃO DE 
DIFERENTES TIPOS DE GORDURAS NO DESEMPENHO DO PROCESSO E NAS PROPRIEDADES 
DAS POLPAS PROCESSADAS E DOS PRODUTOS OBTIDOS. 
ALUNO: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (061.135.714-32) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (812.679.404-68) 

Resumo:  
 
        A secagem em leito de jorro com partículas inertes é um dos métodos utilizados na secagem de polpas.
Todavia tal processo é sujeito a limitações de ordens técnicas e depende da composição do tipo de material
a ser seco e do material inerte utilizado no secador. Medeiros (2001) identificou o efeito da composição das
frutas como um dos fatores que exercem maior influencia na secagem das polpas chegando a conclusão que
a gordura, oamido e a pectina favorecem o desempenho do processo enquanto que a concentração de
açúcares tem efeito inverso. Neste trabalho estudou-se o efeito da adição de diferentes tipos de gordura 
(óleo de linhaça e de germen de trigo; azeites de oliva e de castanha; leite de coco, creme de leite e gordura
em pó) a uma mistura de polpas de frutas, sobre o desempenho do secador. De acordo com os resultados
obtidos o rendimento e umidade dos pós variaram de 30% a 56% de recuperação de sólidos e de 4,5% a 8%
respectivamente. As diferente gorduras não exerceram efeito importante sobre as propriedades das polpas
formuladas, porém podem interferir na qualidade sensorial do produto e nas condições de conservação e
armazenamento. A polpa com composição considerada ótima em função do rendimento e das características
do pó, foi a que continha na sua formulação polpas de manga, umbu, seriguela, amido, pectina e gordura de
palma. 

Palavras chave: composição, polpas de frutas, secagem, rendimento 



CÓDIGO: ET0039 
TÍTULO: ESTUDOS DE SECAGEM DE MISTURAS DE POLPAS DE FRUTAS TROPICAIS 
ALUNO: VANESSA PESSOA UCHOA DE ARAUJO (008.876.794-98) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (812.679.404-68) 

Resumo:  
 
        A secagem de polpas de frutas em Leito de Jorro é acompanhada de problemas de instabilidade
fluidodinâmica e acumulação de sólidos no leito. As concentrações de açúcar, gorduras, amido e pectina
foram apontadas por MEDEIROS (2001) como limitantes no rendimento do processo, sendo a primeira
desfavorável ao mesmo. Neste trabalho, estudou-se o efeito da adição de diferentes tipos de lipídios: óleos
de linhaça e de gérmen de trigo, azeites de oliva e de castanha-do-pará, leite de coco, creme de leite e 
gordura de palma na secagem de misturas de frutas tropicais, procurando-se obter uma formulação que 
otimize o desempenho do secador e resulte em um produto sensorial, funcional e nutritivamente
satisfatório. Apresentam-se os resultados referentes à definição da melhor formulação, segundo os quais a
mistura de frutas acrescida de gordura de palma satisfaz às condições de eficiência do processo e às
exigências sensoriais. Resultados relativos à reconstituição da polpa e à análise sensorial da mesma,
reconstituída e adicionada a iogurte natural, quando comparada a um produto industrializado também são
apresentados. O iogurte acrescido da polpa reconstituída apresentou indice de aceitação superior a 70% em
todos os quesitos analisados, indicando a boa aceitação do produto, todavia em relação ao aroma, sabor e
aparência o produto industrializado foi melhor avaliado, o que se justifica pela adição de corantes e
aromatizantes artificiais. 

Palavras chave: Leito de jorro, polpa de frutas, análise sensorial. 



CÓDIGO: ET0041 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS BIOCLÁSTICOS DA PLATAFORMA 
EQUATORIAL BRASILEIRA ADJACENTE AO RIO GRANDE DO NORTE, NE BRASIL 
ALUNO: ROZILEIDE DE OLIVEIRA LIMA (041.700.504-01) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (314.819.814-04) 
CO-AUTOR: NARENDRA KUMAR SRIVASTAVA (222.325.914-68) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo a caracterização dos sedimentos bioclásticos presentes na plataforma
interna equatorial brasileira adjacente ao Rio Grande do Norte, mais precisamente entre Galinhos e Ponta
do Mel. Os sedimentos bioclásticos coexistem praticamente em toda extensão dos oceanos, possibilitando-
se assim os estudos de tais sedimentos. As características petrográficas e a composição dos sedimentos
podem ser utilizadas como elementos diferenciais entre eles, podendo evidenciar o seu ambiente
deposicional e correlacionar os pontos de coletas com a respectiva profundidade que será observado o
comportamento dos sedimentos próximo ao continente e dos mais distantes deste. Estes componentes são
de grande importância considerando-se a vasta quantidade de sedimentos carbonáticos na plataforma
brasileira (notadamente na região nordeste) e a variedade dos grãos bioclásticos aí existentes. Isso mostra
que há uma estabilidade nas condições ecológicas marinhas que favorecem o desenvolvimento desses
organismos. Em trabalhos desenvolvidos anteriormente nesta plataforma foram identificadas a
sedimentação siliciclástica ou composição de minerais pesados, entretanto a sedimentação bioclástica não
tem sido comumente estudada e detalhada no litoral brasileiro, principalmente na costa Potiguar. 

Palavras chave: Sedimentos - bioclásticos - plataforma 



CÓDIGO: ET0043 
TÍTULO: ESTUDO DE RESSOADORES PLANARES, ONDAS MILIMÉTRICAS E 
METAMATERIAIS 
ALUNO: ANDRE LUIZ DE SOUZA MACIEL (069.048.104-75) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 

Resumo:  
 
        O grande uso de sistemas de comunicação em microonda facilitou o desenvolvimenom de materiais
artificiais com características dielétricas e magnéticas desejadas. Tais materiais artificiais com as
propriedades que não podem ser encontradas em materiais encontrados na natureza são chamados de
metamateriais. Para a compreensão das características deste tipo de materiais, foram simulados no
ANSOFT Designer Version 2.0, um software de simulação, vários tipos de ressoadores em microfita do
tipo SRR, ressoador de anel vasado, e CLS, tiras carregadas capacitivamente, que apresentam
características semelhantes a estes metamateriais e estou desenvolvendo um software em SciLab 4.1.1 para
a obtenção de pontos para a geração de gráficos a partir das equações geradas por esses tipos de materiais.
Os ressoadores foram simulados em patchs retangulares de microfita com condutor de cobre para facilitar
sua futura fabricação pela base de pesquisa para obtermos resultados experimentais. 

Palavras chave: Metamaterial, ressoador em microfita e EBG 



CÓDIGO: ET0044 
TÍTULO: SÍNTESE DE CARBETO DE NIÓBIO NANOESTRUTURADO (NBC) A PARTIR DO TRIS
(OXALATO)OXINIOBATO DE AMÔNIO MONOHIDRATADO [(NH4)3NBO(C2O4)3.H2O]: 
OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS REACIONAIS. 
ALUNO: ANTONIO MARCILIO VIEIRA DE MORAIS (054.536.714-08) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 

Resumo:  
 
        O principal objetivo deste trabalho é a síntese de carbeto de nióbio nanoestruturado a partir do
precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio monohidratado [(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O] através da reação
gás-sólido em reator de leito fixo. A primeira etapa deste processo é a elaboração do precursor de nióbio. A 
mistura de Nb2O5 com KHSO4 foi fundida em cadinho de platina, no bico de Bunsen e em seguida
triturado, diluído e lavado com água destilada quente a 60-80ºC. O filtrado foi complexado com uma 
solução equimolar aquecida de (NH4)2C2O4.H2O e H2C2O4.2H2O. A solução juntamente com o filtrado
foi evaporada lentamente a 65ºC até a obtenção dos resíduos sólidos, denominado complexo de nióbio. Na
etapa seguinte o material obtido foi caracterizado por DRX, TG-DTA para identificação das fases presente 
na amostra, determinação das sensibilidades térmicas de perdas de massa e avaliação das amplitudes e
declives exotérmicos e endotérmicos dos picos presente nas cartas termogravimétricas. A segunda parte do
trabalho consiste em submeter o precursor numa reação gás-sólido com uma mistura gasosa de CH4/H2 
para se obter dessa forma o carbeto de nióbio. Os parâmetros reacionais foram otimizados para T=980ºC, 
dT/dt=5ºC, isoterma=120 min, %CH4=3 e Vtotal=19,8 L/h respectivamente. O carbeto obtido foi
caracterizado por DRX e granulometria a Laser, cujos resultados permitem observar a formação da fase
NbC pura com estrutura cfc e tamanho de cristalito que variam da ordem de 23 a 30 nm. 

Palavras chave: Nanotecnologia, carbeto de nióbio, reação gás-sólido, precursores. 



CÓDIGO: ET0045 
TÍTULO: PERCEPÇÃO E ANÁLISE DO CONFORTO AMBIENTAL EM PRAÇAS PÚBLICAS DE 
NATAL/RN 
ALUNO: ERIKA DANIELLE DE OLIVEIRA (009.543.924-26) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

Resumo:  
 
        A pesquisa oportuniza-nos estudar a inter-relação pessoa-ambiente nas Praças André de Albuquerque e 
Augusto Leite, ambas localizadas na cidade de Natal/RN. Por se tratar de um estudo descritivo, exploratório
e quantitativo, nos possibilita conhecer um pouco mais sobre esses espaços, que a partir do momento que
são percebidos e vivenciados por quem os freqüenta, transformam-se em lugar. O objetivo da pesquisa é 
analisar o conforto ambiental em escalas espaciais e temporais, nas referidas praças. Um estudo
experimental foi feito a partir de informações obtidas através de entrevistas, bem como a coleta de dados
meteorológicos ao longo das praças. O comportamento do conforto térmico nas duas praças foi avaliado a
partir dos índices termodinâmicos; ITU e Wind Chill. Os resultados mostraram convergência dos dois
modelos, ITU e Wind Chill, com condições de desconforto térmico em ambas as praças. 

Palavras chave: conforto térmico, praça, Índice de Wind Chill, Índice ITU. 



CÓDIGO: ET0047 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA ACIDEZ DE CHUVAS CONFORME ATUAÇÃO DOS SISTEMAS 
SINÓTICOS NA CIDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (010.186.774-37) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

Resumo:  
 
        As chuvas ácidas são uma das principais agressões ao meio ambiente, conseqüência da queima de
combustíveis fósseis e de poluentes industriais. O objetivo da pesquisa foi analisar a qualidade
pluviométrica na cidade de Natal/RN. A coleta de dados foi feita no período de Dez. de 2005 a Ago. de
2006, utilizando técnicas de nefanálise na identificação desses sistemas, além de dados de precipitação e
seu grau de acidez. Os resultados mostraram uma variação de pH entre 5,021 e 6,836, com uma média de
5,913 e desvio padrão de 0,474. Pode-se inferir que, segundo a Resolução do CONAMA 357 nas águas
doces o índice de acidez deverá ficar entre 6,0 e 9,0, desta forma, a precipitação é pouco ácida. Constata-se 
que a zcit apresentou os valores mais ácidos entre os sistemas sinóticos, tendo, em média, o valor de pH de
5,584, o que significa um valor já ácido, com um desvio padrão de 0,173 e coeficiente de variação de 3,101.
Contudo, os resultados são primários e necessitam de maiores investigações. 

Palavras chave: Chuvas Ácidas, Nefanálise, Sistemas Sinóticos 



CÓDIGO: ET0051 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PROCESSO FOTO-FENTON NA DEGRADAÇÃO DO CORANTE 
ÍNDIGO BLUE 
ALUNO: RICARDO PAULO FONSECA MELO (054.088.624-61) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
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CO-AUTOR: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (055.023.954-56) 
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Resumo:  
 
        Tratar o efluente gerado nos processos produtivos é um dos objetivos das indústrias, visto que a maior
parte delas gera efluentes tóxicos que degradam o meio ambiente.A área de interesse deste projeto está
voltada para o tratamento do corante Índigo Blue, que é um rejeito da indústria têxtil, principalmente as de
tingimento de jeans. A meta do projeto é a utilização de um processo de oxidação avançada utilizando
peróxido de hidrogênio, íon ferroso e radiação UV, conhecido como processo foto-Fenton. Diversos 
estudos foram realizados utilizando esse processo na degradação de corante obtendo bons resultados.A
reação ocorre em um reator fotoquímico anular com lâmpada de vapor de mercúrio de média pressão. A
eficiência do processo é avaliada através da remoção de turbidez e concentração de corante. Essas análises
foram realizadas em turbidímetro da marca HACH e espectrofotômetro da marca Biochrom no
comprimento de onda de 665nm. 

Palavras chave: Corante, foto-Fenton, concentração, Índigo Blue 



CÓDIGO: ET0055 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR CARBETOS 
REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES POLIMÉRICOS. 
ALUNO: MICHELINE DOS REIS ARAUJO (011.314.074-66) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20) 
CO-AUTOR: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (053.282.564-09) 

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: ET0056 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECANICAS DO SISETMA 
ALUMINA-NBC PRODUZIDO POR PRECURSORES POLIMERICOS 
ALUNO: CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE SOUSA (053.282.564-09) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (505.803.967-20) 
CO-AUTOR: MICHELINE DOS REIS ARAUJO 

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 dentre 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). O objetivo deste trabalho é a caracterização dos compósitos
cerâmicos através da difração de raios-X, resistência à flexão em quatros pontos e a observação da
superfície de fratura por microscopia eletrônica de varredura (MEV), da pirólise da mistura: 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. Depois das etapas: seleção dos
materiais, mistura, homogeneização, compactação e pirólise a 1200 e 1400 ºC, foi realizada difração de 
raios – X para se comprovar a formação das fases cristalinas formadas, desta forma, comprovar a eficiência
da técnica na formação da fase de reforço, resistência mecânica e foram realizados MEV nas superfícies de
fratura dos compósitos dos e mapeamento elementos existentes para observar homogeneidade das fases
formadas. 

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



CÓDIGO: ET0058 
TÍTULO: MODOS GUIADOS EM SLABS METAMATERIAIS 
ALUNO: GILDENIR SOARES BATISTA DA SILVA (012.128.464-60) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (130.976.284-87) 

Resumo:  
 
        Os Metamateriais são estruturas com índice de refração negativo com importância particular em
eletromagnetismo, onde eles estão promovendo uma variedade de aplicações óticas e outras aplicações,
como em: moduladores, filtros passa-faixas, lentes, acopladores de microonda, etc. Neste trabalho
obtivemos soluções de modos guiados de um guia de onda convencional, com parâmetros de
permissividade e permeabilidade positivos e negativos e determinamos graficamente os diferentes valores
para a permeabilidade magnética dos modos TE lento simétrico e anti-simétrico, utilizando métodos 
computacionais. Mostra-se que os modos guiados em um slab metamaterial possuem algumas propriedades
particulares, tais como a propagação de ondas lentas simétricas ou anti-simétricas, a ausência de modos 
fundamentais para ondas rápidas e a possibilidade de propagação de ondas guiadas em um meio menos
denso. A análise é baseada em expansões de campo no guia e nos espaços superior e inferior ao mesmo. 

Palavras chave: Metamateriais, índice de refração negativo e equações de Maxwell. 



CÓDIGO: ET0059 
TÍTULO: APRENDENDO ESTATÍSTICA BRINCANDO COM SOFTWARE ESTATÍSTICO R: 
USANDO PROCESSO ESTOCÁSTICO DE BERNOULLI E SEUS DERIVADOS. 
ALUNO: JOSIMAR MENDES DE VASCONCELOS (011.907.004-92) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (000.312.427-40) 
CO-AUTOR: CARLOS VIRGILIO SALES DE ARAUJO 

Resumo:  
 
        O objetivo do presente trabalho é estimular a aprendizagem e o uso do software livre estatístico R,
utilizando conceitos estatísticos. O desenvolvimento do trabalho foi baseado no processo estocástico
discreto de Bernoulli e na criação de outros processos estocásticos discretos derivados do processo de
Bernoulli, mostrando a relação existente entre os mesmos graficamente. Os processos derivados
considerados foram: Binomial, Geométrico e Pascal. 

Palavras chave: processo de Bernoulli, software estatístico R. 



CÓDIGO: ET0060 
TÍTULO: APOIO A LEVANTAMENTO BATIMETRICO NA PLATAFORMA CONTINENTAL DO 
RN 
ALUNO: ALESSANDRO ADERSON DO NASCIMENTO (011.979.064-52) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (314.819.814-04) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do mapeamento batimétrico da Foz do
Estuário do Rio dos Cavalos. Essa área é conhecida pelo desenvolvimento de importantes atividades
econômicas (indústria petrolífera, salineira, pesca, carcinicultura, bem como a extração de Minerais
Industrias). Desta forma torna-se necessário o conhecimento e caracterização das áreas costeiras bem como
da plataforma continental e zonas adjacentes, de forma a subsidiar melhores políticas de planejamento,
monitoramento e licenciamento ambiental. A metodologia utilizada envolveu coleta de bibliografia pré-
existente, confecção de base cartográfica utilizando-se imagens de satélite, aquisição de dados em campo
em embarcação, utilizando o sistema Hidrotrac da Odom Hidrographic Sistems e, por fim, o processamento
dos dados e elaboração do modelo batimétrico. Na foz do estuário do rio dos Cavalos ocorre intensa
deposição sedimentar, na forma de extensas planícies de maré, provavelmente relacionadas às intensas
correntes de maré na zona do canal principal, que remobilizam os sedimentos das margens, formando os
bancos arenosos com forma alongados na foz. 

Palavras chave: Levantamento Batimétrico do Estuário do Rio dos Cavalos 



CÓDIGO: ET0063 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE DESEMPENHOS TÉRMICOS ENTRE ESPUMAS DE PU E DE 
MAMONA 
ALUNO: HALLYJUS ALVES DIAS BEZERRA (059.340.404-13) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (358.468.524-91) 
CO-AUTOR: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (040.912.874-09) 
CO-AUTOR: JACQUES COUSTEAU DA SILVA BORGES (054.309.614-93) 

Resumo:  
 
        Analisou-se o desempenho da espuma poliuretânica do óleo da semente de mamona (Ricinus 
communis L.) em comparação ao do PU – poliuretano de petróleo. Para tanto, construiu-se um aparato 
experimental dotado de duas câmaras, separadas por uma placa de tecnil, em cujos interiores foram
acondicionados blocos, um de PU e outro de espuma de mamona. Um poço foi aberto no interior de cada
bloco e, em cada um, colocou-se uma proveta. Os experimentos foram divididos em duas etapas:
aquecimento e resfriamento. Na primeira etapa, água líquida resfriada a 5°C foi despejada em cada proveta;
em seguida, um termopar (tipo K, Cromel-Alumel) foi inserido em cada proveta; as provetas foram lacradas
e o equipamento de registro foi programado para coletar dados a cada 5 minutos durante 12h. Na segunda
etapa, água líquida aquecida a 90°C foi despejada em cada proveta, seguindo-se o procedimento anterior de 
coleta de dados. Paralelamente aos experimentos, foram realizadas medições de propriedades térmicas
(condutividade, difusividade e capacidade calorífica) utilizando-se o analisador de propriedades térmicas 
Quick-line 30 (Anter Thermal Properties Corp.), do Laboratório do GGEMMA – Grupo de Pesquisa em 
Geologia Marinha e Monitoramento Ambiental/UFRN. Com base nos resultados obtidos comprovou-se a 
viabilidade da possibilidade de substituição do PU por espuma de resina do óleo da semente de mamona na
isolação térmica de sistemas cuja operação não extrapole a faixa de 0°C a 100°C. 

Palavras chave: PU, poliuretano de mamona, Ricinus communis L., isolação térmica. 



CÓDIGO: ET0072 
TÍTULO: A RAZÃO ENTRE O VOLUME DO "BOW SHOCK" E DO CASULO EM RADIO FONTES 
EXTRAGALÁCTICAS 
ALUNO: NATHALIA MATTOS NOVAES DA ROCHA (062.570.284-00) 
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (650.382.748-20) 

Resumo:  
 
        O modelo mais aceito para explicar as fontes de rádio extragalácticas duplas é aquele em que dois
jatos são ejetados pelo objeto central de AGNs na vizinhança do disco de acresção em torno do buraco
negro. Os jatos movem-se para frente no meio interestelar com velocidades supersônicas e formam uma
estrutura dupla de choque. O primeiro é formado no gás do ambiente e é chamado “bow shock”, o segundo 
origina-se do material do jato e o envolve para dar forma a um casulo. O último é constituído por partículas
relativísticas e é responsável pela emissão de rádio da fonte. Acredita-se que o primeiro choque aquece o 
gás ambiente e nuvens densas. As nuvens e gás difuso seriam responsáveis pela emissão térmica no visível
e no raio X e algumas linhas como OIII. A comparação entre as observações em rádio com aquelas em raio
X permite que obtenhamos informações importantes sobre a fonte e seu gás ambiente. A extensão da
emissão de rádio é bem determinada pelo casulo e a da emissão térmica não é. Existe um interesse em
calcular a relação entre o volume das duas regiões usando os resultados de simulações numéricas
hidrodinâmicas. No trabalho nós usamos os dados das simulações de jatos com uma variedade grande de
parâmetros para tentar encontrar um fator de escala entre o volume do “bow shock” e o do casulo. Os 
resultados mostram que, após um período transiente, a razão entre os volumes tende quase a um valor
constante que depende dos parâmetros do jato, como a densidade e a velocidade. 

Palavras chave: bow shok casulo radio fontes extragaláctias 



CÓDIGO: ET0076 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DE GERADORES DE NÚMEROS ALEATÓRIOS 
ALUNO: DIVAL DE BRITO GUERRA NETO (052.292.794-78) 
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (071.362.004-82) 
CO-AUTOR: FRANCISCO EDUARDO FERNANDES E SILVA (044.734.734-90) 

Resumo:  
 
        Na simulação de processos estocásticos somos por vezes levados a empregar programas que geram
seqências numéricas que tentam reproduzir eventos aleatórios.Tais programas, denominados “geradores de 
números aleatórios” são resultados de algoritmos determinísticos e portanto não são, a rigor,
estatísticamente independentes. Entretanto é possível construirmos algoritmos que geram sequências de
números com baixa correlação entre eles e que podem ser distribuídos, em determinado intervalo, como se
fossem aleatórios. Neste trabalho, criamos um destes geradores a partir de um mapeamento caótico, e
comparamos os resultados obtidos com relação aos gerados por algoritmos padrões já usados na literatura,
observando o tempo de convergência para a distribuição desejada. 

Palavras chave: Simulação Computacional, Geradores Aleatórios 



CÓDIGO: ET0079 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO COM SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: HERMANO GOMES FERNANDES (047.486.274-76) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 
CO-AUTOR: VALDIR COTRIM RIBEIRO NETO (036.453.869-47) 
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (595.458.444-34) 
CO-AUTOR: LUISA CIMATTI PAULINO (035.559.359-92) 

Resumo:  
 
        O petróleo é atualmente a principal fonte de combustível e sua importância está intimamente ligada ao
desenvolvimento do cenário energético e com forte influência na economia mundial. Com os métodos
convencionais de recuperação de petróleo geralmente 30% do óleo é extraído e assim faz-se necessário o 
uso de métodos de recuperação avançados (EOR). Este trabalho teve como objetivo utilizar sistemas
microemulsionados para dessorver o óleo da formação rochosa e obter um deslocamento eficiente da
emulsão de petróleo. As microemulsões devem ser estáveis quando em contato com a alta salinidade, e
foram compostas de 5% querosene, 25% água destilada, 46,6% cotensoativo e 23,3% tensoativo. Os
tensoativos do tipo iônico foram o SCO e o BS e com razão cotensoativo/tensoativo (C/T) igual a dois, por
possibilitarem a formação de uma região de microemulsão rica na fase aquosa. Os testemunhos de arenito
Assu e Botucatu foram avaliados em ensaios de porosidade, permeabilidade e granulometria. Após estes
testes avaliou-se os testemunhos em um aparato de injeção de fluidos, onde foram submetidos a estágios de 
saturação com água do mar e petróleo. Após as saturações, realizou-se a recuperação convencional com 
água do mar e recuperação avançada com as microemulsões formuladas. O arenito Botucatu mostrou-se 
mais eficiente para o processo de extração, e, associado à microemulsão composta do tensoativo BS,
resultou na melhor eficiência de recuperação, com 90,9% do petróleo original in place. 

Palavras chave: EOR, microemulsão, arenito, salinidade, tensoativo 



CÓDIGO: ET0082 
TÍTULO: MICROFLOTAÇÃO DE FELDSPATO POTÁSSICO E QUARTZO COM COLETORES 
ANIÔNICOS E CATIÔNICOS 
ALUNO: JOAO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (043.351.874-08) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (240.434.272-04) 

Resumo:  
 
        A necessidade de agregar valor à matéria prima do Rio Grande do Norte justifica buscar técnicas que
possam ser empregadas para a separação de quartzo e feldspato, os quais ocorrem usualmente
intercrescidos em pegmatitos. Este trabalho mostra resultados da caracterização química do óleo da oiticica
e estudos de microflotação em tubo de Hallimond modificado para feldspato potássico e quartzo utilizando
como reagentes de flotação aminas sintetizadas a partir de ácidos graxos. Os melhores resultados na
caracterização química do óleo de oiticica foram obtidos para a extração com hexano, com rendimento de
39%. Estudos de flotação com aminas foram realizados em pH 4, variando sua concentração,
estabelecendo-se 1x10-3M como a mais adequada. Na segunda fase, em concentração 1x10-3M, os 
melhores resultados foram obtidos com a amina AR1-S, entre os pHs 2,5 a 3, com recuperações de cerca de 
90% para o quartzo e variando entre 40 e 45% para o feldspato. 

Palavras chave: Óleo de oiticica, microflotação e amina. 



CÓDIGO: ET0084 
TÍTULO: ESTUDO DO EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO E LÍQUIDO-LÍQUIDO DE SISTEMAS 
TERNARIOS ENVOLVENDO SAIS DE TERRAS RARAS: SEPARAÇÃO DE 
NEODÍMIO/PRASEODÍMIO, CÉRIO/LANTÂNIO 
ALUNO: HELTON SIQUEIRA MACIEL (073.762.344-62) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS LOPES MORIYAMA (066.632.784-01) 

Resumo:  
 
        A busca por tecnologias inovadoras que proporcionem uma melhoria na separação e purificação de
substâncias terras-raras vem obtendo grandes resultados, o que viabiliza o emprego de novas técnicas em
varias áreas de atuação na industria brasileira. Baseado nisto, este trabalho tem por finalidade a
determinação de dados de solubilidade de sistemas ternários envolvendo sais de terras raras em um
solvente, água nesse caso, através da técnica termométrica quasi-isotérmica (TTQ), onde os sistemas 
estudados foram,CeCl3-LaCl3-H2O e Ce(NO3)3-La(NO3)3-H2O. A partir dos dados coletados somos, 
então, capazes de construir diagramas de fases que são grandes ferramentas para otimização e simulação de
processos de extração por mostrarem dados de solubilidade mutua dos componentes em questão. A
determinação da curva do diagrama de fases foi realizada analisando os efeitos térmicos associados às
mudanças de fase a partir da adição do solvente escolhido. Para tal análise, gráficos que representam a
variação da temperatura do sistema com o tempo devido à adição de água são traçados e, uma vez que a
vazão de adição do solvente é conhecida, a determinação exata do ponto onde o sistema se torna
homogêneo , se torna possível . Dessa forma, após a determinação de tal ponto e tendo em mãos a
composição inicial do sistema, sabemos exatamente a sua composição final para esta ponto, construindo
assim a isoterma à temperatura desejada de 27,5°C. 

Palavras chave: equilibrio,terras raras,sólido-líquido,solubilidade 



CÓDIGO: ET0085 
TÍTULO: ESTUDOS DE SORÇÃO UTILIZANDO O CORANTE ALARANJADO DE METILA COMO 
ADSORVATO EM ESFERAS DE QUITOSANA 
ALUNO: ANDRE LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA (061.824.474-35) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 
CO-AUTOR: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (034.317.634-30) 

Resumo:  
 
        Entre os processos para remoção de corantes de efluentes texteis, a sorção constitui um dos métodos
mais efetivos e a quitosana é um sorvente alternativo bem promissor para esse fim. A sorção do alaranjado
de metila em esferas de quitosana reticuladas e não reticuladas foi avaliada através de estudos de equilíbrio
e cinética em diferentes pHs. 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, descrevendo bem os resultados obtidos, sendo n determinado
por regressão não-linear, segundo o método de Levenberg-Marquardt. Nos estudos de equilíbrio, os dados 
das esferas não reticuladas foram bem condizentes pela isoterma de Freundlich e as reticuladas seguiram o
modelo proposto por Langmuir,os resultados mostraram que à medida que o pH diminuía a sorção
aumentava,o que indica uma interação eletrostática entre o corante e a quitosana 

Palavras chave: Quitosana, isotermas de sorção, cinética de sorção. 



CÓDIGO: ET0095 
TÍTULO: PARALELIZAÇÃO DA TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO POR NUVEM DE PARTÍCULAS 
DISCRETO 
ALUNO: PEDRO PETROVITCH CAETANO MAIA (069.509.914-01) 
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (057.630.884-68) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta o desenvolvimento de duas versões de paralelização da técnica Otimização por
Nuvem de Partículas Discreto (ONPD). Na primeira versão, “execuções escravas” (sub-nuvens) transmitem 
suas melhores partículas periodicamente para a “execução mestre”, beneficiando-a. Na segunda versão, 
todas as execuções são “iguais” e há uma transmissão mútua de partículas, isto é, todas as execuções
recebem e todas as execuções enviam partículas. Testes foram realizados nas duas versões com e sem
utilização de buscas locais. O problema escolhido para avaliação dessas versões desenvolvidas da
metaheurística ONPD foi o Problema do Caixeiro Viajante, amplamente conhecido na literatura.
Utilizaram-se instâncias encontradas na TSPLIB. Os resultados obtidos apresentaram-se bem competitivos 
nas versões com busca local e demonstraram que as versões que utilizam paralelização são melhores do que
a versão serial. 

Palavras chave: Otimização por Nuvem de Partículas Discreta, algoritmos paralelos 



CÓDIGO: ET0098 
TÍTULO: CONVERSORES DE POTÊNCIA PARA SISTEMAS DE INTERLIGAÇÃO INTELIGENTES 
DE UNIDADES DE GERAÇÃO ISOLADAS COM A REDE PRIMÁRIA 
ALUNO: ODAILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA (055.685.374-10) 
ORIENTADOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO (318.046.834-34) 

Resumo:  
 
        O desenvolvimento do trabalho de pesquisa consiste em controlar uma máquina elétrica, um modulo
motor de indução -gerador, para aplicação em sistemas de co-geração com a rede primária, para tal usamos 
métodos computacionais, algoritmos desenvolvidos pela equipe, que gerencia níveis de tensão e freqüência
de alimentação do motor de indução bem como recebe dos sensores informações para se fazer correções
nesta alimentação em instantes necessários. O controle de motores de indução se dá através de
equipamentos eletrônicos bastante versáteis quanto à programação, de uso muito comum no mercado e de
fácil adaptação (projeto e construção de placas eletrônicas) ao nosso projeto, são os conversores CA/CA,
mas nosso intuito também é otimizar acionamento do motor de indução usando um número reduzido de
componentes, foram implantadas técnicas de controle PWM. A confecção de placas e o estudo nessa area
contribuiram para o aprendizado acadêmico e o andamento do projeto 
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CÓDIGO: ET0099 
TÍTULO: EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS CORANTES NATURAIS 
DAS PLANTAS DA REGIÃO ( FRUTOS, FOLHAS, CASCAS, RAÍZES, ETC) 
ALUNO: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (069.626.574-55) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (182.221.614-15) 
CO-AUTOR: MARILIA LOURENCO DE AZEVEDO (055.383.164-08) 

Resumo:  
 
        Os corantes têxteis são compostos orgânicos cuja finalidade é conferir a uma certa fibra determinada
cor sob condições de processo preestabelecidas. Basicamente, podemos definir os corantes em dois grupos:
naturais e sintéticos. De acordo com a crítica situação ecológica que decorre atualmente, o uso de corantes
sintéticos vem sendo evitado em prol do uso dos corantes naturais, que agridem menos o meio ambiente.
Na referida pesquisa executada, foram extraídos corantes de diversos exemplares da flora regional,que vale
salientar ser muito rica e diversificada, tais como: marmeleiro ( Cydonia olelonga), açafrão (Crocus sativos
L.), jurema preta (Mimosa hostilis Benth), dentre outras. Além da obtenção dos corantes para o tingimento
da fibra de algodão, onde a mesma passa por um tratamento para receber o corante (alvejamento, pré
mordentagem, tingimento e pós mordentagem) foram realizados alguns testes durante o processo. Tais
testes foram: o efeito da variação do p.H. e do tempo; variação dos mordentes e variação da relação de
banho. È possível observar após efetuados os testes e obtidos os resultados, que cada variação realizada
durante o tingimento das fibras influenciou na fixação do corante assim como no sortimento de tonalidades
das matrizes. 
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TÍTULO: EXTRAÇÃO DA FIBRA DO CAULE DA BANANEIRA NA FABRICAÇÃO DE 
COMPÓSITOS 
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Resumo:  
 
        A arte de produzir fibras naturais para artigos têxteis não é uma prática comum no Brasil. Atualmente,
devido aos problemas ecológicos e de saúde causados por alguns materiais sintéticos em diversas áreas, a
comunidade nos países avançados já está despertando o uso de compósitos para substituir esses materiais.o
projeto objetiva a utilização da fibra da bananeira na fabricação de compósitos. Os compósitos são
materiais oriundos de uma combinação de uma fibra como reforço e uma resina como matriz. Os talos da
bananeira são usados na desfibradeira ( fabricada e patenteada no laboratório de Engenharia Têxtil).
Durante a extração das fibras, o suco e o bagaço são separados. O suco é utilizado como fonte de corante
natural para tingimento. O bagaço serve como matéria prima na fabricação da celulose. No atual projeto as
fibras extraídas são lavadas, secadas e cardadas para remover o excesso das impurezas. As fibras foram
utilizadas na fabricação de compósitos com poliéster “ortofthalico” como matriz. Após a fabricação, as 
propriedades mecânicas do compósito foram avaliadas. O resultado final do experimento vai proporcionar a
obtenção de um material utilizável em diversas áreas como: indústria têxtil, automobilística, construção
civil, etc. A importância desse material se dá pela substituição de diversos materiais sintéticos prejudiciais à
natureza e à saúde humana, como:a fibra de vidro, amianto, etc. 
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Resumo:  
 
        O alginato é um material que existe na natureza e é encontrado nas algas marinhas. O RN ocupa uma
extensão de 400 km da costa brasileira, onde o alginato é encontrado em abundância, porém as algas
marinhas são mal aproveitadas e ainda uma pequena quantidade é exportada por preços irrisórios. O
presente projeto tenta viabilizar o desenvolvimento de um método de extração de matéria prima destas
algas marinhas, a sua caracterização e desenvolvimento de um processo para a transformação do material
extraído em forma de filamentos, através do processo de extrusão. A matéria prima foi coletada na praia de
Ponta Negra. No processo de extração do alginato das algas foram utilizadas as etapas de lavagem;
secagem, ao sol; trituração e peneragem; tratamento com HCl; tratamento com NaOH; separação por
centrifugação. Foram obtidos alginatos nas formas de alginato de sódio, alginato de cálcio e ácido algínico
para o aproveitamento em fins têxteis. 
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Resumo:  
 
        As recentes mudanças no cenário mundial, as grandes reservas de óleos pesados, bem como a escassez
de descobertas de grandes campos de petróleo, indica que em um futuro próximo a recuperação de óleo por
métodos convencionais será limitada. Os métodos avançados de recuperação envolvem a injeção de um
fluido ou de uma mistura de fluidos em um reservatório para atuar nos pontos onde o processo
convencional não conseguiu atingir as taxas de extração desejadas. No processo de injeção de tensoativo se
pressupõe uma interação química entre o fluido injetado e o fluido do reservatório, sendo considerados uma
boa alternativa para o aumento da recuperação de petróleo. Este trabalho se propôs a estudar os efeitos dos
parâmetros que influenciam as soluções de tensoativos, como: tipo de tensoativo, concentração micelar 
crítica, ângulo de contato com a rocha reservatório e as tensões interfaciais entre os fluidos. As soluções de
tensoativos que apresentaram menores tensões interfaciais com o petróleo e os menores ângulos de contato
com a formação rochosa foram estudadas em um aparato experimental para avaliação do fator de
recuperação, onde os testemunhos foram submetidos a etapas de saturação com água do mar e petróleo,
recuperação convencional com água do mar e recuperação avançada com soluções diluídas de tensoativos. 
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CÓDIGO: ET0104 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE ACETATO DE SÓDIO NO 
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CO-AUTOR: ALDO BATISTA SOARES JUNIOR (053.590.014-70) 

Resumo:  
 
        Recentemente duas cepas de bactérias capazes de produzir enzimas quitinolíticas foram isoladas e
denominadas como Bacillus ehimensis e Bacillus chitinolyticus. Durante o cultivo de microrganismos, a
concentração de sais pode influenciar e até inibir o seu crescimento. Em meios de cultivo, contendo
quitosana como fonte de carbono, é necessário a solubilização desta, que pode ser obtida utilizando acetato
de sódio. Com o objetivo de estabelecer quantidades mínimas de acetato de sódio a ser utilizado no preparo
do meio, foi avaliado a influência deste sal no crescimento destes microrganismos. Foram conduzidos 6
ensaios diferentes, variando a concentrações de acetato de sódio em meio A, com pH inicial ajustado em
6,0. As quantidades de acetato de sódio no meio variou entre 7,5% a 0%. Os ensaios foram conduzidos em
incubador rotativo nas condições: 120 rpm à 36°C e 32°C, para o cultivos do Bacillus ehimensis e Bacillus
chitinolyticus, respectivamente. Os resultados mostraram que a presença de acetato de sódio, mesmo em
quantidades mínimas de 1,5%, inibiu o crescimento dos microrganismos. Esse fato deve estar associado a
capacidade de penetração do acetato de sódio nas células dessas bactérias, interferindo dessa forma no seu
metabolismo. Os dados observados nesse experimento são de extrema importância, tendo em vista que, a
solubilização da quitosana é essencial para sucesso na produção de enzimas quitinolíticas. 
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CÓDIGO: ET0108 
TÍTULO: USO DA LINHAGEM DE CÉLULAS DE INSETO SF21 PARA A PRODUÇÃO DE 
ISOLADOS VIRAIS SELVAGENS E RECOMBINANTES DO BACULOVÍRUS AGMNPV 
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Resumo:  
 
        A produção do baculovírus Anticarsia gemmatalis Nucleopoliedrovirus (AgMNPV) é atualmente
realizada in vivo e para sua produção em larga escala pode-se utilizar o cultivo de células de inseto. A larva 
infectada pode levar vários dias para morrer e permitindo que o inseto ainda cause dano à lavoura. Com os
novos recursos têm sido criados microrganismos entomopatogênicos geneticamente modificados, como o
baculovírus recombinante, que apresentam características adicionais àquelas dos patógenos não
modificados. Dentre essas diferenças, estão a maior potência e a maior rapidez de ação sobre os insetos-
alvo. Neste estudo, foi comparado o baculovírus AgMNPV selvagem com o seu recombinante quanto à
produção, utilizando as células de inseto Sf21 cultivadas, shaker a 120rpm e 28ºC, em meio SF900II. A 
produção ao final de 10 dias de infecção foi de 7,6x106 OB/mL para o baculovírus selvagem e 1,3x107
OB/mL para o baculovírus recombinante, monstrando melhor produção do baculovírus recombinante. 
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CÓDIGO: ET0109 
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Resumo:  
 
        A tecnologia dos cartões inteligentes é usada em várias partes do mundo e possui uma diversidade de
aplicações em diferentes áreas. Muitas aplicações requerem alto nível de segurança e confiança, fator que
as tornam um domínio ideal para o uso de métodos formais. O método e ferramenta BSmart implementa o
processo de desenvolvimento de aplicações a serem executadas dentro do cartão na linguagem Java Card, a
partir da especificação formal usando o método B. Com o intuito de complementar esta ferramenta, o
presente trabalho consiste na criação de um gerador automático de código de APIs (Application
Programming Interfaces) para aplicações que executam do lado do cliente. Este trabalho não propõe o
gerador da própria aplicação host e sim um conjunto de classes que efetuam todo o trabalho de
comunicação com o cartão. O objetivo é fornecer uma API que independa das características da aplicação
principal e que abstraia toda a complexidade referente à comunicação. 
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CÓDIGO: ET0110 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO MÉTODO RIETVELD NO ESTUDO DAS ALTERAÇÕES 
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Resumo:  
 
        Pós de WC-Co nanoestruturados podem ser obtidos por moagem de alta energia em moinho 
planetário. Nesse processo o compósito particulado submetido a contínuos impactos sofre significativas
alterações em sua microestrutura. No processo de moagem partículas refinadas pouco ou muito deformadas
são obtidas. O propósito do presente trabalho é investigar as alterações microestruturais do WC-Co 
sintetizado em moagem de alta energia com tempos de até 100 horas. O compósito particulado foi analisado
por Difração de Raios X e Microscopia Eletrônica de Varredura. Os resultados preliminares são bastante
animadores, pois permitem que se avalie de uma forma mais real, o efeito das condições de moagem no
refino das partículas WC-Co. 
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CÓDIGO: ET0112 
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Resumo:  
 
        Atualmente, a engenharia genética cresceu com a utilização de microrganismos recombinantes como
hospedeiros visando à produção de proteínas, como por exemplo, antígenos da Leishmania chagasi. A
inexistência de drogas com bom índice terapêutico, capazes de prevenir o Calazar, justifica o
desenvolvimento de Kits para diagnóstico e vacinas de Leishmaniose visceral. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar a capacidade de crescimento e expressão do antígeno eIF no meio 2xty em incubador
rotativo, quando submetido a uma indução por IPTG. Os parâmetros cinéticos foram analisados no intuito
de avaliar o desempenho do processo fermentativo. Foi verificada sua fase exponencial de crescimento com
µx= 0,14 h-1, no intervalo de 2 às 6 horas e que no instante de indução 2 horas, a velocidade específica da
proteína foi µp = 0,23 h-1. A determinação dos valores de µx e µp foi feita pela planilha que executa o 
cálculo de velocidades especificas utilizando método proposto por LE DUY; ZAJIC. 
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Resumo:  
 
        O Dióxido de Titânio, TiO2, na fase anatásio foi sintetizado sem dificuldade no laboratório. As
propriedades elétricas do TiO2 são conseqüência de sua condição de doador de elétrons. Os pós de titânia
puro e dopados com Ce(SO4)2.2H2O em diferentes concentrações foram identificados como Co(titânia
pura), C1, C2 e C3(titânias dopadas com cério). Observou-se, a partir dos difratogramas de raios-X, que o 
processo de cristalização da fase anatásio, para as três amostras não calcinadas (C1, C2, and C3), começa
em temperatura ambiente com picos em 25,4, 38, 47,6 e 54,7o. A condutividade das três amostras
analisadas em função da concentração do Ce(SO4)2.2H2O quando comparada a aquela do TiO2 puro é
significativamente maior. A maior condutividade foi observada na concentração C1, provavelmente, devido
ao aumento de vacâncias de oxigênio. Mais adição de Ce(SO4)2.2H2O produziu uma diminuição da
condutividade em consequência de um aumento de sua resistência ôhmica. 
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CÓDIGO: ET0131 
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Resumo:  
 
        O trabalho visa a obtenção de parâmetros geológicos e hidrogeológicos através da a avaliação das
potencialidades e condições para a explotação das águas subterrâneas do aqüífero Açu, Borda Sul da Bacia
Potiguar, trecho compreendido entre Afonso Bezerra e Upanema, região do semi-árido brasileiro. Os 
resultados obtidos foram tratados com softwares geológicos e hidrogeológicos específicos. O aqüífero Açu
possui um elevado potencial hidrogeológico que constitui a principal fonte de recursos hídricos das
populações urbanas . A estruturação geológica representa o principal motivo das variações das salinidades
das águas e vazões dos poços. Após a caracterização física foi abordanda fundamentalmente os aspectos
geológicos, hidrogeológicos e hidrogeoquímicos. A partir das informações obtidas até o momento, a área
foi dividida em três zonas distintas segundo a suas características hidrogeológicas: (a)Zona de alto potencial
hidrogeológico, com águas menos salinizadas e com poços apresentando vazões satisfatórias de até 60m3/h;
(b) Zona intermediária com águas de baixa e média salinidade e apresentando poços com vazões de até 40
m3/h;(c)Zona de baixo potencial hidrogeológico, com águas salinizadas e vazões que variam de 5 à
20m3/h. A partir dos dados obtidos pretende-se realizar uma avaliação das condições de uso e volume 
captado para elaboração de um modelo hidrogeológico conceitual. Este projeto subsidiará informações para
a gestão das águas na região da área de estudo. 
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Resumo:  
 
        A presente pesquisa teve como finalidade a integração geológica na escala 1:250.000 da porção leste
do Rio Grande do Norte (RN). Para alcançar os objetivos propostos, foram usadas técnicas de
processamento digital de imagens, integração de mapas geológicos e descrição petrográfica de rochas por
meio de microscópio de luz transmitida. Os resultados mostram que o leste do RN apresenta características
geológicas únicas, sendo composto por um núcleo central (o Maciço São José de Campestre) formado por
ortognaisses e paragnaisses, cujas idades (3,5 a 2,7 bilhões de anos) os colocam dentre as rochas mais
antigas da plataforma sul-americana. Ortognaisses diversos (tipo Complexo Caicó), seqüências
metassupracrustais (correlatas ao Grupo Seridó) e vários maciços granitóides Neoproterozóicos ocorrem a
leste e sul daquele núcleo. Todo este conjunto serve de embasamento para coberturas sedimentares
Fanerozóicas.A atualização cartográfica e tectônica desta porção do RN pode servir como subsídio para
diversas atividades voltadas para a geologia, para o geoturismo, para o planejamento e aplicação de
recursos minerais e hídricos por parte de prefeituras da região. 
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Resumo:  
 
        As microemulsões são sistemas dispersos, termodinamicamente estáveis, aparentemente homogêneo,
de água em óleo (AO) ou óleo em água (O/A), que se formam espontaneamente na presença de um
tensoativo e, se necessário, um cotensoativo. A solubilização de substâncias de caráter orgânico que
apresentam baixa solubilidade em meio aquoso é uma das funções dos sistemas microemulsionados,
viabilizando a disponibilização dessas substâncias. Em geral as tiossemicarbazonas apresentam pouca
solubilidade em meio aquoso, dificultando sua utilização, logo a utilização de sistemas microemulsionados
surge como um meio alternativo para solubilização. No presente trabalho a 4-N-(4’-carboxil-quinolina)-
tiossemicarbazona (CQTSC) foi solubilizada em um sistema microemulsionado (SME) com o objetivo
comparar as isotermas de adsorção do SME_CQTSC em H2O e SME_CQTSC em NaCl 0,5% na presença
de nitrogênio, através da tensão superficial. Os parâmetros de adsorção da isoterma de Frumkin de
SME_CQTSC em H2O e SME_CQTSC em NaCl 0,5% foram determinados com base em curvas de tensão
superficial versus concentração. Os sistemas SME_CQTSC em H2O e o SME_CQTSC em NaCl 0,5%
apresentaram respectivamente os seguintes parâmetros: constantes de adsorção (K) 911 e 1653, e interação
lateral (A) +2,03 e +0,87. Com a adição de eletrólito provocou um aumento na constante de adsorção
favorecendo a formação de uma camada protetora. 
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Resumo:  
 
        Isatinas são compostos de grande versatilidade sintética, podendo ser utilizados na obtenção de
diversos sistemas heterociclos, como derivados indólicos e quinolínicos, o que as tornam importantes
matérias-primas na síntese de fármacos. Também vem sendo estudado a sua ação anticorrosiva em 
alumínio, cobre e aço. Entretanto, a ampla utilização destes compostos, torna-se dificultada por 
apresentarem, em meio aquoso, pouca solubilidade, logo a utilização de sistemas microemulsionados
(SME) surgem como um meio eficaz para solubilização e disponibilização de substâncias orgânicas em
geral. Este trabalho objetivou comparar a eficácia de dois sistemas microemulsionados (SME-OCS e SME-
DBS), utilizando-se os tensoativos óleo de coco saponificado (OCS) e ácido dodecilbenzeno sulfonato de 
sódio (DBS). O poder de solubilização destes sistemas foi avaliado pela solubilização da isatina (ISA). Para
tanto, a quantificação da isatina nos sistemas microemulsionados foi determinada por espectroscopia no
ultravioleta (UV). Para o sistema SME-OCS, 8 mg de ISA correspondeu ao gasto total necessário para as
análises de eficiência de solubilização de SME-OCS, tendo sido utilizado 1 mL deste sistema. No sistema
SME-DBS foram gastos 9,3 mg de ISA, necessários para as análises de eficiência de solubilização deste
sistema, tendo sido evidenciado que o sistema SME-DBS (95%) promoveu melhor solubilização da ISA, do 
que o sistema SME-OCS (82%). 
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CÓDIGO: ET0144 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE DIAGRAMAS DE FASE PSEUDOTERNÁRIOS DO TENSOATIVO OCS-
MICROEMULSIONADO EM MEIO ÁCIDO 
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Resumo:  
 
        O óleo de coco saponificado (OCS) foi estudado em três concentrações ácidas (HCl 0,5, 1,5 e 2,5%),
tendo sido comprovado que o aumento da concentração de HCl reduz a região de trabalho (Winsor IV)
(Figura 1). A justificativa é dada em função da protonação (pelos hidrogênios do HCl) do óleo de coco
saponificadoe (que volta ao seu estado original, óleo de coco). Portanto, a utilização da menor concentração
ácida (HCl 0,5 %) resultou na região de microemulsão (Winsor IV) mais ampla, onde foi escolhido um
ponto que correspondeu a 30% C/T (15% OCS e 15% butanol) 60% FA (0,5% de HCl) e 10% FO
(querosene) (Figura 1a). Estes resultados mostram a limitação do uso de OCS microemulsionado (OCS-
ME) em estudos que avaliam a ação anticorrosiva deste óleo. Neste contexto, processos corrosivos
desencadeados por meios ácidos, especificamente acima de 0,5% desestabilizam o sistema OCS-ME pela 
diminuição da região de Winsor IV. Conclusivamente, os estudos com OCS-ME devem ser ampliados em 
meio salino, onde se comprovou que OCS-ME age como um inibidor eficaz (77%) (Rossi et al., 2007). 
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CÓDIGO: ET0150 
TÍTULO: SELECÃO DE LUBRIFICANTES PARA APLICAÇÃO EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 
BASE ÁGUA ATRAVÉS DO USO DE LUBRICITY TESTER 
ALUNO: JOSE ERNANE CARDOSO GOMES (068.915.654-56) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 
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Resumo:  
 
        Na perfuração de poços de petróleo, é essencial o uso de algum tipo de fluido com características bem
específicas, onde esses fluidos são misturas complexas de sólidos, líquidos ou gases. Durante essa operação
é comum a existência de forte fricção entre a coluna e as paredes do poço. Quando a broca gira, em contato
com a rocha, ocorrem problemas ligados ao atrito e ao aquecimento, especialmente em poços mais
inclinados, dificultando as manobras e, consequentemente, aumentando o tempo da operação e o desgaste
das tubulações e acessórios da coluna. A fim de reduzir esses efeitos indesejáveis, é comum a utilização de
agentes lubrificantes, que são particularmente importantes em poços estendidos ou horizontais, onde o
atrito entre a broca e a superfície rochosa deve ser reduzido. Há uma variedade de lubrificantes que podem
ser utilizados na perfuração de poços de petróleo, todavia, os mais utilizados são os óleos sintéticos, óleo
diesel, vegetais e os minerais, devido à sua alta eficiência de lubrificação. Este trabalho teve como objetivo
avaliar o desempenho de três lubrificantes comerciais e do biodiesel aplicados a um fluido de perfuração
base água. Os fluidos foram preparados em agitador mecânico e, em seguida, envelhecidos em forno
rotativo por 16 horas, à 180°F . Os valores de coeficiente de lubricidade foram obtidos antes e depois do
envelhecimento, através do uso do lubricity tester da FANN, tomando como referência o coeficiente de
lubricidade da água (0,34). 
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CÓDIGO: ET0160 
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 (055.907.134-55) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (106.119.754-91) 

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). Este relé opera medindo impedâncias, as quais são
proporcionais à distância que permite a localização de faltas. Logo, em virtude disto, este trabalho descreve
os resultados de um software desenvolvido para calcular a impedância “vista” por relés de distância e 
simular a resposta dos mesmos aos diferentes tipos de curtos-circuitos que podem ocorrer em um sistema de 
potência trifásico e aterrado. Através deste método computadorizado pode-se ter uma verificação mais 
exata e menos susceptível a erros das características de operação destes dispositivos de proteção. 

Palavras chave: Relé de distância, proteção, software, sistemas de transmissão. 
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Resumo:  
 
        Com o crescente desenvolvimento industrial houve a necessidade de se pesquisar métodos eficientes
para descontaminar matrizes ambientais. A água é uma das maiores preocupações quanto à sua despoluição.
As águas produzidas em campos de petróleo possuem hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) que
vêm despertando preocupações devido ao seu elevado teor toxicológico. Alguns métodos utilizando argilas
como agente adsorvente de óleos vêm sendo pesquisados. A bentonita pertence à família das esmectitas do
grupo dos filossilicatos possui características interessantes como: alto poder de inchamento (até 20 vezes o
seu volume superficial), elevada área superficial e grande capacidade de troca catiônica (CTC). Para
verificar a capacidade de adsorção da argila utilizou-se um planejamento fatorial completo com dois níveis 
(+ -) e três fatores (modificação da argila, tempo de adsorção e temperatura). O método consiste na
utilização de uma solução oleosa sintética que foi adicionada à bentonita, hidrofobizada ou não. Esta
mistura foi deixada sob agitação constante à temperatura de 28/40ºC em um banho termostato por um 
período de 10/30 min dependendo do ensaio proposto pelo planejamento fatorial 23. A fase orgânica
anteriormente obtida por extração líquido-líquido foi analisada em um espectrofluorímetro para verificar a
concentração de HPAs presentes em solução. O segundo ensaio (argila hidrofobizada, 10 min, 28ºC) 
apresentou melhor resultado adsorvendo cerca de 80% dos HPAs. 
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CÓDIGO: ET0176 
TÍTULO: A LEI DE HUBBLE 
ALUNO: ALISSON EMANOEL DE OLIVEIRA FAGUNDES (065.466.864-73) 
ORIENTADOR: NILZA PIRES (381.103.264-04) 

Resumo:  
 
        As linhas de emissão ou absorção de uma fonte astronômica são deslocadas para o lado azul do
espectro (blueshift) se ela estiver se aproximando de nós e, para o lado vermelho (redshift) se ela estiver se
afastando. Com este método, é possível medir a sua velocidade radial (na direção da linha de visada). Ao se
comparar o espectro de muitas galáxias, observa-se a tendência de suas linhas espectrais se deslocarem para
o vermelho, indicando que essas galáxias estão se afastando da nossa galáxia, a Via Láctea. Esses
movimentos, originalmente descobertos em 1915 por Slipher, foram estudados muito cuidadosamente por
Hubble, que anunciou em 1929 o famoso resultado: a velocidade de recessão das galáxias é proporcional à
sua distância até nós. A constante de proporcionalidade é chamada Constante de Hubble, cujo inverso de
seu valor é uma medida da idade do universo. Desde a época de sua descoberta até hoje, tenta-se chegar a 
um valor preciso desta constante, que hoje é estimada como tendo um valor médio de 71 km s^{-1} Mpc^{-
1}. 
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CÓDIGO: ET0179 
TÍTULO: ESTUDO DA PRODUTIVIDADE E ESTABILIDADE GENÉTICA DO BIOPESTICIDA 
BACULOVIRUS SPODOPTERA PRODUZIDOS EM CULTIVOS CELULARES 
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CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 
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Resumo:  
 
        O controle da lagarta-do-cartucho-do-milho pode ser realizado com o uso de baculovírus, obtidos de
lagartas infectadas no campo. Sua proteção em cristais protéicos, definidos como poliedros, permite a
formulação de biopesticidas com fácil tecnologia de aplicação, conferindo biossegurança e economia em
relação aos inseticidas químicos. Neste trabalho, propõe-se a utilização de células de inseto para produção 
in vitro de baculovírus a partir de dois diferentes isolados virais de Spodoptera frugiperda
nucleopoliedrovirus, 18 e 19, e compará-los quanto a sua capacidade de produção de poliedros, bem como
sua estabilidade durante passagem seriada in vitro. Verificou-se uma maior produtividade do isolado 18 
(6x108 poliedros/mL) em relação ao isolado 19 (1,5x108 poliedros/mL). Após sete passagens do isolado 18
em cultivo de células de inseto Sf9, houve uma diminuição da produtividade específica de 399
poliedros/célula para 109 poliedros/célula. Apesar do perfil da análise de restrição do DNA não apresentar
modificações genéticas, o efeito passagem foi confirmado através de análise morfológica do vírus
utilizando-se microscopia eletrônica de transmissão. 

Palavras chave: células, biobesticida, SfMNPV 



CÓDIGO: ET0181 
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Resumo:  
 
        A magnetita é quimicamente estável e não tóxico, sendo de grande aplicabilidade na área biomédica,
podendo ser utilizada em contraste de ressonância magnética, em estudo de mobilidade gastrointestinal e
vetorização de fármacos. O objetivo desse trabalho foi investigar a influência do campo magnético na
síntese de micropartículas de magnetita. As partículas foram sintetizadas pelo método da coprecipitação dos
sais de ferro em meio alcalino, sendo aplicado diferentes intensidades de campo magnético durante este
processo. A caracterização das amostras obtidas foi realizada através da magnetometria de amostra
vibrante. De acordo com os resultados das medidas de magnetização das amostras, constatou-se que houve 
aumento da susceptibilidade inicial, sendo observado que quanto maior a intensidade do campo magnético
durante a síntese, maior a susceptibilidade inicial, podendo ser um indicativo da melhor organização dos
cristalitos na estrutura do grão. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que há influência do campo 
magnético na síntese de partículas de magnetita, podendo-se desta forma obter partículas com maior 
resposta a campo magnético, sendo tal característica de grande interesse principalmente no que concerne à
vetorização via oral. 
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Resumo:  
 
        O trabalho consiste na análise da eficiência de um destilador solar para petróleo. O destilador solar é
um equipamento que opera com a radiação direta e difusa. O destilador utilizado na pesquisa é um modelo
com largura 26 cm, comprimento de 39 cm e altura de 13.5 cm, onde sua operação é bastante simples e não
requer altos custos de manutenção e de fabricação. Os materiais utilizados são: 2 placas de vidro de
espessura 3 mm, um compósito isolante formado de gesso, cimento e isopor, uma cuba metálica pintada de
preto fosco e duas canaletas para o escoamento do fluido destilado. O destilador solar é do tipo duas águas
com ângulos de inclinação de 19º com intuito de otimizar o processo. O volume do petróleo na cuba é de
227 ml. Como sabe-se, no processo de destilação do petróleo, existe a separação de componentes de acordo
com certas faixas de temperatura (de 60 a 90ºC, éter e de 60 a 90ºC benzina, por exemplo), como o 
destilador solar atinge faixas de temperaturas de 60 a 90ºC, investigaremos os aspectos qualitativos e 
quantitativos do processo de destilação, com a posterior análise do destilado. 
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Resumo:  
 
        A formação de depósitos parafínicos na indústria de petróleo afeta a produção, causando queda nas
vazões e até danos irreversíveis à formação, além do bloqueio de dutos, dentre outros problemas
operacionais que redundam em prejuízos econômicos. Os diagramas pseudoternários podem ser obtidos a
partir da titulação de água em amostras com diferentes proporções de solvente, tensoativo e cotensoativo.
Os sistemas microemulsionados são caracterizados como sistemas translúcidos termodinamicamente
estáveis de dois líquidos imiscíveis, usualmente água e óleo, estabilizados por um filme de tensoativos,
localizados na interface óleo/água. O presente trabalho visa avaliar a solubilização da parafina na fase
dispersa da microemulsão óleo em água, utilizando a variação do sinal fotoelétrico. A avaliação é realizada
através das curvas de TIAC utilizando pontos de um diagrama pseudoternário composto por aguarrás, água,
sabão base e álcool isoamílico e 10% de parafina em relação à concentração do solvente, que trouxeram
resultados qualitativos e quantitativos, devido à precisão e sensibilidade do equipamento (Fototrodo Mettler
Toledo DL50). Foi observado que quando se aumenta a concentração de óleo na microemulsão temos uma
quantidade maior de parafina solubilizada e a redução da TIAC, viabilizando a aplicação de microemulsões
na remediação do problema de precipitação da parafina em oleodutos, reduzindo os riscos ambientais pela
diminuição da concentração dos solventes utilizados. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho visa identificar dificuldades de professores e licenciandos em Química para trabalhar
atividades experimentais em escolas do Ensino Médio. Nossa proposta foi de apresentar uma atividade que
problematizasse um conteúdo específico de química por meio de uma atividade que proporcionasse uma
postura mais crítica e investigativa nos estudantes. Para isso, elaborou-se um banco de dados com 130 
experimentos para o nível médio. Selecionou-se e testou-se aproximadamente 20 experimentos adequando-
os a realidade do laboratório de Instrumentação para o Ensino de Química. Optou-se pelo experimento 
“Determinação do ponto de fusão do paradiclorobenzeno”, por se tratar de um dos conteúdos mais 
trabalhados tanto no 9º ano do ensino fundamental como na 1ª série do ensino médio. Posteriormente, 
elaborou-se um folheto contendo objetivo, conteúdos conceituais e procedimentais, etapas, sugestão de 
avaliação, cuidados de segurança, referências e proposta de problematização da atividade. Participaram 32
professores de diferentes escolas do RN e 26 licenciandos de Química da UFRN. Para obter as opiniões
utilizou-se uma entrevista semi-estrutura e um questionário com 4 perguntas abertas. Pôde-se sinalizar que 
tanto professores como licenciandos afirmaram que a atividade consiste em uma proposta de ensino
dinâmica que propicia participação ativa do aluno. Como continuidade desta pesquisa, serão realizadas
outras duas oficinas tanto para licenciandos como para professores. 
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Resumo:  
 
        O problema da Coloração dos Vértices de um grafo é NP-completo de (Karp 1972). Dado um grafo G 
= (V,E) sem laços e sem arestas múltiplas e C = {ci} um conjunto de inteiros positivos, usualmente
chamado de conjunto de cores, uma coloração de G é uma função f: V → C, tal que para cada par de
vértices v, w ∈ V, se (v,w) ∈ E, então f(v) ≠ f(w). Assim, uma k-coloração para G é uma atribuição de k 
cores aos vértices de G de tal forma que a vértices adjacentes sejam atribuídas cores distintas. O número
cromático de G, χ(G), é o menor k para o qual G possua uma k-coloração. A determinação exata do número 
cromático é em geral bastante difícil. Porém, o interesse é obter apenas alguma aproximação para o
problema. O objetivo consiste em procurar alguma coloração “razoável” para o grafo, isto é, cujo número 
de cores esteja, se possível, próximo do número cromático de G. 
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CÓDIGO: ET0192 
TÍTULO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 
ALUNO: ANDRE DA CUNHA (008.699.914-18) 
ORIENTADOR: MARCIA GORETTE LIMA DA SILVA (247.870.192-87) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência formativa, por meio de atividades
experimentais, com professores e licenciandos de Química da UFRN. Neste espaço foi trabalhado o
experimento “Demonstração do efeito tampão de comprimidos efervescentes”. Para tanto, foi elaborado um 
material didático e apresentado aos professores e licenciandos para discutir as vantagens e limitações da
atividade. Para ambos os grupos foram utilizados como instrumento um questionário com 4 perguntas
abertas abordando as opiniões dos 39 participantes sobre conteúdos conceituais e procedimentais; os
aspectos positivos e negativos e as sugestões para melhoria. Destacamos neste relato a boa participação nas
atividades de licenciandos e professores, o que sinaliza que tais ações são bem recebidas e necessárias para
compor um acervo de saberes docentes. Sendo mais intensa a participação dos licenciandos diante dos
professores, apesar de ambos ainda mostrarem mais dificuldade quanto à utilização de experimentos como
instrumento facilitador na sala de aula. Por fim, sinalizamos para a importância da agência formadora dar
mais atenção a desarticulação entre teoria e prática observada tanto no discurso dos professores como dos
licenciandos. 
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Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é desenvolver uma válvula que diminua a contagem de ar, entrada
interferente, nos hidrômetros, garantindo uma exatidão maior na medição do consumo de água nas
residências. Devido à paralisação no abastecimento de água ou obstrução na rede, acarreta a introdução de
ar na rede de abastecimento, que ocasiona uma entrada interferente nos instrumentos de medição de água,
hidrômetro, fazendo com que o instrumento apresente medidas de consumo maior que as consumidas pelas
residências, como conseqüência o consumidor pagará por água mais ar ao invés de somente água. A válvula
pode ser instalada em qualquer parte da rede de água após o hidrômetro. A válvula consiste em um corpo
cilíndrico com orifícios nas extremidades, um êmbolo que se localiza dentro do corpo cilíndrico e uma
mola que comprime o êmbolo. O funcionamento do equipamento consiste em comprimir o ar, fazendo com
que o mesmo passe com um volume menor, ocasionando num menor valor registrado pelo hidrômetro
aproximando-se do consumo real. 

Palavras chave: consumo, hidrômetro, abastecimento de água, pressão. 



CÓDIGO: ET0198 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO EMPREGO DE LUBRIFICANTES EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 
BASE ÁGUA 
ALUNO: JEFFERSON TEIXEIRA ARRUDA (013.692.334-85) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: THIAGO DE FREITAS FELIX (009.642.434-66) 
CO-AUTOR: ANA CATARINA DA ROCHA MEDEIROS (672.157.934-00) 
CO-AUTOR: RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAUJO (051.022.674-42) 

Resumo:  
 
        O processo de perfuração de poços de petróleo engloba várias etapas. Inicialmente, as rochas são
desagregadas pela ação da rotação e do peso aplicado a uma broca existente na extremidade de uma coluna
de perfuração. No decorrer desse processo, faz-se necessária a utilização de um fluido de perfuração, que
possuem funções como: formar um filme de baixa permeabilidade nas paredes do poço, estabilizar a
formação rochosa, conter as pressões de subsuperfície, lubrificar e resfriar a broca. Durante a perfuração a
broca atinge altas temperaturas devido ao atrito com a rocha, sendo necessário o emprego de um
lubrificante adicionado ao fluido para evitar danos à coluna de perfuração e a broca. Devido à importância
desse aditivo, nesse trabalho, utilizou-se diferentes concentrações de lubrificantes, já empregados na
indústria, objetivando otimizar seu uso nos fluidos de perfuração. Foram preparados dois fluidos alterando
apenas o tipo de lubrificante (A e B). Após a fabricação, esses fluidos foram envelhecidos em forno rotativo
por 16 h a 180 °F e resfriados ao natural, logo após foram efetuadas as medidas reológicas, de resistividade,
pH, coeficiente de lubricidade, géis e filtrado API a 100 PSI. De acordo com os resultados obtidos
verificou-se que o lubrificante do tipo A, em escala de laboratório, apresentou maior eficiência na
lubrificação da broca, que é uma condição básica para se obter boas taxas de penetração em poços
profundos e de pequeno diâmetro. 
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Resumo:  
 
        Durante a perfuração de poços de petróleo faz-se necessário o uso de fluidos de perfuração, onde 
muitos produtos são empregados e cuja composição é responsável pelo comportamento físico-químico 
desejado. Uns dos aditivos empregados são os controladores de filtrado, que reduzem as perdas da fase
contínua do fluido de perfuração em formações permeáveis. Geralmente esses produtos são poliméricos,
como a carboximetilcelulose. Alguns polímeros são modificados quimicamente a fim de atender as
solicitações físicas e químicas. O PAC (CMC-g-poli (acrilato de sódio)) é um polímero aniônico que
funciona como defloculante e controlador de filtrado. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi de realizar
um estudo sobre o efeito da adição de diferentes PAC’s comerciais nas propriedades dos fluidos de 
perfuração à base de água. Foram fabricados quatro fluidos de perfuração, já utilizados em campos de
petróleo, diferenciando o PAC em PAC A, PAC B, PAC C e PAC D. Após a fabricação, foram submetidos
a testes reológicos em viscosímetro Fann, com leituras a 120° F, testes de filtração, realizado à pressão de
100 psi, em filtro API da Fann, em seguida envelhecidos em uma estufa rotatória por 16h, a 180º. 
Posteriormente ao envelhecimento, os fluidos foram submetidos a testes reológicos e à filtração API. O
comportamento diferenciado dos PAC’s propõe diferentes aplicações no campo. Dos produtos analisados o
que apresentou melhor controle de filtrado, em escala de laboratório, foi o PAC C. 
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Resumo:  
 
        Durante a perfuração de um poço de petróleo, usa-se um fluido de perfuração, a fim obter propriedades 
físicas e químicas desejáveis para esta operação. Existem três tipos de fluidos de perfuração: a base de
água, óleo e gás. Porém, o primeiro é considerado ambientalmente seguro, tendo em vista a utilização de
aditivos biodegradáveis. Um destes aditivos é a CMC (carboximetilcelulose), que é um polímero natural
modificado de caráter aniônico, produzido pela carboximetilação da celulose, utilizado no fluido de
perfuração, principalmente, para o controle de filtrado. Na indústria de petróleo a CMC pode ser
classificado em dois tipos (1 e 2), diferenciando-se na variação de sua massa molar, refletindo assim, em
seu custo. Este trabalho teve como objetivo estudar a influência dos tipos de CMC nas propriedades
reológicas, na lubricidade, e principalmente, no controle de filtrado. As formulações foram avaliadas
quanto aos parâmetros reológicos, em Viscosímetro Rotativo Fann, modelo 35A, a 135°F, as medidas de
coeficiente de lubricidade foram determinadas em Lubricity Tester Fann e o volume de filtrado em Filtro
Prensa API Fann a 100 psi. Os resultados obtidos, em escala de laboratório, mostram que a CMC tipo 1
obteve melhores desempenhos na redução do filtrado e maiores valores reológicos, porém a CMC tipo 2
obteve melhores resultados no coeficiente de lubricidade. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho objetivou a montagem de um extrator supercrítico para a obtenção de óleo de
linhaça, uma vez que a realização de testes para extração deste óleo em condições subcríticas de pressão
(67,0 a 70,0 bar) obtiveram rendimentos muito baixos (0,21 a 4,82%) devido a sua alta viscosidade e
mostraram a necessidade da construção de um equipamento que operasse em condições supercríticas. O
novo equipamento foi projetado para trabalhar na faixa de pressão de 100 a 350 bar e temperatura de 30 a
70 °C. Para a montagem do equipamento que utiliza o CO2 a altas pressões foram necessários os seguintes
dispositivos: coluna extratora de aço inox, tanque pulmão encamisado, banho termostático para controle da
temperatura do CO2, duas bombas HPLC para pressurização do CO2 e do co-solvente, válvulas apropriadas 
para suportar as elevadas condições de pressão, manômetros, medidores de vazão e de temperatura. O
equipamento foi montado no Laboratório de Tecnologia Supercrítica e Biodiesel da Engenharia Química/
UFRN com custo final de R$ 42.456,00 e será utilizado para a obtenção do óleo de linhaça em várias
condições operacionais, inclusive com a adição de co-solventes. Testes preliminares de extração foram 
efetuados, onde se comprovou a eficiência do novo aparato em relação ao aparato antigo. O novo extrator é
mais eficiente, apresentando rendimentos de extração superiores. 
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Resumo:  
 
        Na indústria petrolífera, a água se faz presente junta ao petróleo e o gás natural. De acordo com o
CONAMA (no 357/05), para ser descartada deve estar com uma concentração máxima de 20 ppm. Na
flotação adicionam-se à água oleosa minúsculas bolhas de um gás, as quais, pela natureza hidrofóbica do 
óleo, se aderem a suas gotículas de forma estável. Formando um sistema óleo-gás que se desloca para a 
superfície do líquido, onde é removido com facilidade. O presente trabalho tem por objetivo estudar a
influência de tensoativos derivados de óleos vegetais na captura de óleo em uma coluna de flotação. Este é
dividido em duas etapas, a primeira é a avaliação da remoção do óleo através da flotação sem o tensoativo e
na segunda o mesmo será adicionado. Para este fim prepararam-se emulsões óleo/água com concentrações 
de 200 ppm, e em seguida alimentou-se uma coluna de vidro borosilicato em escala piloto que possui 4,8
cm de diâmetro e 110 cm de comprimento, operando a volume constante de 1,5 litro. Na parte inferior
borbulha-se ar através de um filtro com porosidade fina (16 a 40 µm) a uma vazão constante de 700 
cm3.min-1.Na primeira etapa do trabalho, obteve-se uma redução de 73% da concentração inicial, 
chegando a uma concentração de 54 ppm.Um estudo preliminar mostra que, com a adição do tensoativo,
ocorre a diminuição da tensão interfacial entre as gotículas de óleo no seio da fase aquosa.Assim são
obtidos melhores resultados, garantindo o cumprimento das exigências ambientais. 
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CÓDIGO: ET0243 
TÍTULO: ESTUDO MICROBIOLÓGICO DE NOVOS FLUIDOS DE CORTE 
ALUNO: ISABELLA LEANDRO SOARES (008.064.824-00) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 
CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (806.936.284-72) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (072.869.373-91) 
CO-AUTOR: EVERLANE FERREIRA MOURA (289.291.363-20) 

Resumo:  
 
        Nas operações de usinagem, a utilização do fluido de corte é essencial para que se obtenha melhores
acabamentos superficiais das peças, para minimizar o desgaste da ferramenta de corte, para resfriar e
lubrificar a peça e a ferramenta de corte, e para a remoção de cavacos, dentre outros. Esses fluidos de corte
foram investigados quanto ao processo de contaminação. Pesou-se 6g do fluido de corte e adicionou-se 194 
mL 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 número de 
dias (Método da Miracema – Nuodex Indústria Químicas Ltda). Os melhores resultados da resistência
microbiológica foram obtidos quando se utilizou uma quantidade de alta de biocida, isso fez com que o
número de dias aumentasse. Esses resultados mostraram uma melhor resistência microbiológica dos novos
fluidos de corte quando comparados com os fluidos comerciais. 
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Resumo:  
 
        O leite apresenta um importante papel na alimentação humana por ser considerado um dos alimentos
mais completos. Com o intuito de aumentar a vida útil do leite, sem alterar suas características nutritivas e
sensoriais uma das técnicas empregadas para a conservação deste produto é a secagem. A técnica de
secagem em spray é empregada em larga escala para produção de leite em pó. Porém, em função do spray
dryer ser um equipamento de custo muito elevado, cuja aquisição se justifica para elevada produção. A
utilização do leito de jorro na secagem de leite está sendo pesquisada com o objetivo de se buscar uma rota
tecnológica de baixo custo para se implantada em cooperativas de pequenos produtores de leite de cabra. O 
objetivo deste trabalho é avaliar as propriedades físico-química e físicas do leite de cabra, após 
reconstituição, avaliando o comportamento destas propriedades no leite de cabra processado
industrialmente e no leite de cabra processado em leito de jorro, após a re-hidratação, além de fazer uma 
analogia destes resultados com os obtidos para o leite de cabra in natura. Os resultados obtidos mostram
que o leite de cabra processado no leito de jorro é compatível com o leite de cabra processado no spray
dryer e quando reconstituído mantém as características do leite de cabra in natura. 
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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, consequentemente, 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 1g do cavaco
de ferro fundido foi pesado e colocado em uma placa de Petri sobre o papel filtro. Em seguida, uma
alíquota da emulsão a ser testada (2 mL) foi adicionada à placa, umedecendo os cavacos uniformemente e o
sistema foi mantido em repouso por 2 horas. Após esse período, os cavacos foram descartados, lavou-se o 
papel filtro com água corrente este foi mergulhado rapidamente em acetona. Após secar, à 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 lubrificantes
desenvolvidos possuem propriedades superiores aos fluidos comerciais. 
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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. 
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Resumo:  
 
        Espectroscopia de emissão óptica (OES) é uma poderosa ferramenta de monitoramento do plasma,
com o objetivo de conhecê-lo e, para determinados casos, torná-lo mais eficiente em vários processos de 
revestimento de materiais tais como nitretação. Especialmente em se tratando de nitretação por plasma,
qualquer processo necessariamente importante em que vazamentos do reator de tratamento sejam
minimizados para evitar a contaminação do processo devido a espécies indesejáveis da atmosfera. Porém, a
capacidade de vedação de cada reator tem um limite no qual não pode ser ultrapassado. Portanto, para
reduzir as espécies contaminantes no reator de nitretação do Labplasma-UFRN, foi estudado o plasma 
atmosférico em baixa pressão através da OES, em que espécies contaminantes puderam ser identificadas e
reduzidas através da adição de mistura gasosa nitretante. Atento a essas possibilidades, é importante
conhecer os limites dessa contaminação e, principalmente, eliminá-la do processo. Supondo que todo reator 
seja devidamente limpo, e as amostras satisfatoriamente preparadas para tratamento, a contaminação gasosa
pode ser estudada e atribuída sua relevância naquele processo. Para tanto, contamos com a técnica de
diagnóstico em tempo real das espécies do plasma, esta técnica que particularmente não interfere na
descarga luminescente é caracterizada como in situ, ela é a espectroscopia de emissão óptica. 
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Resumo:  
 
        O objetivo desde trabalho é obter barrilha a partir de uma solução salina utilizando em seqüência uma
coluna de absorção e um reator heterogêneo (coluna), princípio similar ao processo Solvay. O processo é
contínuo, em regime permanente e os fluxos são em contracorrente.A alimentação, constituída de uma
solução saturada em NaCl, entra pelo topo da primeira coluna, onde faz contato com uma corrente gasosa
(amônia), que é introduzida na parte inferior. Em seguida a solução, agora também rica em (cloreto de
amônio) entra na coluna inferior onde faz o contato com a corrente de gás carbônico.A aparelhagem consta
de duas colunas Vigreux, Essas colunas foram conectadas por meio de um separador do tipo campânula,
que permite o escoamento da solução da coluna superior para a inferior por gravidade. O separador é
constituído de um tubo de cerca de 3 cm de diâmetro,cuja as extremidades foram adaptadas uma junta
macho e uma fêmea. Um tubo coletor, que é parcialmente recoberto por um tubo de diâmetro maior, tubo
selador, onde é conectado à junta fêmea. Esse arranjo impede o acesso do gás CO2 da coluna inferior entre
na coluna superior, permitindo o escoamento da solução da coluna superior para a inferior. Pequenos
orifícios na região do tubo selador permitem a passagem do fluxo de gás amônia em direção à coluna de
amoniação, ao mesmo tempo que garantem o livre escoamento da solução saturada de NaCl e amônia da
coluna de amoniação para a coluna de carbonatação, através do separador. 
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Resumo:  
 
        A necessidade de se desenvolver novos combustíveis, alternativos aos combustíveis fósseis, se faz
importante devido a eminente escassez do petróleo associado às imposições da legislação em controlar os
níveis de emissão de poluentes. Em princípio, o óleo vegetal tem muitas propriedades de um combustível e
é melhor lubrificante, porém apresenta uma alta viscosidade e uma faixa de destilação maior que o diesel. O
óleo diesel é um derivado da destilação do petróleo bruto usado como combustível nos motores Diesel,
constituído basicamente por hidrocarbonetos. É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil,
límpido, isento de material em suspensão e com odor forte e característico. Os óxidos de enxofre formados
pela combustão do óleo diesel podem ser descarregados para a atmosfera ou se transformar em ácidos na
câmara de combustão. Já os óleos vegetais são completamente isentos de enxofre na sua composição.
Diante disto, é que este trabalho propõe um estudo das propriedades físico-químicas do diesel aditivado 
com óleo vegetal e tensoativo para assim viabilizar a utilização do mesmo ao invés do diesel aditivado com
o biodiesel. O trabalho consiste no estudo dos parâmetros, ângulo de contato, tensão superficial, tensão
interfacial, densidade e ponto de fulgor de misturas diesel-óleo de coco e tensoativo, para assim avaliar qual 
a melhor composição para os testes na câmara de combustão. 
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Resumo:  
 
        Complexos polieletrolíticos podem ser formados a partir da interação entre polieletrólitos de cargas
opostas [SMITHA, et al. 2003]. Estes complexos têm sido desenvolvidos e aplicados em diversos processos
de separação por membranas [IWATSUBO, et al. 2001]. Neste trabalho, membranas de quitosana, um
polímero biocompatível e biodegradável, foram obtidas pelo método de evaporação do solvente e a seguir
uma de suas superfícies foi submetida a tratamento com poli(ácido acrílico) a 25 °C e 60 °C para
modificação desta, através da formação de um complexo polieletrolítico. As membranas foram
caracterizadas por FTIR-ATR, ensaios de absorção de água e permeabilidade em relação aos fármacos
sulfamerazina de sódio e metronidazol. Os resultados confirmaram a formação do complexo, mostrando
também que a complexação entre os polímeros foi mais efetiva nas camadas superficiais das membranas.
As membranas tratadas tornaram-se mais hidrofílicas e menos permeáveis em relação aos fámacos
utilizados. 
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Resumo:  
 
        Um dos grandes entraves à produção de petróleo pesado atualmente é a incrustação parafínica nas
tubulações. A injeção de microemulsão procura solubilizar os depósitos, viabilizando o retorno da
produção. Este trabalho visa estudar a solubilização da parafina de poços improdutivos bem como a
compatibilidade das microemulsões com o óleo pesado. Foram avaliadas a tensão superficial e o ponto de
fulgor das microemulsões, pois o sistema deve ser previamente aquecido antes de ser injetado (entre a
coluna de produção e o anular). A literatura afirma que quanto menor a tensão superficial, melhor a
solubilização da parafina que ocorre a 60ºC, portanto, a temperatura do sistema deve manter as
características da microemulsão, ser superior a de fusão da parafina e inferior ao ponto de fulgor para evitar
riscos de incêndio. A microemulsão utilizada é composta por aguarrás, TSB, CISO e água em diferentes
proporções. Para a medida da tensão superficial foi utilizado o Tensiômetro KRÜSS K 100 MR2/SF/C,
com o método da placa. O ponto de fulgor utilizou o PM4 Semi automatic Pensky-Martens, aquecendo-se 
70 ml da solução a uma taxa de 1ºC/min. Resultados prévios mostram uma baixa tensão superficial das
microemulsões, próximo a 23 mN/m. Quanto à compatibilidade do óleo bruto com microemulsão (1:1),
observou-se a homogeneização. O ponto de fulgor viabiliza a utilização de microemulsões desde que seja
superior ao da solubilização da parafina. 
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Resumo:  
 
        Este projeto tem por objetivo estudar técnicas de controle e construir um módulo educativo utilizando
um sistema de suspensão magnética ativo. Um eletroímã é responsável pela atração de um corpo, tentando
compensar a força gravitacional, havendo assim o equilíbrio entre a força eletromagnética e a gravitacional.
Ambas de mesma direção, porém de sentidos opostos. A forma de corrente nos terminais da bobina é
controlada com base no sinal de saída de um controlador digital. O metodologia para o controle é a
tecnologia de Modulação por largura de pulso (PWM). O controle do objeto a ser levitado é feito por um
controlador Propocional-Integral-Derivativo (PID) e os valores das constantes são dados através de 
potenciômetros, representando cada um, um nível de tensão. O monitoramento da posição é dado por um
Resistor Variável por Luz (LDR). O controle desenvolvido é digital. O sinal gerado somente pelo circuito
de controle não é suficiente para gerar uma alta corrente na bobina. Portanto fez-se necessário utilizar-se 
um transistor de potência para gerar tal corrente. Este sistema devido a suas características e envolvimento
de conhecimento se apresenta como um módulo educativo a ser utilizado para se obter amplos
conhecimentos sobre as máquinas sem mancais. O trabalho mostra as diferentes partes do sistema nos
indicando as diferentes alternativas de projeto. 
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Resumo:  
 
        Um tema interdisciplinar propicia a criação de espaços amplos de discussão e análise, levando ao
aprendizado para a cidadania. A escolha do estudo sobre o ensino de polímeros é devido a grande aplicação
destes materiais na vida diária, onde há uma enorme variedade, pois eles possuem excelentes propriedades
mecânicas e térmicas. Entretanto, os polímeros sintéticos, como os plásticos, causam grande impacto
ambiental, podendo então o tema ser explorado conjuntamente em disciplinas como Química e Biologia.
Analisamos as respostas a um questionário investigativo contendo cinco questões sobre polímeros e
plásticos, que foi aplicado aos alunos de escolas do ensino médio da rede pública e privada do Rio Grande
do Norte. A partir das respostas coletadas e observando também livros didáticos para o ensino médio,
constatamos que o tema polímeros é pouco trabalhado nas escolas, o que pode ser uma conseqüência da
falta de textos e experimentos sobre o tema, que sejam adequados ao nível médio e que correlacionem
ciência e sociedade. 
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Resumo:  
 
        Os parâmetros reológicos permitem que se estimem as perdas de carga, a capacidade de transporte e
sustentação de sólidos, além de especificar e qualificar fluidos, petróleo e derivados. A reologia consiste no
estudo do escoamento ou deformação do material quando submetido a uma tensão. Este trabalho visa
aperfeiçoar o fluxo de óleos pesados avaliando a eficiência do tensoativo PC18 e da microemulsão como
modificador da viscosidade, caracterizando-o quanto à deformação e ao escoamento. O equipamento 
utilizado foi o Reômetro Brookfield RS 2000, acoplado a um sistema de resfriamento de 60 a 25ºC, a cada 
5ºC. As viscosidades são calculadas, utilizando-se modelos reológicos, classificando o fluido como 
newtoniano, plástico, pseudo-plástico ou dilatante. O óleo bruto utilizado como padrão é proveniente do
Campo de Cambotá-BA. O sistema foi constituído de 50% de óleo e o restante de: solvente, solvente e
tensoativo ou microemulsão. A concentração do tensoativo variou de 1, 3, 5, 7 e 10%. Os valores obtidos
foram devidamente comparados com o óleo pesado e indicaram que o tensoativo reduziu em até 20% a
viscosidade dos sistemas modelos a concentração de 1e 3% e em temperaturas abaixo de 20ºC, com relação 
à adição de microemulsão, ocorreu uma menor redução, porém a diminuição do teor de solvente resultam
em menores riscos de derramamento e incêndio, viabilizando a sua aplicabilidade na otimização do fluxo e
redução do super-dimensionamento dos equipamentos de produção e transporte. 
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Resumo:  
 
        A operação de cimentação é realizada para promover o isolamento completo e permanente de zonas
produtoras localizadas atrás do revestimento. Os geopolímeros feitos com metacaulim apresentaram melhor
desempenho em relação às propriedades estudadas como resistência à compressão, tempo de
bombeabilidade, controle de filtrado e viscosidade. Com base no uso de tetraborato para cimento
odontológico e levando em consideração suas ações frente a esses cimentos é que se tomou a iniciativa de
usar o tetraborato de sódio como agente retardador de geopolímeros, usando-se nesse caso como aditivo em 
quantidades suficientes para essa propriedade “retardador de pega”. Portanto, a finalidade deste trabalho foi 
o estudo e a caracterização da consistometria de pastas geopoliméricas aditivadas com tetraborato de sódio.
As pastas estudadas são constituídas de metacaulim, silicato de potássio, hidróxido de potássio e tetraborato
de sódio. A propriedade foi avaliada nas temperaturas ambiente (26,7°C) e de especificação de cimento
(52°C). Os testes foram realizados seguindo as recomendações práticas da norma API RP 10B. As pastas
aditivadas com tetraborato de sódio modificaram significativamente o tempo de pega das pastas
geopoliméricas, onde a adição do aditivo conseguiu triplicar o tempo de espessamento das pastas. A partir
dos resultados obtidos concluiu-se que o tetraborato de sódio pode ser usado como retardador de pega em
pastas geopoliméricas para cimentação de poços de petróleo. 
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Resumo:  
 
        Foi investigado neste trabalho o sedimento mangue com e sem modificação, da região estuarina do rio
Jundiaí na cidade de Macaiba/RN na perspectiva de obter um material capaz de remover os HPAs de águas
contaminadas com óleo através do método quimiométrico. Foram utilizados fatores como a argila tratada
termicamente, tempo de adsorção e temperatura. Os dados obtidos foram analisados através de um
planejamento fatorial 23 com repetição. A argila foi caracteriza por TGA, IV e DRX. Os resultados
evidenciaram que as melhores condições de remoção de HPAs em águas contaminadas com o sedimento
sem nenhuma modificação, foram da argila previamente tratada a 400ªC, isso em temperatura ambiente 
com o menor tempo de adsorção. No entanto, nessas condições só adsorveram 28% dos Hidrocarbonetos
Policíclicos Aromáticos da solução saturada com óleo. Acreditando-se na otimização do sistema o 
sedimento foi modificado, recobrindo as partículas com o óleo da linhaça obtendo uma remoção de HPAs
nas mesmas condições anteriores em torno de 86%. 
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Resumo:  
 
        A falta de consumo de alimentos ricos em nutrientes tem sido o causador de uma série de doenças
provocadas por deficiência nutricional. Num país como o Brasil, com graves problemas de desnutrição, o
aumento do consumo de milho enriquecido com ferro e ácido fólico por parte da população pode ser uma
solução social, uma vez que a farinha de milho e seus derivados estão entre os produtos mais consumidos
do mundo. O presente trabalho visa da utilização da Termogravimetria (TG), Termogravimetria Derivada
(DTG) e Análise Térmica Diferencial (DTA) na caracterização das farinhas de milho enriquecidas com
ferro, na tentativa de validar uma metodologia eficiente no controle de qualidade de alimentos, favorecendo
os órgãos de vigilância sanitária na fiscalização, a partir da utilização de ferramentas analíticas precisas,
versáteis e de fácil manuseio. O teor de umidade verificado nas farinhas de milho a partir de métodos
físico-químicos (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985) e Métodos Termoanalíticos, estavam de acordo com
a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), que regulamenta um percentual de 13% no teor
de umidade nas farinhas de milho. 
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Resumo:  
 
        O objetivo deste projeto é implementar um transmissor para comunicação com satélites a ser acoplado
a uma Plataforma de Coleta de Dados Meteorológicos do INPE. O transmissor em questão está sendo
desenvolvido utilizando técnicas de comunicação digital e circuitos de rádio frequência. O transmissor foi
dividido em duas partes: modulador digital e módulo RF. O modulador foi desenvolvido utilizando
circuitos programáveis (FPGA), que foram configurados utilizando a liguagem de descrição de hardware
VHDL. O modulador digital foi baseado em um algoritmo, muito utilizado em processamento de sinais,
chamado CORDIC. O CORDIC utiliza de iterações com operações de soma/subtração e deslocamento para
realizar funções com vetores de coordenadas. Foi feito um modelo experimental utilizando o modulador,
que foi programado em FPGA, um gerador de sinais e um analizador de espectro afim de comprovar o
funcionamento do modulador, através dos resultados desse modelo pôde-se comprovar a eficiência do 
modulador. O próximo passo do projeto será a finalização das interfaces de comunicãção do modulador e o
desenvolvimento do módulo de Rádio Frequência. 
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Resumo:  
 
        Hastes polidas utilizadas no bombeio de petróleo são submetidas ao contato com anéis poliméricos de
vedação na presença de fluidos com contaminantes abrasivos. Um dos materiais utilizados nesta aplicação é
o aço AISI 316 devido à sua elevada resistência à corrosão, porém esse material apresenta baixa resistência
à abrasão. Uma alternativa é a utilização de hastes de aço AISI 1045 com revestimento a base de níquel e
cromo, o qual confere ao aço carbono, resistência à corrosão e à abrasão. Objetivando analisar o desgaste de
aços AISI 316 e 1045 metalizado, foram realizados ensaios de microabrasão a seco e lubrificados com óleo
de mamona (viscosidade Stokes 3,125x10-4 m2/s a 31 oC) e 10 % de SiO2 (d=282 um). Contracorpos de
poliuretano (90 Shore A) deslizavam contra corpos-de-prova a velocidade e à distância de deslizamento 
constantes (0,4 m/s e 12 km, respectivamente). A influência da pressão de contato foi estudada aplicando-se 
duas cargas normais, 2 N e 10 N. A taxa de desgaste dos aços foi calculada através da medição da perda
mássica dos corpos-de-prova após os ensaios. A morfologia do desgaste foi caracterizada por Microscopia
óptica e eletrônica, onde foi identificado o fenômeno de abrasão à dois e à três corpos. Maiores taxas de
desgaste foram atingidas nos ensaios com lubrificante e SiO2, devido à ação abrasiva destas partículas. O
revestimento existente no aço AISI 1045 apresentou maior resistência ao desgaste, sendo mais adequado
para a utilização em hastes polidas. 
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Resumo:  
 
        A disposição dos esgotos sanitários é sem dúvida um dos grandes problemas na área de saneamento
ambiental. A ausência de sistemas públicos de coleta e tratamento leva a adoção de soluções pouco
eficientes na maioria das edificações. Estas soluções, geralmente através de tanque séptico e sumidouro,
terminam contaminando por nitrato (NO3) os aqüíferos, nossos mananciais de água para abastecimento. A
pesquisa foi realizada na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Condomínio Capuche, localizado na
Praia de Cotovelo, no município de Parnamirim. Trata-se de um condomínio de grande porte, com 240 
unidades habitacionais e aproximadamente 1.000 contribuintes. A ETE utiliza processos biológicos
anaeróbios nos tratamentos primário e secundário e emprega no tratamento terciário (desinfecção) radiação
ultravioleta. Desta forma pretende-se atingir os níveis exigidos pela resolução 357/2005-CONAMA para 
lançamento de efluentes domésticos em corpos receptores. Foi realizado monitoramento de parâmetros
físico-químicos e microbiológicos ao longo das unidades de tratamento da ETE. 
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Resumo:  
 
        É feita uma análise computacional de perfis aerodinâmicos para facilitar na escolha dos mesmos a
serem utilizados e empregados no projeto e confecção das aeronaves do projeto aerodesign da UFRN. É
utilizado o software CFX, para onde a malha dos perfis são exportadas a partir do software Auto-Cad. 
Inserindo as velocidades com que a aeronave opera, é possível gerar as imagens de distribuição da pressão e
velocidade em torno do perfil, podendo, desta forma, se ter uma escolha mais otimizada do melhor perfil
aerodinâmico. 
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Resumo:  
 
        Neste trabalho é feito o estudo de filmes finos magnéticos monocristalinos, crescidos através da
técnica de “sputtering” DC. A caracterização das amostras é feita através da análise de curvas de
magnetização obtidas através de um magnetômetro baseado no efeito kerr magneto-óptico que é a rotação 
do plano de polarização da radiação luminosa refletida por uma amostra magnética, quando imersa em uma
região de campo magnético variável. A vantagem de se utilizar um magnetômetro destes para investigar
filmes reside no fato de ser um equipamento simples e muito eficiente para uma caracterização rápida de
amostras no regime nanométrico. É consideravelmente predominante a preparação de filmes finos
monocristalinos de boa qualidade por técnicas como MBM (Molecular Beam Epitaxy) e IBS (íon beam
sputtering). Porém, no DFTE/UFRN, este tipo de estruturas vem sendo obtido por “Sputtering” DC. Dos 
métodos de obtenção de filmes nanométricos, o “sputtering“ desperta um interesse especial devido às 
características adquiridas pelos filmes depositados por essa técnica. Entre elas destaca-se a boa aderência, a 
repetibilidade e o controle dos parâmetros de crescimento, a possibilidade de deposição de filmes de ligas e
compostos, entre outras. O fenômeno do sputtering começou a ser investigado por volta de 1858, mas teve
sua iniciação como técnica de deposição em 1877. Nas ultimas décadas os processos de sputtering
tornaram-se bastante empregados na produção de filmes finos e ultrafinos. 
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Resumo:  
 
        Surfactantes são moléculas anfipáticas constituídas por uma porção hidrofílica e hidrofóbica, que
tendem a se concentrar nas interfaces óleo/água formando filmes moleculares e proporcionando redução
nas tensões interfacial e superficial. Estas propriedades fazem com que os surfactantes sejam adequados
para um grande número de aplicações industriais, como detergência, emulsificação, lubrificação,
capacidade espumante e umectante. Seu principal uso é, ainda, na indústria de produtos de limpeza,
cosméticos e produtos de higiene. Recentemente, o uso de surfactantes de origem microbiana
(biosurfactantes) tem despertado interesse para aplicação industrial, pois esses apresentam inúmeras
vantagens em relação aos produtos similares sintetizados quimicamente: biodegradabilidade, baixa toxidade
e, ainda, são eficientes em condições severas de temperatura, pH e salinidade. São formados principalmente
a partir de matéria-prima abundante e de origem renovável (ácidos graxos, carboidratos, óleos vegetais,
etc), fatores importantes a serem considerados quando se trata de produção em escala industrial. Neste
trabalho, descreve-se o estudo sobre o desempenho como agente espumante de um biosurfactante obtido a
partir da D-glicose sintetizado em nosso laboratório. Este foi submetido a ensaios de formação e
estabilidade de espuma segundo método de Salvini(2006). A partir de 50mL de solução de biosurfactante a
1g/L, obteve-se 180 mL de espuma degradados em um intervalo de tempo de 0-80 minutos. 

Palavras chave: biosurfactante, formação e estabilidade de espuma. 



CÓDIGO: ET0300 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FADIGA TÉRMICA SOBRE A MICROESTRUTURA E A 
MICRODUREZA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MOTORES ABC. 
ALUNO: JULIANA RICARDO DE SOUZA (058.449.984-13) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 
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CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA 
CO-AUTOR: JANAINA SILVA DE SANTANA (009.595.594-18) 

Resumo:  
 
        Motores de combustão interna são constituídos de diversos sistemas tribológicos. Os gradientes
térmicos gerados durante sua operação afetam o desempenho dos materiais utilizados em seus
componentes. Em motores do tipo ABC, utiliza-se como material para o pistão, o alumínio, devido a sua
leveza e boa condutividade térmica. Porém um dos fatores que poderia limitar o uso deste material é seu
elevado coeficiente de expansão térmica. Para a camisa do pistão, utiliza-se o bronze com revestimento 
interno de cromo, que confere resistência ao desgaste na interface com o pistão. No presente estudo buscou-
se caracterizar a influência dos gradientes térmicos na microestrutura e microdureza do alumínio, bronze
TM-23 e bronze grafitado, submetidos a ensaios de fadiga térmica. Os ensaios foram realizados em um
equipamento de fadiga térmica desenvolvido em laboratório, aplicando-se uma faixa de temperatura de 30 a 
350 °C, com intuito de simular a temperatura máxima atingida na cabeça do pistão, bem como na camisa do
pistão. A variação de temperatura foi registrada durante os ensaios. Procedimentos metalográficos e
análises de Raios-X foram realizados para identificar possíveis variações microestruturais e de
microdureza, além disso, fez-se uso de medidas de variação dimensional dos corpos-de-prova submetidos 
aos ensaios. 

Palavras chave: Motores ABC, Fadiga térmica, Microestrutura e Microdureza. 



CÓDIGO: ET0301 
TÍTULO: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO DESGASTE DE NBR, PTFE E PTFE GRAFITADO 
ATRAVÉS DE ENSAIOS DE MICROABRASÃO 
ALUNO: LAIS VASCONCELOS DA SILVA (069.798.164-97) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 
CO-AUTOR: JANAINA SILVA DE SANTANA (009.595.594-18) 
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA 

Resumo:  
 
        Problemas tribológicos de polímeros têm despertado a atenção de pesquisadores devido a seu vasto
campo de aplicação, como por exemplo, selos de vedação na indústria petrolífera. Para essa aplicação é
necessário um baixo coeficiente de atrito, resistência ao desgaste, a altas temperaturas e impermeabilidade a
fluidos. Com o objetivo de avaliar e comparar o desgaste de borrachas nitrílicas (NBR),
politetraflúoretileno (PTFE) e PTFE grafitado (PTFE/G), materiais utilizados como selos de vedação, foram
realizados ensaios de deslizamento na configuração plano-eixo cilíndrico com e sem lubrificação. Foram 
confeccionados corpos-de-prova poliméricos de formato cilíndrico e contra corpos de aço AISI 52100
(Q&T) em forma de hastes. Parâmetros como carga normal, velocidade e distância de deslizamento foram
mantidos constantes. As variações de temperatura foram registradas e avaliadas como uma medida indireta
do atrito. Através da perda mássica dos corpos-de-prova foi possível calcular a taxa de desgaste. Os 
resultados mostraram que a variação de temperatura da NBR é da ordem de quatro vezes a do PTFE e
PTFE/G ressaltando a característica de autolubrificação do PTFE e do grafite. A NBR apresentou maiores
taxas de desgaste seguido do PTFE puro. A adição de grafite agiu como âncora nas cadeias de PTFE
reduzindo sua fragmentação e, portanto, este compósito apresentou maior resistência ao desgaste que os
demais estudados. 

Palavras chave: Microabrasão, taxa de desgaste, vedação. 



CÓDIGO: ET0306 
TÍTULO: ENCAPSULAMENTO DE ÓLEO BIOATIVO DE CROTON CAJUCARA EM UM SISTEMA 
MICROEMULSIONADO ISENTO DE COTENSOATIVO 
ALUNO: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (055.769.424-85) 
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CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (048.265.804-52) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (373.201.654-49) 

Resumo:  
 
        O Croton cajucara Benth, vulgarmente conhecido por “sacaca”, representa um recurso medicinal de 
grande importância no tratamento e cura de várias doenças, tais como: diabetes, problemas estomacais,
inflamações do fígado, rins, vesículas e no controle de índices elevados de colesterol. O efeito
gastroprotetor desta espécie foi correlacionado com os diterpenos do tipo clerodanos trans-crotonina (CTN) 
e trans-desidrocrotonina (DCTN), bem como com o óleo essencial obtido das cascas do caule do Croton. As
nanoformulações do tipo microemulsão vêm sendo utilizadas como sistemas de liberação de fármacos
devido a inúmeras vantagens, podendo-se destacar: o aumento da capacidade de solubilização de fármacos
e a diminuição de efeitos adversos. Foi utilizado um sistema microemulsionado contendo Tween 80 e Span
20(3:1) (tensoativo-30%), água bidestilada (fase aquosa-5%) e miristato de isopropila (fase orgânica-65%). 
A solubilização deste sistema foi avaliada por encapsulamento do óleo fixo (OF - extraído, das cinco 
primeiras frações, via coluna cromatográfica com sílica gel 70-230 Mesh.) do Croton cajucara Benth. A 
quantificação do OF no sistema microemulsionado foi determinada por UV-visível, onde se obteve um 
percentual de encapsulamento de 23,58 %. A solubilidade do óleo fixo foi 20,36 mg/mL e o rendimento foi
de 23,58% confirmando a eficácia da nanoformulação biológica na solubilização de produtos naturais de
baixa polaridade, que pode vir a ser administrado via transdérmica. 

Palavras chave: Microemulsão, Encapsulamento, Croton Cajucara Benth 



CÓDIGO: ET0307 
TÍTULO: USO DE MULTÍMETROS (VOLTÍMETROS) COMO ALTERNATIVA BARATA PARA 
TITULAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS 
ALUNO: ANA PAULA SOUZA DA COSTA (064.868.794-59) 
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Resumo:  
 
        A titulação potenciométria é uma das técnicas mais simples e precisas para a realização de análises
volumétricas. No entanto, estas análises não são realizadas com muita freqüência devido o custo dos
instrumentos envolvidos, que, apesar de não apresentarem custos elevados, ainda são inacessíveis para as
condições de alguns laboratórios, principalmente, aqueles voltados para o ensino. Normalmente estas
análises são realizadas com auxílio de pHmetros. Quando se trata de titulações pHmétricas, usa-se eletrodos 
de vidro, os quais são específicos para a análise de íons hidrogênio. Uma desvantagem deste tipo de
eletrodo é o fato da membrana de vidro apresentar uma impedância muito elevada, o que impossibilita sua
utilização em equipamentos mais simples. Neste trabalho apresentamos o multímetro como uma alternativa
barata para realização destas medidas. Para tanto, realizamos diversas titulações de neutralização e redox
com um pHmetro e com um multímetro, ambos equipados com eletrodo indicador de platina e referência de
Ag/AgCl. Os resultados encontrados não mostraram diferenças entre os volumes de equivalência obtidos
pelos dois instrumentos, com erros inferiores a 1,0 %. Tentativas de relacionar o potencial com a
concentração hidrogeniônica, através da equação de Nernst, apresentaram melhores resultados para valores
de pH entre 3 e 11, porém a inclinação da curva de E em função do pH não apresentou um comportamento
nernstiniano com a inclinação variando entre 36 e 48 mV/pH. 

Palavras chave: TITULAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS, MULTÍMETRO, pH 



CÓDIGO: ET0308 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO AJUSTE NAS STUFFING BOXES DE UNIDADES DE BOMBEIO DE 
PETRÓLEO ON SHORE NO DESGASTE DE SUAS GAXETAS. 
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Resumo:  
 
        A bacia potiguar é maior produtora de petróleo On Shore do país, possuindo cerca de 3.000 poços,
sendo o bombeio mecânico com hastes o método de elevação mais utilizado. Nesse método, a vedação entre
a cabeça do poço e a unidade de bombeio (UB) é feita pelo contato de uma haste metálica polida com um
pacote de gaxetas elastoméricas confinadas em uma Stuffing Box. Poços submetidos à interferência
excessiva entre os elementos de vedação geram um aumento da pressão de contato, que por sua vez eleva o
atrito na região, culminando no desgaste prematuro das gaxetas e comprometendo a eficiência do sistema
de vedação. No presente trabalho, desenvolveu-se uma bancada experimental de movimento alternado que
simula as condições de operação de uma UB, assim como um dispositivo capaz de quantificar o ajuste na
Stuffing Box. A influência de interferências excessivas no sistema de vedação foi investigada
experimentalmente. Foram realizados três ensaios com as mesmas condições, variando apenas nos ajustes
aplicados. A resposta térmica do atrito, a variação de dureza das gaxetas e a Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV) foram ferramentas utilizadas na avaliação do dano. Após os ensaios, conclui-se que o 
ajuste influi fortemente no desgaste das gaxetas. 

Palavras chave: Pressão de contato, desgaste, gaxetas 



CÓDIGO: ET0309 
TÍTULO: DESGASTE DE MATERIAIS METÁLICOS ATRAVÉS DE ENSAIOS PINO-DISCO 
ALUNO: JACIANA SILVA DE SANTANA (011.945.174-39) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 
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CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA 
CO-AUTOR: JULIANA RICARDO DE SOUZA (058.449.984-13) 

Resumo:  
 
        Os motores de combustão interna estão sujeitos a inúmeros tipos de problemas tribológicos devido ao
contato em movimento relativo entre suas superfícies. Em motores de pequeno porte do tipo ABC, os
materiais que os constituem são alumínio (pistão), bronze (cilindro) e cromo (revestimento interno do
cilindro). Com a finalidade de analisar o desgaste dos materiais referentes aos componentes mecânicos
pistão/cilindro (sem revestimento) foram realizados ensaios de desgaste pino-disco em condições de contato 
seco e lubrificado. Os pinos confeccionados de Bronze Grafitado, Bronze TM 23 e Alumínio foram
submetidos ao contato contra discos de Alumínio. Análises de Raios-X caracterizaram as ligas de alumínio 
e cobre (bronze) utilizadas. Parâmetros como carga normal, velocidade e distância de deslizamento, foram
mantidos constante durante todos os ensaios. As superfícies dos pinos e discos foram analisadas por
Microscopia Óptica e rugosidade Ra antes e após os ensaios. A medida da perda mássica dos corpos-de-
prova foi quantificada possibilitando calcular as taxas de desgaste através da equação de Archard. Os
mecanismos de desgaste puderam ser identificados através da análise das superfícies desgastadas utilizando
a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

Palavras chave: Motor ABC, Tribologia, Desgaste, Pistão/cilindro. 



CÓDIGO: ET0311 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSINADOS E QUANTIFICAÇÃO DE SUAS 
EFICÁCIAS NA SOLUBILIZAÇÃO DO EXTRATO ETANOLICO DE ANACARDIUM 
OCCIDENTALE 
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ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
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CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA (048.265.804-52) 

Resumo:  
 
        Microemulsões são sistemas coloidais termodinamicamente estáveis e opticamente isotrópicos
contendo água, óleo, tensoativo e frequentemente, um cotensoativo.A espécie Anacardium occidentale
popularmente conhecida como caju, é nativa das regiões Norte e Nordeste do Brasil e apresenta várias
atividades farmacológicas, tais como:antidiabético, antidiarréico, antiemorrágico, antiinflamatório,
antireumático, antitérmico .Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia destes sistemas na
solubilização do extrato etanolico de Anacardium occidentale,via espectroscopia .Os sistemas
microemulsionados foram obtidos utilizando-se a mistura Tween 80: Span 20 (3:1) como tensoativo, etanol
como cotensoativo, miristato de isopropila (IPM) como fase orgânica, água bidestilada como fase aquosa,
nas seguintes concentrações, SME-1 (35% etanol/tween 80/ Span 20; 60% água bidestilada; 5% IPM de
isopropila) e SME-4 (30% tween 80/Span 20; 5% água bidestilada; 65% IPM). As casas do caule da
Anacardium occidentale foram coletadas em Natal (RN), tendo sido obtido extrato metanólico (MeOH) via
percolação. Os sistemas SME-1 e SME-4 foram utilizados para solubilização de 10 mg deste extrato. A
quantificação da eficácia de solubilização foi avaliada através do UV-visível, onde os comprimentos de 
onda utilizados foram de 190-500nm.Ambas as formulações testadas solubilizaram parcialmente este 
extrato, sem que diferenças significativas pudessem ser observadas (15,8% para SME-1 e 17,6% para SME-
4). 

Palavras chave: Microemulsões, quantificação de solubilização, Anacardium occidentale 



CÓDIGO: ET0312 
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Resumo:  
 
        A acrilonitrila-butadieno (NBR) é usada em sistemas tribológicos por apresentarem boa resistência a
solventes, óleos e combustíveis. Por esse motivo, este elastômero é largamente utilizado na indústria do
petróleo. Nessa aplicação, um pacote de selos de NBR confinados em uma caixa de engaxetamento
(Stuffing Box), forma o sistema de vedação entre o poço de petróleo e a unidade de bombeio (UB),
juntamente com uma haste metálica polida. Um eventual desalinhamento entre esse par tribológico
ocasiona pressões de contato criticas que geram o desgaste prematuro dos selos nos pontos mais solicitados.
O resultado desse dano é o vazamento dos fluidos produzidos no poço, que culmina na paralisação da
produção para os devidos reparos, além da poluição do meio ambiente. O presente trabalho tem por
objetivo definir uma metodologia para identificar as regiões dos selos onde ocorrem a maior solicitação
termomecânica, e assim, evitar tais danos. Com esse intuito, construiu-se uma bancada experimental que 
simula as condições de operação de uma UB em laboratório. A essa bancada, foi acoplada uma rede de
termopares na região interna da Stuffing Box, a fim de se obter a resposta térmica gerada no contato. A
técnica adotada mostrou eficiência na identificação dos selos e das regiões mais solicitadas, podendo servir
de prevenção para possíveis vazamentos. A Microscopia Eletrônico de Varredura (MEV) foi usada para
comprovar o dano gerado nas regiões identificadas no mapeamento térmico. 

Palavras chave: Selo de vedação, Stuffing Box, Mapeamento térmico. 



CÓDIGO: ET0313 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PH NA EXTRAÇÃO DO CROMO POR MICROEMULSÃO
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ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 
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Resumo:  
 
        As indústrias de curtume geram efluentes carregados por metais pesados, principalmente o cromo,
causando sérios riscos ambientais. Esses metais estão sob a forma de complexos aniônicos e pode ser
extraído utilizando uma microemulsão, segundo um mecanismo de troca de íons. O presente trabalho tem
como objetivo o beneficiamento de um sedimento da indústria de curtume mediante a diminuição da
concentração de cromo a níveis permitidos pelos órgãos ambientais por um processo de lixiviação. O
sedimento foi tratado por um processo de extração sólido-líquido (lixiviação) onde foram estudados as 
seguintes variáveis: diâmetros das partículas (d), temperatura de lixiviação (T) e tempo de operação na
remoção do cromo. O sedimento bruto (3 mesh) foi seco, moído e peneirado onde foram avaliadas
partículas a 3, 14 , 65, 100, 200 e 325 mesh. Foram preparadas soluções nas temperaturas de 25°C, 70°C e
95°C. Os melhores resultados foram obtidos com 92,5% de digestão a temperatura de 95°C, partículas de
14 mesh e aquecimento de 1 hora, onde variou o pH da solução aquosa (lixívia) de 1,0 a 3,5 para realizar a
extração do cromo do ponto 1 (região rica em água), onde os pontos de microemulsão com pH 10,25 foram 
ajustados com a lixívia a pH 0,0 até o pH desejado. Variando o pH de 1,0 a 3,5 pode-se verificar que o 
cromo chega ao melhor percentual de extração em pH 3,5 com 93,41%. A escolha desse ponto se deve aos
bons resultados obtidos com altos percentuais de extração. 
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CÓDIGO: ET0318 
TÍTULO: GEOQUÍMICA AMBIENTAL 
ALUNO: GERSON ROMANO DOS SANTOS JUNIOR (034.648.524-07) 
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (080.366.914-34) 

Resumo:  
 
        O presente relatório consiste da analise de amostras de solo retiradas em cavas (poços de pesquisa) e
em diferentes níveis amostrais. As mesmas estão inseridas em três áreas, Canto do Amaro, Estreito e Salina
Cristal, ambas 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. Para isso realizamos coletas em três períodos a ser considerado: Estação
seca, chuvosa e seca novamente. Com base nos resultados das analises foram gerados gráficos que
contemplam as três etapas de amostragem para cada elemento químico previsto no meu plano de trabalho,
são eles: Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fé, Mg, Mn, N, Na, Ni, P, Pb, Sn, Ti, V, Zn, Zr. Com o objetivo de
saber como esses elementos variam com a profundidade e até que ponto eles podem ser influenciados pela
água da chuva e outros possíveis fatores. 
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CÓDIGO: ET0319 
TÍTULO: A SERPENTINIZAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NOS PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DOS 
ELEMENTOS DO GRUPO DA PLATINA DOS MILONITOS PERIDOTITICOS DO ARQUIPÉLAGO 
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Resumo:  
 
        O Arquipélago de São Pedro e São Paulo é formado por um pequeno grupo de ilhas que se situa
próximo a Dorsal Meso-Atlântica e da Fratura de São Paulo (0º56'N/29º22'W), é constituído por rochas 
ultramáficas mantélicas fortemente deformadas, que foram milonitizadas por ação tectónica, e
posteriormente serpentinizadas por ação da água-do-mar/fluidos hidrotermais, durante movimentos 
tectônicos tardios, que fraturaram ainda mais estas rochas. Os dados geoquímicos e cálculos de balanço de
massa demonstram que a milonitização inicial não alterou significativamente a composição peridotítica,
enquanto a serpentinização tardia causou perdas dos elementos maiores e induziu alguma mobilização nos
elementos traços. As TR-pesadas aparentemente não foram afetadas pela remobilização, enquanto as TR-
leves apresentam grande variabilidade na sua concentração no seio do peridotito serpentinizado, o que
indica que também sofreram alguma remobilização. Os padrões EGP das rochas estudadas são similares e
planos, mas apresentam algumas diferenças devido aos diferentes graus de halmirólise e sepentinização: os
milonitos peridotíticos mais serpentinizados e meteorizados caracterizam-se pela forte variação nos teores 
de Re-Pd, em oposição ao verificado às rochas não serpentinizadas que possui padrões de distribuição
paralelos. Os nossos dados sugerem a mobilização preferencial do Re-Pd durante a serpentinização-
halmirólise, processos esses que parece não ter afetado significativamente os outros EGP. 
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CÓDIGO: ET0324 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO VOLUME DE FILTRADO DE 
FLUIDOS DE PERFURAÇÃO À BASE DE ÁGUA 
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CO-AUTOR: BRUNO ALYSSON BARBOSA DUARTE DE ARAUJO (061.313.144-46) 

Resumo:  
 
        Os fluidos de perfuração base água são os mais comumentes usados na indústria do petróleo por
apresentarem um menor impacto ambiental. Entretanto, alguns “vilões” da perfuração prejudicam o 
desempenho desse tipo de fluido, como, por exemplo, a própria formação rochosa, que muitas vezes é
constituída de argilas hidrofílicas, que facilitam a invasão do fluido na formação, provocando danos muitas
vezes irreversíveis. Além das argilas, outros fatores, tais como diferença de pressão, temperaturas elevadas,
domos salinos, etc, tendem a diminuir a viscosidade do fluido, desestabilizando-o e levando-o a invadir a 
formação. Essa invasão de fluido indesejada na formação é denominada “filtração”, podendo ser dinâmica e 
estática. O objetivo deste trabalho se constituiu em estudar a influência da temperatura sobre o volume de
filtrado. Constatou-se, experimentalmente, que, à medida que a temperatura aumenta, ocorre um aumento
significativo no volume de filtrado, o que está de acordo com os dados da literatura. 
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Resumo:  
 
        A utilização de fluido de perfuração é de fundamental importância durante a perfuração de poços de
petróleo, em virtude da sua capacidade de controlar as pressões no interior do poço, lubrificar e resfriar a
broca e a coluna de perfuração, carrear os cascalhos até a superfície e estabilizar as paredes do poço. Vários
aditivos necessitam ser incorporados ao fluido com o intuito de promoverem essas funções. Atualmente, o
processo de desenvolvimento de novas tecnologias em fluidos de perfuração estabeleceu duas bases
fundamentais: controle de viscosidade e inibição de argila. Os inibidores químicos de inchamento de argilas
mais utilizados em fluidos de perfuração são os sais de sódio (NaCl) e de potássio (KCl), em função de
possuírem baixo custo e eficiência razoável. Porém, eles promovem o aumento de densidade do fluido e a
diminuição da viscosidade das soluções dos polímeros. Por outro lado, os sais de aminas quaternários
associados aos sais de sódio e de potássio têm trazido muitos benefícios à perfuração. Entretanto, esses sais
de sódio e de potássio na forma de cloreto apresentam impactos ambientais significativos, tornando
necessário o seu controle. De acordo com esse panorama, o objetivo principal desse trabalho se constituiu
em determinar o teor de cloreto presente em alguns inibidores catiônicos utilizados na indústria do petróleo.
Os resultados indicaram teores de cloreto aceitáveis, de acordo com as exigências encontradas na literatura. 
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Resumo:  
 
        O avanço da tecnologia dos semicondutores tem possibilitado cada vez mais a miniaturização dos
sistemas, reduzindo seu consumo e aumentando sua vida útil, tornando possível à perspectiva de implante
desses sistemas comunicantes em seres vivos. Este trabalho tem um foco especial em sistema implantáveis
para monitoramento e processamento de sinais neurais, sendo assim foi feito um levantamento dos
principais grupos que trabalham com sistemas implantáveis no mundo com o objetivo de interar-se das 
especificações de tal tipo de sistemas. No intuito de fazer uma descrição comportamental desses sistemas
implantáveis introduziu-se a linguagem a linguagem de descrição de hardware VHDL-AMS aplicada a 
circuitos analógicos, digitais e mistos. A linguagem VHDL-AMS foi utilizada para a modelagem 
comportamental dos circuitos que deveriam compor o sistema implantável completo, onde a modelagem
comportamental mostrou-se ser uma excelente ferramenta para modelar tais sistemas tão complexos, pelo 
fato de poder descrevê-los num alto grau abstração. A principio foi feita a modelagem comportamental de
um transistor MOS que serviria de bloco base para os outros componentes do sistema. O modelo de
transistor utilizado foi o ACM um modelo baseado na carga de inversão que descreve um transistor MOS
com poucos parâmetros e todos significados físicos. 
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Resumo:  
 
        Os materiais compósitos poliméricos reforçados com fibras tem tido um espaço importante na busca
de materiais que possam combinar alto desempenho, baixo custo e baixo peso para aplicações estruturais.
As mais comuns estão às tubulações industriais e reservatórios de pequeno, médio e grande porte. Visando
este objetivo, propõe-se neste trabalho a obtenção das propriedades mecânicas de um Compósito Reforçado
com Fibras de Vidro (CRFV). Essas propriedades são avaliadas através dos ensaios mecânicos de tração
uniaxial e flexão em três pontos. A configuração do CRFV envolve a presença de 7 (sete) camadas de
mantas (450gr/m2) de fibras de vidro-E. O compósito é fabricado industrialmente e utilizando a resina
poliéster isofitálica como matriz. A análise também foi fundamentada em um estudo comparativo das
propriedades mecânicas de resistência e rigidez para ambos carregamentos. Foi realizada uma análise
micrográfica da característica da fratura para dois tipos de ensaios. Em relação às propriedades mecânicas,
o CRFV, apresentou melhor desempenho no ensaio de flexão em três pontos. Com relação à característica
da fratura, a mesma mostrou dependência do tipo de ensaio realizado. 
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Resumo:  
 
        A chuva ácida é resultante da reação química que ocorre entre os compostos de enxofre, nitrogênio e
outros, liberados pela queima dos combustíveis fósseis , os quais geram, entre outros poluentes, o dióxido
de enxofre (SO 2) e os óxidos de nitrogênio (NO e NO2) que são os dois principais elementos formadores
da chuva ácida. O presente trabalho tem como objetivo estudar reações relacionadas com a chuva ácida
para elaboração de um vídeo envolvendo conceitos básicos dos diversos tipos de reações químicas. A
metodologia permite simular a formação da chuva ácida e suas conseqüências em relação a impactos
ambientais como a corrosão de metais, formação de cavernas, alterações nas cores de pinturas de paredes de
casas e edifícios, desgaste de monumentos históricos, contribuição para o aquecimento global, qualidades
das águas, acidificação do solo, etc. Neste estudo, simulou-se a chuva ácida através da queima do enxofre e 
decomposição do ácido nítrico. Os gases formados, ao entrar em contato com a água, tornam o meio
extremamente ácido. A acidez foi acompanhada através de indicadores de pH e do uso de pHmetro. A
solução ácida produzida foi usada para estudar as conseqüências indicadas anteriormente, tomando-se o 
cuidado de se estudar as reações envolvidas em cada processo. Espera-se que o vídeo produzido seja de 
bastante utilidade, não apenas para a exploração do tema, mas também para uma melhor compreensão do
conjunto de reações envolvidas. 
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Resumo:  
 
        A vedação entre a cabeça do poço de petróleo e a unidade de bombeio (UB) é feita pelo par tribológico
haste polida-pacote de selos elastoméricos, confinados em uma caixa de vedação (Stuffing Box). A
absorção de fluido ao qual o selo é submetido é definida como inchamento (swelling), ocasionando uma
variação volumétrica que, na faixa de 20 a 40% acima, interfere negativamente na maioria das aplicações as
quais o material é submetido. Por esta razão, essa variação constitui um fator determinante para garantir o
perfeito funcionamento do sistema. A medição da variação volumétrica dos elastômeros é obtida através de
procedimentos normatizados. Esses procedimentos se limitam a corpos-de-prova padrão, ou seja, com 
geometria predefinida, restringindo assim, sua aplicação em selos, que possuem geometrias variadas. Este
trabalho apresenta um estudo comparativo entre o procedimento adotado pela Norma Brasileira
Regulamentar 11407 e uma nova abordagem desenvolvida para a medição da variação volumétrica dos
elastômeros, utilizando corpos-de-prova com geometria similar aos selos utilizados na Stuffing Box de
UB’s. Os materiais utilizados nos ensaios foram o Poliuretano (PU) e a borracha de acrilonitrila-butadieno 
(NBR). Após o confronto dos resultados experimentais obtidos através dos dois métodos, no tocante à sua
aplicabilidade na medição do swelling, concluiu-se que houve uma influência da geometria do corpo-de-
prova na variação volumétrica. 
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Resumo:  
 
        No trabalho realizado presenta os primeiros resultados do monitoramento da umidade do solo,
utilizando a sonda de capacitância Diviner 2000®, em uma área piloto, nas imediações do LARHISA-
Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Apresenta também
uma descrição detalhada de todo o processo de calibração desse aparelho para um solo arenoso, tipo Duna.
Este estudo objetiva conhecer e compreender o processo de distribuição da água pluvial nas camadas do
solo, através do levantamento dos perfis verticais de umidade, para posterior modelagem da infiltração da
água pluvial, aproveitando tais estudos para outras regiões com diferentes características de solos. O sensor
foi calibrado para as três condições de campo: solo saturado, solo úmido e seco, através de amostragens
para o cálculo da umidade gravimétrica e volumétrica, peso especifico aparente e porosidade do solo. Os
resultados das leituras de campo proporcionaram o conhecimento da distribuição de umidade entre as
camadas do solo, bem como a análise da relação de causa e efeito entre alguns eventos chuvosos e os perfis
de umidade. Porém, como esse estudo esta em fase inicial, e a serie de dados é curta, não se pode obter
ainda conclusões muito precisas e detalhadas a cerca do processo de drenagem da água pluvial. Faz-se 
necessário um monitoramento em intervalos mais curtos, principalmente quando da ocorrência da chuva. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho tem o objetivo de analisar os processos erosivos associados aos eventos de
precipitação e escoamento superficial em uma parcela experimental com vegetação nativa localizada na
Estação Ecológica do IBAMA em Serra Negra do Norte, região do semi-árido potiguar. A área de estudo 
mede 5m x 50m, com inclinação de 2,5%. A precipitação e o escoamento foram monitorados utilizando
pluviógrafo e linígrafo automáticos, com o registro de dados em intervalos de 1 minuto. Um reservatório
com capacidade de 5m³, construído a jusante da parcela permitiu o monitoramento da produção de
sedimentos e do escoamento superficial. Após cada evento o sedimento acumulado era coletado, pesado e
submetido à análise granulométrica. Além disso, ensaios de infiltração na parcela demonstraram uma alta
heterogeneidade espacial nas propriedades do solo. Os dados observados permitiram ajustar uma relação
entre a lâmina precipitada e a produção de sedimentos. Observou-se que a dinâmica biológica da vegetação 
ao longo do tempo tem uma grande influência nos processos hidrológicos e conseqüentemente na produção
de sedimentos. 
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Resumo:  
 
        Foram realizados trabalhos de reconhecimento da geologia e geomorfologia da zona costeira
compreendida entre as praias de Pirangi e Búzios - litoral centro-sul do Estado do Rio Grande do Norte. 
Estes trabalhos consistiram na execução e interpretação de perfis topográficos de praia e na coleta de
sedimentos realizada ao longo destes perfis. Os perfis de praia foram executados com auxílio do GPS
diferencial, apresentando uma base fixa para a correção altimétrica dos pontos adquiridos e uma unidade
móvel para a realização da perfilagem em locais pré-estabelecidos. Foram amostradas e analisadas 
granulometricamente três regiões distintas da costa: o pós-praia, a zona de estirâncio e a zona de surfe. Os 
resultados preliminares representam um grande auxílio às autoridades governamentais locais na tomada de
decisões para um gerenciamento costeiro mais eficaz, além de um melhor planejamento das atividades de
pesquisa a serem realizadas daqui em diante. 
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Resumo:  
 
        A medição de peças com geometria relativamente complexa e de dimensões particularmente pequenas
apresenta certa dificuldade no que diz respeito à exatidão e confiabilidade dos resultados obtidos. Uma
solução para isso é a utilização da máquina de medir por coordenadas bidimensionais: o projetor de perfil.
Esta máquina amplia a imagem do perfil da peça, conferindo à medição uma melhora significativa nos
resultados. Este trabalho resume-se em mostrar a aplicação e as características gerais desta máquina, bem
como o procedimento de medição, as fontes de incerteza associadas e a comparação entre os resultados
obtidos numa medição com instrumento convencional e o projetor de perfil. 
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Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é fornecer as principais fontes de incertezas da medição, utilizando-se 
MÁQUINA DE MEDIR por COORDENADAS, para que possamos obter resultados confiáveis. Devido a
diversos fatores que influenciam nos processos de medição, é impossível garantir uma perfeita exatidão dos
resultados. Isto faz com que estes resultados possuam uma margem de dúvida denominada de Incerteza de
Medição, a qual é de fundamental importância conhece-la para que sejam tomadas decisões corretas em 
virtude do seu resultado para a correção de problemas técnicos em processos e produtos, evitando prejuízo.
No presente trabalho são apresentadas fontes de incerteza no processo de Medição 3D tais como, o
operador, procedimento de medição, ambiente, a máquina de medição e o mensurando. Uma medição é
confiável quando suas incertezas não levam o metrologista a uma conclusão errada quanto à conformidade
de produtos e processos, ou seja, os resultados da medição devem ser dotados de boa confiabilidade
metrológica. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho visa melhorar o procedimento das calibrações de medidores de temperatura realizadas no
Laboratório de Metrologia da UFRN – LabMetrol, tais como termopar, termorresistência e termômetros de
vidro, com o auxílio de um banho térmico tipo bloco seco, garantindo ao procedimento uma maior
confiabilidade nos resultados. Os experimentos foram feitos no Laboratório de Metrologia, utilizando
inicialmente uma termorresistência do tipo Pt-100 e o banho térmico tipo bloco seco T-350P da Presys, 
juntamente com o jogo de blocos de prova (insert) de medidas que vão de 6 à 19mm. O procedimento de
calibração do Pt-100 consiste em se tomar quatro temperaturas na faixa de 30 à 60°C, que irão ser
comparadas entre o instrumento e o banho térmico. O trabalho em questão também buscou alternativas para
melhorar o resultado de medições envolvendo sensores de temperatura com dimensões inferiores às do
insert, através do preenchimento dos espaços remanescentes com oriundos da diferença de dimensões com
água. 
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Resumo:  
 
        Os ácidos graxos têm sido bastante utilizados como matéria prima para obtenção de tensoativos
aniônicos, sendo obtidos tensoativos com várias funções químicas, como exemplo aminados, etoxilados e
sulfonados. Os tensoativos são substâncias que tem uma alta aplicabilidade na indústria química devido ser
um agente de superfície, se adsorvendo em interfaces líquido-gás, líquido-líquido e líquido-sólido. A 
facilidade com que a molécula tensoativa se adsorve em superfície está relacionada com sua estrutura
química, que apresenta dupla afinidade, polar e apolar. Pensando nisso, este trabalho tem como objetivo
sintetizar um novo tensoativo a partir do ácido graxo ricinoleico derivado do óleo de mamona, no qual será
adicionada a molécula deste ácido um grupo epóxi, para tal utilizou-se uma rota de síntese que segue as 
etapas: 1-hidrólise, 2-epoxidação e 3-saponificação. A hidrólise foi realizada com hidróxido de potássio em
meio alcoólico, sendo depois obtido o ácido por diferença de ponto de fusão, enquanto a epoxidação foi
feita a partir do ácido peracético que após a obtenção do epoxidado foi feita uma saponificação com
hidróxido de sódio para dá solubilidade a molécula no meio aquoso. A obtenção deste novo tensoativo foi
comprovada a partir da caracterização por placas cromatográficas, no qual se utilizou uma mistura de
hexano-acetato de etila, que mostrou diferentes eluições para o ácido graxo e o composto epoxidado,
comprovando a obtenção deste composto. 
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Resumo:  
 
        Os tensoativos são substâncias que, pela sua estrutura química e propriedades físico-químicas, se 
adsorvem as interfaces líquido-líquido, líquido-gás e sólido-líquido, reduzindo a tensão interfacial. Na qual 
a adsorção pode ser do tipo monocamadas, antes da CMC, ou multicamadas, com concentrações a cima da
CMC. Este trabalho tem como objetivo estudar o 9,10-epóxi-12-hidroxioctadecenoato de sódio (SEAR) em 
interface fluida líquido-gás para encontrar os parâmetros físico-químicos variando a concentração do meio 
salino, NaCl 0,5M e 1,0M, e temperatura, a 30 ºC e 60 ºC. Para tal estudo utilizou-se um tensiômetro 
SensaDyne QC-6000, da Chem-Dyne Research Corp., utilizando-se um fluxo de nitrogênio gasoso, para 
realizar as medidas de tensão superficial em função da concentração do tensoativo no meio. Nos quais os
seus resultados são analisados em um programa computacional baseado em um modelo matemático
simplex, calculando os parâmetros a partir da isoterma de Frumkin. Os resultados mostraram que o modelo
se adequou aos experimentos, validando os dados, devido ter valores na ordem de 10-3 entre o experimental 
e o teórico. Adsorção foi espontânea, pois apresentou valores negativos de ΔG que diminuiu com a 
salinidade e aumentou com a temperatura. Enquanto os valores positivos do parâmetro de interação lateral
sugerem que há interação de atração entre os tensoativos, facilitando a formação dos agregados micelares e
gerando o empacotamento dos tensoativos nestas micelas. 
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Resumo:  
 
        As falhas são extremamente importantes para o acumulo e movimento de hidrocarbonetos em
reservatórios carbonáticos fraturados, pois estas, produzem parte da porosidade vugular. É importante
também a porosidade pela qual os vugs estão conectados (touching-vug pore systems). Esta segunda 
categoria de porosidade é dada por juntas. A análise de afloramentos fraturados e com porosidade vugular
tem sido uma área de crescente interesse por parte da indústria nos últimos anos. Durante as duas últimas
décadas, estudos de duas áreas divergentes, exploração petrolífera e hidrologia e geoquímica de cavernas,
têm aumento o entendimento sobre processos de desenvolvimento de sistemas de fraturados. O
mapeamento geológico das estruturas rúpteis, a quantidade de informações destas estruturas e dados
petrográficos, são de extrema importância para o modelamento em 3D de reservatórios Carbonáticos 
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CÓDIGO: ET0355 
TÍTULO: PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DE UM SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 
APLICADO NO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MEDIÇÃO EM PETRÓLEO 
ALUNO: LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS (050.865.564-14) 
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (516.183.629-68) 
CO-AUTOR: FILIPE DE OLIVEIRA QUINTAES (031.644.094-94) 
CO-AUTOR: IURI AUGUSTO CARLOS DANTAS (011.662.864-28) 
CO-AUTOR: JOSE ALBERTO DIAZ AMADO (015.370.094-78) 

Resumo:  
 
        Este trabalho teve como objetivo pesquisar as melhores formas de executar a movimentação de cargas
na planta do laboratório. Para isso, foi necessário um estudo para verificar como seria possível a introdução
de um sistema que atendesse as necessidades de deslocamento de qualquer equipamento de um local para o
outro, bem como a carga e descarga do mesmo de forma segura. Para a determinação do melhor material a
ser utilizado, foi levado em consideração não só o tipo de carga com que seria trabalhado, mas também
questões de segurança no local, visto que se trata de uma área classificada com risco de explosão. Então
características do equipamento, como material, potência elétrica entre outros, deveriam ser analisados. A
partir dessas características ficou definido que o sistema de movimentação contaria com os seguintes
equipamentos: Talha, Trolley e Guincho hidráulico, dispostos de forma que será colocada uma viga do tipo
“I” na transversal sobre a área de testes, que será o caminho de rolamento do conjunto talha-trolley, sendo 
esse conjunto responsável pela movimentação de equipamentos de um lado até o outro da bacia de
contenção, bem como sua movimentação vertical. O sistema contará ainda com dois guinchos hidráulicos,
sendo um deles responsável pela colocada e retirada do instrumento na linha de testes, e o outro pelo
carregamento e descarregamento dos caminhões que trarão os instrumentos até o LAMP. 
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CÓDIGO: ET0357 
TÍTULO: ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL DOS ESPECTROS DE RMN 1H PARA A AVALIAÇÃO 
DO NÍVEL PERCENTUAL DE MISTURAS BIODIESEL DE MAMONA/DIESEL 
ALUNO: ITALO GUIMARAES MEDEIROS DA SILVA (013.587.374-60) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 
CO-AUTOR: ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA (030.915.454-58) 
CO-AUTOR: FABIO PEREIRA FAGUNDES (025.341.804-60) 

Resumo:  
 
        A ANP é responsável pela regulamentação e monitoramento de combustíveis e biodiesel. A lei
11.097/2005 estabelece percentuais mínimos de misturas de biodiesel/diesel mineral que podem ser
comercializadas e prevê que até 2008, o diesel distribuído ao consumidor será obrigatoriamente na forma de
misturas com biodiesel. Em virtude disso, diversos métodos analíticos têm sido propostos para monitorar e
identificar possíveis adulterações no percentual dos níveis pré-estabelecidos de misturas. Como técnica 
alternativa, este trabalho propõe a análise “multidimensional” dos espectros de RMN 1H para determinar o 
percentual de biodiesel de mamona em misturas com o diesel mineral. A projeção “multidimensional” dos 
espectros possibilita análises mais favoráveis que os espectros usuais, permitindo uma melhor identificação
dos picos característicos de cada amostra e a construção de uma curva padrão para os diferentes níveis de
mistura. A avaliação do percentual de biodiesel em misturas com o diesel foi realizada com base nas áreas
referentes às regiões: 3,6 – 3,7 ppm (hidrogênios característicos dos grupos metoxila do biodiesel), 0,8 –
3,0 ppm (hidrogênios metilênicos e metínicos do biodiesel e diesel) e 5,3 – 5,4 ppm (hidrogênios do 
carbono olefínico do biodiesel). Os resultados evidenciam uma boa correlação entre os valores encontrados
na determinação por RMN 1H das porcentagens de biodiesel nas misturas binárias e os valores reais,
validando, portanto, o método empregado. 
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CÓDIGO: ET0359 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO LANTÂNIO NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DOS PÓS MG1-
XLAXWO4 (X= 0,0; 0,2; 0,6) 
ALUNO: ANA PAULA DA SILVA PERES (057.241.684-99) 
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (091.555.463-15) 

Resumo:  
 
        Compostos do tipo AWO4 são importantes materiais inorgânicos por possuirem grande potencial de
aplicação tecnológica. Na fotoluminescência, estes materiais são empregados em fibra óptica, lâmpadas
fluorescentes, lasers, entre outros. Na catálise, os tungstatos de metais de transição são de grande
importância para indústria petroquímica por serem usados em diversas reações catalíticas. Para se obter
materiais com melhor desempenho é necessário utilizar rotas de síntese que favoreçam o controle de
parâmetros como pureza, homogeneidade, composição e tamanho de partículas. Neste trabalho foram
preparados pós de Mg1-xLaxWO4 (x= 0,0; 0,2 e 0,6) usando o método dos precursores poliméricos
(Pechini). Os materiais obtidos foram calcinados entre 700ºC e 1000ºC por 2h e caracterizados por Análise 
Termogravimétrica(TG), Espectroscopia de Absorção na região do Infravermelho (IV), Difração de Raios
X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As curvas termogravimétricas indicam que os
materiais apresentam perfis semelhantes com possível formação dos óxidos em torno de 750°C para o
MgWO4, 800ºC para o Mg0,8La0,2WO4 e acima de 850ºC para o Mg0,4La0,6WO4. Os espectros de IV 
foram feitos nas diferentes temperaturas para acompanhar a saída da matéria orgânica. Os difratogramas
mostraram a formação do MgWO4 monofásico, enquanto nos materiais dopados observou-se formação de 
fases secundárias. As micrografias dos pós revelam uma uniformidade na distribuição do tamanho das
partículas. 
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CÓDIGO: ET0360 
TÍTULO: TRANSPONDER PARA O PROJETO ITASAT 
ALUNO: JOSE EDUARDO DE MELO COSTA (064.715.664-41) 
ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (884.649.114-91) 

Resumo:  
 
        Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um transponder de comunicação que será
embarcado como principal carga útil no satélite a ser construído pelo projeto ITASAT. Este transponder
será responsável pela transmissão de dados coletados pelas Plataformas de Coletas de Dados (PCDs)
distribuídas por todo o País, devendo oferecer uma abordagem nova em relação ao atualmente em uso,
predominando o uso de técnicas digitais de comunicação e da flexibilidade oferecida pelos dispositivos
lógicos programáveis (FPGAs). O projeto ITASAT está sendo desenvolvido em várias universidades
brasileiras em parceria com o INPE e a AEB e tem como principal objetivo desenvolver o satélite para
integrar o sistema brasileiro de coleta de dados, além de oferecer oportunidades a estudantes de engenharia
e ciências da computação para a realização de experimentos tecnológicos com aplicação na área espacial.
No decorrer do projeto tem sido feito um modelo de todo o enlace de transmissão utilizando o software
ADS para análise do sinal presente na entrada do transponder em função dos níveis de potência e ruído,
além da variação da freqüência causada pelo efeito Doppler. Atualmente está sendo modelado no mesmo
software os blocos funcionais de Rádio Freqüência de todo o transponder. 
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CÓDIGO: ET0361 
TÍTULO: AQUECIMENTO DO FLUIDO NA RECIRCULAÇÃO DE UM TANQUE CILÍNDRICO 
UTILIZANDO RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS NUM SISTEMA ACOPLADO 
ALUNO: RODRIGO FREITAS DE ANDRADE (010.702.184-64) 
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (516.183.629-68) 
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Resumo:  
 
        Em um sistema composto por um tanque atmosférico e cilíndrico, tubulações, válvulas e bombas;
deseja-se aquecer o fluido que recircula nesse tanque e escoa através de tubos a outro sistema, chamado
Linha de Testes. Na linha de testes são feitas medições de vazão, temperatura, BSW, e outras mais.
Pretende-se ter como fluido de processo água e óleo em proporções variadas, mas o fluido utilizado neste 
primeiro trabalho é a água. O tanque apresenta diâmetro de 1,90m, altura de 3,00m e volume útil de
operação de 7,00m3. As tubulações são de 3,00polegadas. Trabalhando nesse sistema encontra-se a 
necessidade de fazer considerações que auxiliem nos cálculos e nos balanços de massa e energia, por
exemplo: a suposição de que existe agitação perfeita dentro do tanque, executada pela recirculação eficiente
no processo, além disso o uso do coeficiente de convecção constante também é importante. É proposto o
acoplamento de um sistema na tubulação de recirculação para que transfira energia de resistências elétricas
para o fluido durante a sua passagem. Este sistema é composto por um tubo, cujo diâmetro é maior que o da
tubulação de recirculação, com as resistências elétricas bem instaladas e voltadas para seu interior. Os
cálculos já realizados mostram que a transferência de energia no sistema acoplado deve ser otimizada para
atender a demanda da recirculação sem provocar a mudança de fase da água e reduzir o tempo de
aquecimento do volume de operação. 

Palavras chave: Aquecimento, Tanque e Resistências Elétricas 
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Resumo:  
 
        A geração de energia elétrica por meio de turbinas eólicas, sistemas fotovoltaicos e células
combustíveis constituem uma alternativa para diversos níveis de demanda, podendo suprir pequenas
localidades distantes da rede elétrica. Em função da localização privilegiada do estado do Rio Grande do
Norte, onde o potencial energético das fontes de energia alternativas oriundas do sol e do vento são os
maiores do país, uma vez que o nível médio anual de radiação solar global diária na região é de 20
MJ/m²dia e as velocidades de ventos são maiores que 8m/s na região costeira, projetos de geração através
de fontes alternativas de energia tornam-se bastantes viáveis para a região. O presente trabalho apresenta
um projeto de estudo e implementação de um sistema de integração entre fontes alternativas de energia para
alimentação de cargas isoladas com potência nominal de 1kW. O sistema consiste de um conversor DC-DC 
push-pull elevador de tensão, com a função de realizar a amplificação de tensão no seu barramento de saída
a partir de um banco de baterias com tensão de 24Vdc e também de um inversor eletrônico que deverá
fornecer energia para a carga na forma de uma tensão senoidal com amplitude controlada de 220V de valor
eficaz e possuindo baixa distorção harmônica. O projeto do conversor utiliza duas saídas PWM (Pulsed
Width Modulation) gerado por um TL494. Já o inversor é utilizado um microcontrolador PIC16F877A para
geração das saídas PWM. 
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CÓDIGO: ET0367 
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CONDUTOMETRIA E POTENCIOMETRIA 
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Resumo:  
 
        Nas disciplinas de química relacionadas com equilíbrio ácido-base os alunos estudam conceitos 
teóricos de constantes de dissociação como constantes de acidez (Ka), de basicidade (Kb) e produtos de
solubilidade (Ks), porém raramente se faz experimentos envolvendo esses parâmetros. O estudo realizado
tem como objetivo apresentar métodos simples para determinação dessas constantes, Ka e Kb, através de
medidas diretas de pH ou condutométricas ou ainda por titulações pHmétricas. Neste estudo determinaram-
se as constantes de dissociação para o ácido acético e o hidróxido de amônio. Para a determinação das
constantes por condutometria é necessário o conhecimento prévio da concentração da solução de análise,
além das condutividades equivalentes dos íons envolvidos na dissociação. A determinação por
potenciometria foi realizada através da curva de titulação. Neste caso usaram-se dois métodos, onde um 
deles baseou-se na medida do pH na metade do volume de equivalência. Para o ácido acético este valor
corresponde ao pKa e para o hidróxido de amônio corresponde a (14-pKb). Num segundo método as 
constantes foram encontradas determinando-se a concentração de íons H+ ou OH- a partir do pH da solução 
antes da adição do titulante, além da concentração do titulado a partir da titulação. As constantes tabeladas
(Ka, Kb) apresentam valores bem próximos em torno de 1,78x10-5. Todos os valores encontrados 
apresentaram a mesma ordem de grandeza e a maioria deles variou entre 1,45x10-5 e 2,5x10-5. 
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Resumo:  
 
        A remoção de cor de efluentes têxteis tem sido matéria de considerável interesse nas duas últimas
décadas, não apenas pela potencial toxidade de certos corantes, mais principalmente pela fácil detecção nas
águas receptoras. Efluentes coloridos são esteticamente desagradáveis, impedem a penetração da luz,
prejudicam a qualidade dos corpos d’água e podem ser tóxicos aos processos de tratamento, aos organismos
da cadeia alimentícia e para a vida aquática. O presente trabalho tem como objetivo utilizar diferentes
temperatura com sistema microemulsionado para avaliar a remoção da cor, presente no efluente têxteis. O
efluente utilizado neste estudo foi obtido de uma tinturaria de Natal/RN, o seu pH foi ajustado para 9, antes
de ser seu aquecimento, contendo os corantes reativos Procion Amarelo (H-E4R), Procion Azul (H-ERD) e 
Procion Vermelho (H-E3B). Para realizar este estudo, o efluente utilizado foi aquecido até 80 ºC, sob uma 
agitação de 500 ppm. O tempo de agitação foi de 5 minutos, seguido de 1 minutos para transferir a solução
para os tubos de ensaios e em seguida, 3 minutos para centrifugação. Os resultados mostraram que a
remoção da cor aumenta em função da temperatura, devido ao crescimento do poder de solubilização da
água pelo tensoativo na solubilidade na microemulsão. Consequentemente, a elevada concentração de sal
do BER aumenta a afinidade do tensoativo pelo óleo, tendendo a uma estrutura bicontínua, com maior
quantidade de gotículas de água. 
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Resumo:  
 
        O rio é denominado Piranhas no estado da Paraíba e, após cruzar a fronteira com o estado do Rio
Grande do Norte adquire o nome de Piranhas-Açu. Este rio apresenta grande importância para a economia
dos dois estados nos quais ele se insere. O estudo realizado teve como objetivo um reconhecimento
detalhado da parte potável do rio compreendida entre as cidades Ipanguaçu e Macau objetivando um
monitoramento mais detalhado, em etapas posteriores, quanto a possíveis impactos devido a atividades
desenvolvidas em seu entorno. O percurso foi realizado em dois dias, no qual se analisou o oxigênio
dissolvido (OD), pH, condutividade e temperatura da água. Os resultados mostraram maiores valores de
OD no primeiro trecho percorrido entre Ipanguaçu e Alto do Rodrigues com valores entre 5,8 e 7,0 mg/L.
No segundo trecho, entre Alto do Rodrigues e o distrito de Porto do Carão, no município de Pendências, os
valores de OD reduziram bruscamente, variando entre 2,5 e 5,0 mg/L. Essa queda na oxigenação foi
atribuída à abundância de microalgas associada à falta de luminosidade natural, uma vez que essas medidas
foram realizadas pela manhã e em um dia nublado. A temperatura média no primeiro trecho percorrido
ficou em cerca de 29 oC e 27 oC no segundo. Os valores de condutividade foram crescentes em todo o
percurso. Esses resultados foram interpretados como sendo devido ao contato da água com espécies
solúveis em todo o curso do rio. O último valor foi o mais elevado devido à ação do mar. 
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Resumo:  
 
        O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Centro Regional do Nordeste, sediado em Natal – RN, 
realiza sistematicamente sondagens para determinação da concentração de ozônio na atmosfera. Para tanto,
conta com espectrofotômetros e sondagens por balões. Com base em dados obtidos por meio dos
espectrofotômetros de Brewer e de Dobson e, ainda, por meio das sondagens por balões, construíram-se 
gráficos da concentração do ozônio em função dos meses do ano, para vários anos. Foram constatadas
discrepâncias entre os valores obtidos em cada situação. Identificado o problema, analisaram-se possíveis 
critérios para estabelecimento de um padrão de referência local. 
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Resumo:  
 
        O forno de microondas pode certamente ser considerado um dos grandes inventos da época atual. Ele
possui uma grande habilidade para aquecimento uniforme em um menor tempo, comparado aos
convencionais. As polpas de frutas foram escolhidas inicialmente, por ser o Rio Grande do Norte um dos
grandes produtores de polpas no Nordeste, como também por ser um produto bastante consumido pela
população. Estudos preliminares sobre propriedades dielétricas foram realizados em amostras de polpas de
graviola, manga, mangaba, serigüela e umbu, tomando por base a sua constante dielétrica (ε´) e seu fator de 
perdas (ε”), ambos em função da temperatura e da freqüência, avaliando-se com isso, sua habilidade para 
absorver, transmitir e refletir energia eletromagnética. As amostras apresentaram bons desempenhos em
aquecimento eletromagnético, os quais são evidenciados pelas suas características dielétricas, podendo
assim absorver e transmitir ondas em um campo eletromagnético. 
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Resumo:  
 
        O método de GPR (Ground Penetrating Radar) utiliza uma onda eletromagnética enviada ao solo onde
parte dela é transmitida no meio e outra parte é reletida. O método sísmico de reflexão, que consiste na
produção de uma onda de pressão, é o mais utilizado para este mapeamento. Porém, este método pode
consumir cerca de 90% do investimento em um projeto do tipo exploratório. Temos que o produto final do
processamento de um dado físico é chamado de seção sísmica, ela carrega um conjunto de traços dos quais
serão interpretados. O traço sísmico é importante para mapear a distribuição de permeabilidade e
porosidade do material estudado. Outro fator importante para a interpretação desses dados é a análise de
multiatributo sísmico, que consiste na análise dos atributos dos traços sísmicos, como por exemplo, os
traços complexos, que nos permite interpretar a estrutura sub superfície através dos valores de fase,
amplitude e freqüência da onda refletida. O multiatributo de GPR tem sido utilizado para mapear falhas,
água subterrânea, modelização de reservatórios de combustíveis fósseis e jazidas. O GPR tem ganhado uma
grande aceitação na comunidade geofísica como uma ferramenta rápida, portátil, não destrutiva e de alta
resolução para o mapeamento de estruturas sub superfície e é melhor indicado para estruturas próximas à
superfície. 

Palavras chave: GPR, Multiatributos 



CÓDIGO: ET0383 
TÍTULO: POLI(ÁCIDO ACRÍLICO) COMO MODIFICADOR DE TENSÃO SUPERFICIAL 
ALUNO: ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ (060.742.714-02) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 
CO-AUTOR: ZILVAM MELO DOS SANTOS (012.115.144-12) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 

Resumo:  
 
        Polímeros constituem em moléculas de cadeias longas que desempenham um importante papel em
aplicações industriais e biológicas. O estudo da hidrodinâmica de superfície de soluções de polímero
também é relevante a várias aplicações envolvendo líquidos poliméricos. É mostrado neste trabalho o
comportamento da tensão superficial e do excesso superficial de soluções de poli(ácido acrílico) em função
da variação da concentração de segmentos deste polímero. A determinação do excesso superficial ocorreu
mediante a aplicação de valores obtidos de tensão superfical a partir do tratamento inicial dado por Gibbs
como parte do estudo do equilíbrio de fases. Foi obtido que o polímero se comporta como surfactante
possuindo assim a capacidade de diminuir a tensão superficial devido sua característica anfifílica quando
em solução. Nesta primeira abordagem é feita algumas aproximações matemáticas tendo em vista um
tratamento mais complexo em trabalhos futuros. 

Palavras chave: tensão superficial, excesso superficial, poli(ácido acrílico) 



CÓDIGO: ET0397 
TÍTULO: MODIFICAÇÃO QUÍMICA DO XISTO RETORTADO PARA AUMENTO DE SUAS 
PROPRIEDADES ADSORTIVAS E CATALÍTICAS 
ALUNO: DANILO BRASIL RIBEIRO (063.270.914-66) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (045.149.983-20) 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 
CO-AUTOR: ARY LEONIDIO DO CARMO ASSUNCAO 
CO-AUTOR: JARDEYLDE ROSENDO DO AMARAL (046.903.564-16) 

Resumo:  
 
        O xisto modificado (XM) é um material que combina propriedades do carvão ativado e das zeólitas,
materiais que são extensivamente usados nos processos de catálise e separação. A síntese foi realizada
sabendo que a partir da ativação química do xisto retortado há uma modificação na área superficial
específica e composição química da superfície (grupos funcionais oxigenados), características definitivas
no comportamento dos processos de separação e catálise. O xisto retortado utilizado foi coletado na
Unidade de Negócios da Industrialização do Xisto (UM-SIX) que está localizada em São Mateus do Sul –
Paraná. Uma massa de 50 gramas de xisto de faixa granulométrica de -35+200 mesh foi modificada 
inicialmente com 95ml de H2SO4 para promover a desidratação da amostra, seguida da adição lenta de 5ml
de HNO3 usando uma bomba acoplada a uma pipeta para mistura do material e borbulhamento de ar, afim
de aumentar a oxidação e homogeneização do material sintetizado. Uma maior oxidação aumenta
consequentemente a formação de grupos funcionais oxigenados na superfície. Com o resultado das áreas
superficiais especificas obtidas no equipamento Quantacrome, modelo NOVA 2000, usando o método do
BET, observou-se que houve um aumento significativo de 13m²/g do xisto retortado para 80m²/g do xisto 
retortado modificado, comprovando a eficiência da ativação. 

Palavras chave: carvão ativado, zeólitas, xisto retortado. 



CÓDIGO: ET0404 
TÍTULO: ESTUDO TÉRMICO E MODELAGEM MOLECULAR DOS MALEATOS DE 
LANTANÍDEOS HIDRATADOS. 
ALUNO: ROSEANE MARIA DE MELO (048.829.024-43) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 

Resumo:  
 
        Os maleatos de lantânio, cério, neodímio, samário, disprósio e érbio, foram preparados fazendo-se 
reagir os respectivos óxidos com ácido clorídrico para a formação dos sais, ambos em suspensão aquosa à
temperatura 60 °C, e depois de recristalizados e secos adicionou-se ácido maleico. Os compostos assim 
obtidos foram estudados através da complexometria com EDTA, o estudo da termogravimetria (TG),
espectroscopia na região do infravermelho e difratometria de raios X pelo método do pó. As curvas TG
foram obtidas em atmosfera de ar sintético e em cadinho de platina para a amostra de referência. Os
resultados obtidos por termogravimetria (TG), complexometria com EDTA, possibilitaram estabelecer a
estequiometria e o grau de hidratação dos compostos, que apresentaram fórmula geral: M(Mal)x nH2O. As
curvas TG também permitiram verificar a estabilidade térmica, bem como o processo de decomposição
térmica, destes compostos. Os difratogramas de raios X, pelo método pó, mostraram que todos os
compostos possuem estrutura cristalina, porém, sem formação de série isomórfica. 

Palavras chave: Maleato de lantanídeos, Estudo Térmico e Difração de Raios-X. 



CÓDIGO: ET0405 
TÍTULO: ESPECIAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO FOSFATO NO SEDIMENTO DOS VIVEIROS DE 
CAMARÃO MARINHO COM MANEJO ORGÂNICO E TRADICIONAL: NE, BRASIL- DADOS 
PRELIMINARES. 
ALUNO: FRANCIDALVA SILVA DOS REIS (516.552.172-91) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO RAMOS E SILVA (572.954.257-72) 
CO-AUTOR: ANDERSON FELIPE DE MEDEIROS BEZERRA (060.605.274-77) 
CO-AUTOR: PABLO BEZERRA DÁVALOS (063.205.364-03) 
CO-AUTOR: MARCIA FILIPA FERNANDES DIAS MARQUES (000.023.111-10) 

Resumo:  
 
        RESUMO A especiação e a quantificação do fosfato, teor de carbonato e matéria orgânica foi estudado
em duas fazendas de carcinocultura com diferentes manejos. O manejo orgânico trabalha sem adição de
insumos (ração, fertilizantes ou qualquer outro produto químico) e segue a legislação e diretrizes de órgãos
certificadores para produtos orgânicos. O manejo tradicional trabalha com um sistema semi-intensivo e é 
caracterizado pela adição de insumos. As particularidades nas atividades desses manejos acarretam em
diferenças para a caracterização da qualidade do sedimento em relação às concentrações de fosfato, teor de
carbonato e matéria orgânica. Nossos dados mostram que não houve diferença significativa ao longo do
manejo no cultivo orgânico. Já dentro do manejo semi-intesivo houve diferença apenas entre a MO 
(p=0,0031) e o PO (0,00843). Comparando os dois sistemas estudados as variáveis diferiram quanto as
concentrações do fosfato MO, e CO3 que teve uma porcentagem maior dentro do sistema orgânico. 

Palavras chave: Fosfato, sedimento, Litopenaeus vannamei, aquicultura orgânica. 



CÓDIGO: ET0406 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO BIODIESEL OBTIDO ATRAVÉS DA 
TRANSESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA DO ÓLEO DE MAMONA. 
ALUNO: POLYANA MEDEIROS DE MENEZES (067.273.274-24) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (852.035.139-53) 
CO-AUTOR: CARLOS HENRIQUE XAVIER (009.683.304-10) 
CO-AUTOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 
CO-AUTOR: IARA REGINA BANDEIRA DA SILVA (876.004.044-00) 

Resumo:  
 
        O estudo de combustíveis alternativos para motores a diesel se torna cada vez mais importante devido
à escassez das reservas de petróleo e, principalmente, aos problemas de poluição ambiental. Este trabalho
tem por objetivo avaliar o biodiesel obtido a partir do óleo de mamona utilizando-se diferentes álcoois de 
cadeia curta (metanol ou etanol) em excesso. O método aplicado foi a transesterificação enzimática, onde
utilizou-se as lípases de células do fungo Rhizopus oryzae imobilizadas em bucha vegetal (Luffa
cylindrica). A produção dos biocatalisadores e a reação enzimática foram realizadas em shaker com
temperatura e agitação controladas, a 35ºC e 150 rpm, sendo a adição do metanol e do etanol feita em
bateladas. Realizou-se vários experimentos modificando algumas variáveis como as quantidades de
óleo/álcool e solução tampão de ácido acético 0,1 M. O produto da reação foi avaliado por meio de análises
físico-químicas (ponto de fugor, densidade, viscosidade cinemática, pH, teor de cinzas, dentre outros) e os
testes quantitativos por meio de cromatografia gasosa e/ou em camada delgada, a fim de determinar as
melhores condições para o processo. 

Palavras chave: biocatalisador, suporte, biocombustível 



CÓDIGO: ET0407 
TÍTULO: COLETOR SOLAR COM SUPERFÍCIE ABSORVEDORA DE CHAPAS DE PVC 
UTILIZADAS EM COBERTURAS DE AMBIENTES 
ALUNO: LUIZ GUILHERME VIEIRA MEIRA DE SOUZA (077.900.264-45) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 
CO-AUTOR: ALINIO MACIEL LIMA DE BRITO (078.893.604-28) 
CO-AUTOR: ELTON GIL XAVIER MOURA (013.156.984-80) 
CO-AUTOR: CLAUDIO HENRIQUE MAIA E MEDEIROS (077.166.064-25) 

Resumo:  
 
        Apresenta-se um coletor solar alternativo de baixo custo, cuja superfície absorvedora é constituída de
placas de PVC utilizadas em cobertura de ambientes. Tal coletor tem como principal característica uma
maior superfície de troca térmica entre tabulação e fluido. Destina-se a aquecimento residencial de água 
para banho e tem área em torno de 1,0 m². Serão apresentados dados que demonstram as viabilidades
térmica, econômica e de materiais de tal coletor, que pode ser construído com tecnologia simples, acessível
a todos, com apenas poucas horas de treinamento, o que representa uma opção de repasse de tecnologia, no
sentido de socializar o uso de sistemas solares de aquecimento de água de baixo custo. 

Palavras chave: Coletor solar, aquecimento de água, energia solar 



CÓDIGO: ET0411 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO USANDO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 
DE ALTA EFICIÊNCIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS NO PROCESSO 
DE BIODESSULFURIZAÇÃO. 
ALUNO: YANNE KATIUSSY PEREIRA GURGEL (058.212.054-33) 
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04) 
CO-AUTOR: BRUNA MARIA EMERENCIANO DAS CHAGAS (057.713.784-02) 
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 
CO-AUTOR: ALDO BATISTA SOARES JUNIOR (053.590.014-70) 

Resumo:  
 
        O enxofre é o terceiro elemento mais abundante encontrado no petróleo. Os compostos sulfurados,
além de indesejáveis, pois aumentam a estabilidade das emulsões, são os responsáveis pela corrosividade
dos produtos do petróleo, contaminação dos catalisadores e modificação da cor e do cheiro dos produtos
finais. São tóxicos e produzem SO2 por combustão, o qual se combina com a água na atmosfera e forma
H2SO4 que é o principal componente da chuva ácida, além de serem recalcitrantes. A biodessulfurização é
um processo biológico de remoção do enxofre através de diferentes vias metabólicas. Neste trabalho foi
investigada a capacidade de biodessulfurização do dibenzotiofeno (DBT) pelo microrganismo Rhodococcus
rodochrous NRRL B – 2149 para converter esse composto sulfurado em 2-hidroxibifenil (2-HBF), usando a 
via “4S”. Através da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e outras técnicas analíticas, a quantificação 
do consumo de glicose, produção de proteína, concentração de biomassa foram obtidas. E ainda foram
realizadas medidas de pH e tensão superficial que em conjunto com as outras medidas ajudaram a
compreender a biodessulfurização microbiana em estudo. 

Palavras chave: Biodessulfurização, Dibenzotiofeno, 2-Hidroxibifenil. 



CÓDIGO: ET0417 
TÍTULO: COLETOR SOLAR ALTERNATIVO CONSTRUÍDO A PARTIR DE ELEMENTOS 
RECICLÁVEIS 
ALUNO: THALLYS DAVE DE PAIVA BELO (069.152.524-28) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 
CO-AUTOR: FELIPE RODRIGUES DE FREITAS NETO (014.362.934-48) 
CO-AUTOR: THYAGO DE MELO DUARTE BORGES (073.874.114-09) 
CO-AUTOR: GERALDO FRANCISCO DE SOUZA REBOUCAS (078.697.154-17) 

Resumo:  
 
        Apresenta-se um coletor solar alternativo com área em torno de 1,0m², construído a a partir da 
utilização de garrafas PET e latas de cerveja ou refrigerantes, de alumínio ou aço. As latas são cortadas na
parte superior e encaixadas nos tubos absorvedores de PVC que constituem a grade absorvedora do coletor,
para permitir a absorção da radiação incidente pelo efeito radiativo. O coletor apresenta como principais
características o baixo custo e fáceis processos de fabricação e montagem. Testes preliminares realizados
para o aquecimento de um volume de água de 200 litros/ dia propiciaram a obtenção de temperatura da
massa fluidica em torno de 35°C, viabilizando a utilização da água quente para uma família de quatro
pessoas, para dois banhos diários. Demonstrar-se-á as viabilidades térmica, econômica e de materiais de tal
coletor, que trabalha em regime de termosifão. 

Palavras chave: Coletor solar, aquecimento de água, energia solar 



CÓDIGO: ET0418 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS ÂNIOS QUE CONTRIBUEM PARA A SALINIDADE DAS ÁGUAS DO 
RIO PIRANHAS-AÇU 
ALUNO: ROBSON ESDRAS DANTAS DE ARAUJO (027.698.124-32) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 
CO-AUTOR: TADEU FERREIRA DE MELO (053.074.034-61) 
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
CO-AUTOR: IZABEL KALINE VICENTE DA SILVA (056.486.834-56) 

Resumo:  
 
        Dentre as várias atividades desenvolvidas nas margens do Rio Piranhas-Açu, uma das principais é a 
agricultura irrigada. Devido o processo de aragem do solo, muitas espécies solúveis podem ser expostas e
serem carreadas até o leito do rio. O objetivo deste trabalho é analisar os ânions presentes na água. As
amostras foram coletadas em recipientes de polipropileno sob refrigeração, nos municípios de Ipanguaçu,
Carnaubais, Alto do Rodrigues e Pendências. Associadas ao processo de coleta foram realizadas medidas de
condutância, as quais indicaram um crescimento da salinidade da água no sentido da corrente do rio. As
análises de íons foram realizadas por cromatografia de íons, usando água de alta pureza como eluente.
Dentre os diversos íons analisados, aqueles que apresentaram maior influência foram o cloreto e sulfato,
onde o primeiro apresentou uma variação de 26 para 77 ppm entre os municípios de Ipanguaçu e
Pendências. Resultados semelhantes foram obtidos por volumetria de precipitação com AgNO3. O íon
sulfato variou de 1,12 a 5,22 ppm. A presença de nitrito só foi observada ao lado da cidade de Pendências
numa concentração inferior a 1,0 ppm. As maiores concentrações de nitrato também foram encontradas no
município de Pendências. Os demais íons (fluoreto, formiato, brometo e fosfato) também apresentaram um
crescimento da concentração no mesmo sentido do rio, porém as concentrações observadas foram inferiores
a 1,0 ppm. 

Palavras chave: RIO PIRANHAS-AÇU, SALINIDADE, CROMATOGRAFIA DE IONS 



CÓDIGO: ET0419 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA MAPEAMENTO 
DE CORPOS PEGMATÍTICOS NA REGIÃO SERIDÓ (RN). 
ALUNO: RAFAEL RABELO FILLIPPI (052.121.914-08) 
ORIENTADOR: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (155.984.544-91) 
CO-AUTOR: TADEU FERREIRA DE MELO (053.074.034-61) 
CO-AUTOR: MARCO ANTONIO GOMES ADVINCULA E SILVA (034.118.374-11) 
CO-AUTOR: MARIA TATIANY DUARTE DE OLIVEIRA (045.969.034-50) 

Resumo:  
 
        A Província Pegmatítica da Borborema constitui-se de um conjunto de corpos de pegmatitos 
frequentemente aflorantes. Estende-se entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, sendo definida
como uma zona grosseiramente fusiforme, orientada na direção NE-SW e inserido na Região de 
Dobramentos Nordeste. A área estudada encontra-se na região Seridó do estado do Rio Grande do Norte,
mais especificamente, abrange os municípios de Parelhas e Jardim do Seridó. Os pegmatitos são intrusivos
nas rochas supracrustais, principalmente nos xistos da Formação Seridó e nos metaconglomerados da
Formação Equador. Com freqüência os minerais Columbita-Tantalita, feldspato, caulim, quartzo, mica, 
berilo e gemas preciosas formam depósitos minerais. O objetivo deste estudo foi o dimensionamento de
corpos pegmatíticos previamente selecionados, além de procurar prever a localização de novos corpos
mineralizados, utilizandos-se para isto, os mapas preexistentes, imagens de satélite e informações de
campo. Estes dados foram reunidos num Sistema de Informação Geográfica, tendo em vista o
aproveitamento de feldspato, quartzo e moscovita como substâncias principais. O estudo esta inserido no
Projeto de Desenvolvimento em Rede do APL dos Pegmatitos (RN/PB), que visa auxiliar os garimpeiros no
aproveitamento organizado, em forma de cooperativa, de corpos pegmatíticos da região. 

Palavras chave: pegmatito, minerais, SIG, pesquisa mineral, garimpo 



CÓDIGO: ET0420 
TÍTULO: INSTRUMENTAÇÃO SEM-FIO APLICADA À INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
ALUNO: RAPHAEL FARIAS MONTEIRO PEREIRA GOMES (053.042.874-10) 
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (516.183.629-68) 

Resumo:  
 
        O projeto consiste em estudar, desenvolver e aplicar tecnologia de transmissão sem-fio de dados à 
indústria do petróleo. Foi estudado o protocolo IEEE 802.15.4, intitulado "LR-WPAN" (do inglês Low-rate 
Wireless Personal Area Network), cuja especificação inclui protocolos para a camada física de rede e a
camada de acesso ao meio (chamada MAC) para dispositivos com baixa taxa de dados e baixo consumo de
energia, operando no espectro ISM (Industrial, Científico e Médico) 2.4GHz. Os equipamentos utilizados
para as experiências foram o "kit wireless" da Motorola Freescale chamados MC13192-EVB, dos quais 
consistem de circuitos eletrônicos microcontrolados equipados com transceptores sem-fio. Foram feitas 
medidas em cima da confiabilidade da transmissão, medindo quantidade a de pacotes perdidos e/ou
errôneos numa transmissão ponto-a-ponto. Atualmente estuda-se a viabilidade de integrar esta tecnologia 
ao método e elevação artificial de petróleo do tipo bombeio mecânico. 

Palavras chave: redes, sem-fio, LR-WPAN, petroleo, elevação 



CÓDIGO: ET0424 
TÍTULO: ANÁLISE DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS NO RIO 
PIRANHAS-AÇU 
ALUNO: EMANUEL LUIS SILVA DE ANDRADE (060.796.224-08) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 
CO-AUTOR: ANDREA FRANCISCA FERNANDES BARBOSA (018.947.434-31) 
CO-AUTOR: TADEU FERREIRA DE MELO (053.074.034-61) 

Resumo:  
 
        Dentre as várias atividades econômicas realizadas no entorno do Rio Piranhas-Açu, uma das principais 
é a produção de petróleo, onde pode se encontrar poços em plena produção há cerca de 20 metros da
margem do rio. Um dos objetivos do trabalho é verificar indícios de contaminação do rio por derivados de
petróleo, em virtude da elevada produtividade deste produto nesta região. As amostras foram coletadas ao
longo do rio nos municípios de Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do Rodrigues e Pendências, em recipientes de
vidro âmbar e acondicionadas sob refrigeração. Alíquotas de 100 mL foram transferidas para funis de
separação contendo 50 mL de hexano, os quais foram agitados e submetidos a 10 minutos de ultra-som. 
Posteriormente, extraiu-se a fase orgânica e analisou-se por espectroscopia de fluorescência. As análises 
por fluorescência não foram quantitativas, porém uma avaliação relativa da intensidade da fluorescência
mostrou uma maior presença de HPAs no município de Carnaubais, onde se observa a presença de elevada
produção de petróleo e ao lado da cidade de Alto do Rodrigues. A presença de HPAs neste segundo ponto
foi atribuída à presença de uma ponte com bastante movimento ao lado do ponto de coleta. Os demais
pontos apresentaram intensidades de fluorescência semelhantes. 

Palavras chave: Rio Piranhas-Açu, análise de HPAs, fluorescência 



CÓDIGO: ET0429 
TÍTULO: DESTILADOR SOLAR ALTERNATIVO 
ALUNO: LUIZ EDUARDO MARINHO CARNEIRO (050.515.954-64) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 
CO-AUTOR: VITOR PINHEIRO MOTA ASSMANN (065.378.504-60) 
CO-AUTOR: HUGO MEDEIROS FERREIRA (082.116.424-41) 
CO-AUTOR: ROBERTO MONTEIRO BET (062.945.094-32) 

Resumo:  
 
        Apresenta-se um destilador solar alternativo que se diferencia dos convencionais pelo fato de ter
cobertura em formato de pirâmide, o que permite a destilação por todos os lados da cobertura, propiciando
um aumento da produção do mesmo. Tal destilador destina-se a dessalinizar a água salobra ou salgada e 
tem capacidade de produzir 5 litros de água destilada/dia. É construído através da utilização de material
compósito, à base de gesso, EPS(POLIESTIRENO EXPANDIDO) e de garrafas PET recicladas, e tem
como principal característica o baixo custo. Tal destilador produzindo água de boa qualidade pode tornar-se 
um elemento gerador de melhoria da qualidade de vida das pesooas, principalmente as do campo.
Demonstrar-se-á as viabilidades térmica, econômica e de materias do citado protótipo. 

Palavras chave: Destilador solar, compósito, baixo custo 



CÓDIGO: ET0433 
TÍTULO: ANALISE DE ERROS GEOMÉTRICOS NA ESTRUTURA DA MÁQUINA DE MEDIR POR 
COORDENADAS 
ALUNO: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (034.441.584-83) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (161.198.434-34) 
CO-AUTOR: LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA (761.829.914-53) 
CO-AUTOR: DABNEY SERGIO GUEDES DE MORAIS (004.092.874-09) 
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (010.354.974-92) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é identificar e quantificar os máximos desvios geométricos da MÁQUINA
DE MEDIR por COORDENADAS do Laboratório de Metrologia da UFRN, assegurando maior
confiabilidade dos resultados das medições. Devido a diversos erros geométricos de posicionamento e
movimento, que influenciam nos processos de medição, é impossível garantir uma grande exatidão dos
resultados, através da quantificação das principais fontes de erros geométricos. No presente trabalho além
da identificação e quantificação destes erros geométricos, são apresentadas suas formas de correção,
considerando que são predominantemente sistemáticos. Através da avaliação dos resultados de medições
em blocos e esfera padrão, em diversos planos e pontos do volume útil de medição da maquina, são
analisados os erros de retilineidade, perpendicularidade e planeza. 

Palavras chave: Erro Geométrico, Coordenadas, Medição 3D. 



CÓDIGO: ET0437 
TÍTULO: ANOS DE ESTUDO DE NEGROS E BRANCOS 
ALUNO: CARLOS VIRGILIO SALES DE ARAUJO (055.153.564-46) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

Resumo:  
 
        Este estudo mostra a relação da diferença racial que existe entre negros e brancos , a maior
concentração da população afro-brasileiro esta na região nordeste e norte. O sul do pais possui população 
majoritariamente branca e a região Centro-Oeste apresenta uma distribuição equilibrada entre brancos e 
negros, similar à distribuição nacional. Realizou uma análise das diferenças educacionais de negros e
brancos, segundo grupos específicos de idade, disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil
(UNFPA/IPEA/FJP, 2003), situando a posição do estado do Rio Grande Norte no contexto da região
Nordeste. A parte computacional do trabalho foi desenvolvida nos softwares “R”, “Statistica” e “Excel”, 
nos quais foi realizada a análise exploratória inicial com a organização de planilhas e gráficos e a realização
dos testes estatísticos para comparação de médias e de proporções, quais sejam, o teste t-Student e o teste 
de comparação de proporções. Para realizar a análise do nível educacional trabalhou-se com a população 
adulta de brancos e negros, acima de 15 anos de idade subdividida. Por sua vez, as variáveis reveladoras do
nível educacional das citadas populações foram número de anos de estudo e taxa de analfabetismo 

Palavras chave: Racismo, branco e negros 



CÓDIGO: ET0438 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE LÁTICES A PARTIR DE MONÔMEROS ACRÍLICOS E MAGNETITA 
ALUNO: WILDSON ARCANJO DE MORAIS (066.865.894-03) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 
CO-AUTOR: JULIANA DE SOUZA NUNES (052.456.554-62) 

Resumo:  
 
        Látices baseados em metacrilato de metila (MMA) e ácido metacrílico (MAA) com partícula de
magnetita foram obtidos pela técnica de polimerização em miniemulsão. A polimerização foi desenvolvida
utilizando como iniciador persulfato de amônio e dodecil sulfato de sódio como surfactante,
respectivamente. As partículas de magnetita foram sintetizadas através do método da co-precipitação 
química. Os látices magnéticos foram caracterizados por difração de raios X (DRX) e análise
termogravimétrica (TGA). Resultados de DRX revelaram que as partículas de magnetita resistiram às
condições utilizadas durante o processo de polimerização e indicaram a natureza nanométrica destas
partículas. Os resultados de difração de raios X também evidenciaram a magnetita como fase dominante
nos látices coagulados. A análise termogravimétrica foi utilizada para o entendimento da degradação
térmica dos látices obtidos e permitiram estimar a porcentagem de magnetita nos mesmos. 

Palavras chave: polimerização em miniemulsão,magnetita, látex magnético. 



CÓDIGO: ET0441 
TÍTULO: ANÁLISE COMPUTACIONAL E EXPERIMENTAL DE MATERIAIS SINTERIZADOS 
ALUNO: ELANIA MARIA FERNANDES SILVA (013.595.014-79) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

Resumo:  
 
        Um método eficiente para analisar tamanho e distribuição de poros e grãos é através de análise de
imagens usando o programa Quantikov. Este método consiste em diferenciar tons de cinza para identificar
características microestruturais, sendo comumente utilizado em aplicações tecnológicas para estimar o
comportamento da estrutura do material. Neste trabalho, a estrutura de um material compósito matriz
metálica de aço inox reforçado com NbC ou TaC sinterizado em forno a vácuo foi investigada. 

Palavras chave: microestrutura, Quantikov 



CÓDIGO: ET0442 
TÍTULO: ANÁLISE COMPUTACIONAL DE MATERIAIS SINTERIZADOS ATRAVÉS DO 
MÉTODO QUANTIKOV 
ALUNO: YURI TORRES DE OLIVEIRA (067.815.404-08) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

Resumo:  
 
        Esse trabalho investiga a distribuição de tamanho de grão, a porosidade e as fases presentes nas
microestruturas sinterizadas dos compósitos aço inox-NbC e aço inox-TaC através de análise gráfica e de 
tabelas usando o programa quantikov. Neste caso, pretende-se estabelecer uma associação entre a 
porosidade, o tamanho de grão e os percentuais das fases da microestrutura sinterizada. Imagens
digitalizadas das estruturas sinterizadas de cada compósito foram analisadas estatisticamente. Para que os
resultados do tratamento estatístico fossem confiáveis mais de 10 medidas foram efetuadas em cada
micrografia. Os resultados estão sendo analisados de modo que se possa entender o comportamento das
estruturas dos respectivos compósitos após a sinterização. 

Palavras chave: quantikov,micrografia 



CÓDIGO: ET0444 
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE POLIACRILAMIDA 
PARCIALMENTE HIDROLISADA ATRAVÉS DA REOLOGIA E DA TENSÃO SUPERFICIAL 
ALUNO: BRUNA VITAL DE LIMA (041.370.394-02) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: JACIARA ALVES DOS SANTOS (817.667.003-06) 
CO-AUTOR: NIVIA DO NASCIMENTO MARQUES (067.458.524-03) 

Resumo:  
 
        As poliacrilamidas têm sido empregadas no controle da excessiva produção de água nos reservatórios
de petróleo, uma vez que, diminuem a permeabilidade da formação à água, sem afetar a permeabilidade ao
óleo, devido à adsorção do polímero na rocha, que reduz o diâmetro de poro. Neste estudo, o
comportamento reológico de soluções do polímero HPAM foi avaliado sob várias condições: taxa de
cisalhamento, concentração de polímero, e temperatura; em água destilada e em 0,5 M de solução de NaCl.
Além disso, foram feitas medidas de tensão superficial em função da concentração de polímero, em água
destilada e em solução salina. Os resultados mostraram que a viscosidade da solução aquosa do polímero
aumenta com o aumento da concentração de polímero. Entretanto, a viscosidade dessa solução diminuiu
com o aumento da salinidade, devido à blindagem dos grupos iônicos. A diminuição da viscosidade
aparente também foi observada com o aumento da temperatura, principalmente, a altas concentrações de
polímero, devido ao aumento do movimento browniano, e com o aumento da taxa de cisalhamento devido à
diminuição das interações polímero-polímero promovida pela orientação das cadeias moleculares na
direção do fluxo. Os resultados obtidos a partir das medidas de tensão mostraram que a tensão superficial
da solução polimérica diminuiu com o aumento da concentração, na presença ou não de sal, o que
demonstra que a solução do polímero apresenta possível aplicação na recuperação de hidrocarboneto. 

Palavras chave: poliacrilamida, reologia, tensão superficial 



CÓDIGO: ET0448 
TÍTULO: ANÁLISE DO ENSINO DO CONCEITO ÁCIDO-BASE 
ALUNO: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (074.424.194-45) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN (641.455.574-68) 
CO-AUTOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho foi analisar a abordagem 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, como também da própria área de Química Inorgânica. Os resultados até
aqui obtidos mostram 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. Dando-se destaque a abordagem histórica feita por Usberco e
Salvador autores do livro “Química”, volume único edição 2006 da editora Saraiva. A partir de tal análise, a 
proposição de 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, análise das obras, proposição. 



CÓDIGO: ET0450 
TÍTULO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE ARGILAS UTILIZADAS PARA O 
PROCESSAMENTO DE NANOCOMPÓSITOS POLÍMERO/ARGILA. 
ALUNO: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (013.444.064-16) 
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (466.606.404-44) 
CO-AUTOR: THARSIA CRISTIANY DE CARVALHO COSTA (026.827.324-37) 

Resumo:  
 
        Este trabalho trata de um estudo sobre o processo de produção de nanocompósitos de polímero/argila,
no qual foram utilizadas duas argilas do Rio Grande do Norte. Nesse estudo foram feitas análises nas
argilas de TGA , BET e MEV-EDS, para determinar as características da argila, além de testes iniciais de
processamento. 

Palavras chave: Argila Nanométrica, TGA, BET, MEV. 



CÓDIGO: ET0459 
TÍTULO: FORNO SOLAR ALTERNATIVO DE PNEU 
ALUNO: PAULO MORAIS FERNANDES SERAFIM (065.133.974-05) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 
CO-AUTOR: LUIZ GUILHERME VIEIRA MEIRA DE SOUZA (077.900.264-45) 
CO-AUTOR: ELTON GIL XAVIER MOURA (013.156.984-80) 
CO-AUTOR: KALYL LAMARCK SILVERIO PEREIRA (056.145.574-07) 

Resumo:  
 
        Apresenta-se um forno solar alternativo construído a partir de um pneu reciclado, que tem como
aplicação principal o assamento de pães, bolos e pizzas. Tal fogão apresenta como principal característica
seu baixo custo. Trabalha com os efeitos estufa e concentração, que é obtida através de uma parábola
colocada no seu interior e um cilindro parábola colocado na sua parte superior. Utiliza-se compósito à base 
de gesso, isopor e água para diminuir as perdas térmicas do forno. Serão apresentados dados de temperatura
obtidos no interior do forno e os tempos necessários para o assamento dos alimentos para os quais o forno é
indicado. Mostrar-se-á as viabilidades térmica, econômica e de materiais do citado protótipo. 

Palavras chave: forno solar, reciclagem, baixo custo 



CÓDIGO: ET0472 
TÍTULO: CONTROLE DUAL ADAPTATIVO ROBUSTO PARA UM SISTEMA DE POTÊNCIA 
MÁQUINA – BARRAMENTO INFINITO. 
ALUNO: HAULISSON JODY BATISTA DA COSTA (009.239.024-22) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é projetar um módulo de acionamento para um motor de indução acoplado a
um gerador síncrono que é conectado a um barramento infinito. É utilizada a técnica PWM (Modulação por
Largura de Pulso). O módulo consiste de um software de controle do Timer 82C54 e de uma interface de
tratamento de sinal de controle e acionamento do inversor de tensão. A rotina de programação do timer
82C54 tem como função gerar um sinal PWM em três contadores defasados de 120° e em seguida,
condicionar o sinal de acordo com as especificações de entrada do inversor de tensão. A finalidade do
projeto é comandar um inversor de tensão para aplicação no controle do protótipo de um grupo motor
gerador. 

Palavras chave: Acionamento de Sistemas, PWM, Gerador Síncrono 



CÓDIGO: ET0474 
TÍTULO: MODELAGEM DE RESERVATÓRIO 
ALUNO: DANIEL VITOR GOMES DA SILVA (011.990.754-26) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (138.937.003-82) 

Resumo:  
 
        Para o desenvolvimento deste trabalho foi selecionada uma área de estudo, localizada na Bacia do
Parnaíba para mapeamento digital de um afloramento de origem fluvial, interpretado como análogo a um
reservatório da Bacia do Acre. Neste afloramento foram realizados levantamentos geológicos e geofísicos
(Laser Scanner, GPR, GPS e GR) para geração de modelos determinísticos. A área principal de trabalho
localiza-se na borda sudeste da Bacia do Parnaíba, no sul do estado do Piauí, estando compreendida dentro
dos limites do Parque Nacional da Serra das Confusões, gerenciado pelo IBAMA/PI. A cidade de São
Raimundo Nonato é a maior da região e situa-se a leste da área de estudo, distando cerca de 100 km. A 
pesquisa desenvolvida está relacionada ao projeto de pesquisa Parametrização e Modelagem de depósitos
fluviais na Bacia do Parnaíba, financiado pela PETROBRAS/ FINEP. Estudos de análise quantitativa de
elementos deposicionais em afloramentos análogos têm sido de grande importância para elaboração de
programas de modelagem. Estes estudos visam à obtenção de parâmetros deposicionais e sua variabilidade,
com construção de banco de dados. Dentro deste contexto, podemos citar os trabalhos de Menezes & Lima
Filho, 2001; Menezes, 2004, os quais culminaram com a montagem de uma base de dados, para uso na
construção e/ou desenvolvimento de programas de modelagem geomatemática e simulação de
reservatórios. 

Palavras chave: Modelagem de depósitos fluviais; Laser Scanner; GPR; GPS; GR 



CÓDIGO: ET0476 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO VALOR MÉDIO DE OSCILAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM 
SISTEMAS QUASIPERIÓDICOS. 
ALUNO: FILIPE AUGUSTO DE SOUTO BORGES (056.550.184-46) 
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (609.925.654-72) 

Resumo:  
 
        No início da década de 80 a descoberta de uma liga de Al-Mn que apresentava invariância rotacional, 
mas não apresentava invariância translacional chamou atenção dos físicos e abriu um novo campo de
pesquisa: os quasicristais ou sistemas quasiperiódicos. Em particular, em uma dimensão, não há diferença
entre um quase-cristal e um arranjo incomensurável de períodos. Deste modo, a utilização de seqüências
quasiperiódicas de letras, como por exemplo Fibonacci, Double-period, Thue-Morse, etc, vem sendo feita 
pelos físicos para simular o arranjo quasicristalino em sistemas de baixa dimensionalidade em matéria
condensada, a saber, super-redes e multicamadas. Mais recentemente seqüências quasi-periódicas de letras 
vêm sendo utilizadas em sistemas de spins localizados para simular desordem no acoplamento de troca
entre sítios vizinhos. Neste trabalho estudamos o efeito da quasiperiodicidade dos acoplamentos de troca
em cadeias unidimensionais do modelo de Ashkin-Teller. Calculamos a função de partição e a partir dela a
magnetização e o calor específico. Resultados numéricos ilustram o efeito da quasiperiodicidade na
magnetização e no calor específico do sistema. 

Palavras chave: Quasiperiodico Calor Especifico Ashkin-Teller 



CÓDIGO: ET0479 
TÍTULO: CONCEITO E REPRESENTAÇÃO NA CULTURA PROJETUAL CONTEMPORÂNEA 
ALUNO: RAIANE SALDANHA CALISTRATO (056.174.714-81) 
ORIENTADOR: SONIA MARQUES DA CUNHA BARRETO (168.420.734-72) 

Resumo:  
 
        Projetar em arquitetura, nos dias que correm, exige um domínio crescente de conhecimentos dispares,
ao mesmo tempo em que o consenso sobre a qualidade do resultado desta atividade torna-se cada vez mais 
difícil de ser obtido. Neste contexto, a tentativa de seduzir pelo discurso imagético e textual tem sido uma
estratégia recorrente. No que diz respeito à questão textual, nos famosos memoriais, tradicionalmente textos
descritivos e/ou poéticos tendem, agora, a explicitar “o conceito”, ou “os conceitos”, que estariam na 
origem da trajetória projetual. Paralelamente, a forma de representação assume realmente a incumbência de
ser espetacular, no sentido literal do termo. Se nos dias que correm arquitetura e cenografia muitas vezes se
confundem, nos meios de representação do projeto esta confusão é ainda mais evidente. O conhecimento
produzido por esta pesquisa, espera-se auxiliar na questão da epistemologia do projeto, campo disciplinar
ainda muito pouco desenvolvido. 
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CÓDIGO: ET0481 
TÍTULO: ALGORITMO TRANSGENÉTICO PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE GERADORA 
MÍNIMA BI-OBJETIVO 
ALUNO: SILVIA MARIA DINIZ MONTEIRO (013.979.684-35) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (816.520.117-49) 

Resumo:  
 
        Os problemas de otimização combinatória (OC) modelam muitos problemas do mundo real. Assim
como problemas reais em geral exigem que mais de um objetivo seja satisfeito, também há os problemas de
OC multi-objetivos. Um problema de OC bastante útil, em especial no desing de redes, é a Árvore Geradora
Mínima (AGM). O problema consiste em encontrar uma árvore a qual contenha todos os vértices do grafo
dado e cuja soma de todas as arestas seja a menor possível. A AGM tem solução polinomial em algoritmos
como os de Prim e Kruskal. Entretanto, o acréscimo de múltiplos objetivos (AGM-mc) imprime alto grau 
de dificuldade à sua resolução. Métodos heurísticos têm se mostrado uma abordagem mais eficiente para
resolver a AGM-mc e, pois, desenvolvemos um algoritmo memético e um transgenético para este
problema. Para tanto, foi feita uma revisão da literatura no tocante à AGM-mc e aos métodos de 
comparação de algoritmos multi-critérios, enfocando os indicadores de qualidade. O algoritmo memético
mem-AGM-mc obteve ótimos resultados quando comparado com os algoritmos da literatura: superou o 
algoritmo AESSEA desenvolvido por Knowles em praticamente todas as instâncias, além de em geral ser
mais rápido e encontrar mais soluções. O trangenético, quando comparado ao memético, exibe um melhor
desempenho em 2 classes das 23 instâncias testadas, além de possuir tempo de execução significativamente
mais baixo. Logo, os algoritmos implementados são soluções muito eficientes para o problema da AGM-
mc. 

Palavras chave: Árvore geradora mínima multi-objetivo 



CÓDIGO: ET0484 
TÍTULO: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE DUTOS HORIZONTAIS UTILIZANDO-SE 
FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL(CFD). 
ALUNO: ANTONIO JOSINO DA SILVA NETO (054.017.064-05) 
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (412.278.834-04) 

Resumo:  
 
        A modelagem e a simulação do escoamento de fluidos em dutos horizontais se constituem num estudo
de grande interesse em diversas áreas de conhecimento. A fluidodinâmica computacional, CFD, pode ser
utilizada para resolver problemas de escoamento de fluidos em diversos níveis de complexidade. O
Phoenics 3.4 (software de CFD) foi utilizado para simular dois tipos dutos (3cm x 3cm e 4cm x 4m),
fluidos ar e água, escoamento monofásico. O objetivo do trabalho foi gerar, através do Phoenics 3.4 os
perfis de velocidade de ar e água, a partir de malhas cartesianas e BFC, sem e com modelo de turbulência,
respectivamente. O método empregado para gerar um malha BFC requer a inclusão de elementos em uma
ordem específica. Em primeiro lugar se definem os pontos geométricos, conectando-os em linhas, as quais 
se agrupam para formar as frames; estes gerando as superfícies. Os resultados obtidos demonstraram que a
malha BFC é bastante trabalhosa na etapa de pré-processamento, em comparação à cartesiana. 

Palavras chave: BFC, Phoenics, Modelagem, Simulação, CFD 



CÓDIGO: ET0493 
TÍTULO: SÍNTESE E SINTERIZAÇÃO DE PÓS COMPÓSITOS (TAC-CU, TA-CU, NBC-CU, NB-CU) 
NANOESTRUTURADOS 
ALUNO: WENDEL ANDERSON DANTAS TEIXEIRA (075.955.384-08) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 
CO-AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR (011.741.824-23) 

Resumo:  
 
        Uma mistura de pós elementares de tântalo e 20% em massa de cobre foi moída em um moinho de alta
energia sob duas condições de intensidade de moagem. Partículas compostas foram formadas em ambas as
condições. As partículas originais de tântalo foram primeiramente fragmentadas e inseridas nas partículas
de cobre deformadas. O cobre endurece devido ao trabalho a frio e fica quebradiço. O pó final é mais fino
que os pós iniciais. As partículas compósitas finais são homogêneas e consistem de fases amorfas separadas
de tântalo e cobre. A condição de maior intensidade de moagem foi hábil para formar primeiramente as
partículas compostas e amorfizar ambas as fases após 50h de moagem. A condição de menor intensa
amorfizou somente a fase cobre. As partículas compostas podem produzir estruturas mais densas que as dos
pós misturados, se aquecido acima do ponto de fusão do cobre. Os diferentes pós produzidos pelas duas
condições de moagem são coerentes. A intensidade dos picos de difração diminui com o aumento do tempo
de moagem e, inversamente, os picos tornam-se mais largos. Ambas as fases são cristalinas, mas os picos
de difração do Cu tornam-se muito largo e de baixa intensidade. A amorfização, a diferença do tamanho
médio de partícula e a contaminação do pó são evidências claras da maior intensidade de moagem. As
partículas compósitas se rearranjam, mantendo a forma, e então sofrem fragmentação, mas as partículas
compostas ainda mantêm tamanho e forma original. 
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CÓDIGO: ET0495 
TÍTULO: ESTUDO FISICO-QUÍMICO DA FERRITA DE MN-ZN SINTETIZADA A PARTIR DO 
MÉTODO DOS CITRATOS PRECURSORES 
ALUNO: LEONARDO JAIME FREITAS DE SOUZA (065.102.894-90) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA (022.992.604-55) 
CO-AUTOR: JOSE FRANCINALDO DE OLIVEIRA (273.931.798-06) 

Resumo:  
 
        As ferritas de Mn-Zn são materiais tecnologicamente importantes por causa de suas excelentes 
propriedades como alta permeabilidade inicial, alta magnetização de saturação, alta resistividade e baixas
perdas. Na obtenção da ferrita de manganês e zinco, foi necessária a preparação de três resinas distintas, de
zinco, de manganês e ferro, preparadas pelo método do citrato precursor, oriundo do método Pechini. Após
a preparação das resinas o material foi decomposto a 350ºC/3h e depois caracterizado por Análise 
Termogravimétrica (TGA/DTG) onde foi observado perda de massa no intervalo de 100ºC - 200ºC, 
referente à água residual e estrutural. Entre 400 e 700ºC foi observado à decomposição da matéria orgânica 
e em temperaturas superiores a 700º foi observado à formação dos óxidos. A analise de difração de raios-X 
mostra a formação da fase cristalina, onde os picos são referentes à fase cúbica do tipo espinélio,
confirmados pelo refinamento de Rietveld. As micrografias obtidas através da microscopia eletrônica de
varredura, confirmaram os resultados obtidos no refinamento com relação ao tamanho de partícula. Ao
termino do trabalho fica comprovado que o método de síntese foi eficaz na preparação do material cerâmico
e os resultados finais mostraram que ocorreu formação de fase cristalina estável com tamanho de partícula
de dimensões nanométricas. 

Palavras chave: Espinélio, Ferrita Mn-Zn, citratos precursores. 



CÓDIGO: ET0496 
TÍTULO: ESTUDO MAGNÉTICO DA FERRITA NIZN APLICADA COMO TRANSFORMADORES 
DE BAIXA POTENCIA 
ALUNO: EPITACIO MARTINS DE SA NETO (061.209.094-94) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: ALYSSON ELSON GALVAO DE MOURA (878.130.764-00) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 
CO-AUTOR: MANUELLA KARLA DA CRUZ RODRIGUES (011.888.034-92) 

Resumo:  
 
        A ferrita de níquel-zinco foi sintetizada pelo método dos citratos precursores. Para esta síntese foi
necessária a preparação de três resinas: ferro, níquel e zinco. As amostra foram calcinadas em várias
temperaturas e caracterizadas por TGA, FTIR, DRX e MAV. Por DRX foi observado que a 350ºC/3,5h e 
500ºC/3h, o material apresentou a formação de fase única do tipo espinélio. Nos pós calcinados acima de 
500°C em ar ocorreu a formação de fase secundária, hematita. Em atmosfera de argônio houve a formação
de fase única sem formação de fases intermediárias. As curvas magnéticas a 350ºC/3,5h e 1000ºC/3h, 
apresentaram tendência de histerese com baixa perda de energia. As baixas perdas na inversão do campo
magnético indicaram que se trata de um material magnético macio sendo desprendida pouca energia para
reverter os momentos magnéticos. 

Palavras chave: Espinélio, Ferrita Ni-Zn, citratos precursores. 



CÓDIGO: ET0497 
TÍTULO: ANÁLISE DA FERRITA DE NIZN SINTETIZADA VIA MÉTODO DOS CITRATOS 
PRECURSORES 
ALUNO: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (028.247.074-37) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (021.682.908-90) 
CO-AUTOR: REGIA CHACON PESSOA (036.200.144-85) 
CO-AUTOR: MANUELLA KARLA DA CRUZ RODRIGUES (011.888.034-92) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (044.607.598-10) 

Resumo:  
 
        A síntese da ferrita de níquel-zinco, na razão estequiométrica Ni1-xZnxFe2O4, (0,4 ≤ x ≤ 0,6), foi 
tratada através do método dos citratos precursores, que é uma variação do método Pechini. Para esta síntese
foi necessária a preparação de três resinas: ferro, níquel e zinco. A amostra foi calcinada a 350º/3h, e 
submetida à difração de raios-X (DRX), os difratogramas mostraram que a 350ºC/3h, o material apresentou 
a formação da fase única da ferrita do tipo espinélio, Os pós calcinados a 600°C/2h em atmosfera de
argônio mostraram a formação de uma fase única sem formação de fases intermediárias para x= 0,4 e 0,5.
Para x = 0,6 foi observada além da fase espinélio a formação de hematita (Fe2O3) como fase secundária,
evidenciado que o controle de atmosfera para esta concentração não foi suficiente para inibir a formação de
uma segunda fase. A formação de hematita pode ser atribuída à alta concentração de níquel na estrutura. A
análise morfológica do pó a 1000 e 1100ºC/3h mostrou partículas de tamanho médio de 0,5 �m para o pó 
calcinado a 1000ºC/3h e partículas entre 1 e 2�m 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. 

Palavras chave: Espinélio, Ferrita Ni-Zn, citratos precursores. 



CÓDIGO: ET0500 
TÍTULO: METANÓLISE DO ÓLEO DE GIRASSOL USANDO HIDROTALCITA COMO 
PRECURSOR DE ÓXIDOS MISTOS. 
ALUNO: ALINE ARAUJO ALVES (051.854.114-22) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: LUZIA PATRICIA FERNANDES DE CARVALHO GALVAO (012.586.194-07) 
CO-AUTOR: MARCELA NASCIMENTO BARBOSA (050.698.734-58) 

Resumo:  
 
        Devido à crescente procura por energias renováveis, inúmeras pesquisas têm sido realizadas visando à
utilização de Biodiesel como substituto do Diesel de petróleo. A hidrotalcita M2+1-xM3+x(OH)2(An-)
x/n.yH2O é utilizada como precursor de catalisadores básicos. O caráter básico pode ser variado por
modificações da razão molar de cátions Mg/Al. O tratamento térmico destes compostos resulta na formação
de óxidos mistos com alta área superficial através da condensação de grupos hidroxila e da decomposição
dos ânions de compensação. O objetivo deste trabalho é avalia a taxa de conversão do óleo de girassol em
ésteres metílicos (biodiesel) através da transesterificação via catálise heterogênea, utilizando óxidos mistos
de Mg e Al como catalisadores. A caracterização do biocombustível foi estudada a partir de parâmetros
físico-químicos e comparada com os parâmetros do óleo de Girassol de acordo com as normas da AOCS
(American Oil Chemists Society). A diferença de viscosidade entre o óleo de Girassol, com valor igual a
31,91 mm2.s-1 e o biodiesel, 7,01 mm2.s-1 pode ser observada nitidamente. Esse método é importante,
visto que a conversão do óleo vegetal em biodiesel é detectada pela diminuição do valor da viscosidade. A
partir desse dado experimental pode-se perceber que a reação de transesterificação está diretamente
influenciada pela qualidade do óleo. Na reação de transesterificação, a conversão do óleo de girassol em
biodiesel metílico apresentou um rendimento no valor de 80%. 

Palavras chave: Transesterificação, Catálise Heterogênea, Óxidos Mistos 



CÓDIGO: ET0501 
TÍTULO: FACIOLOGIA, DIAGÊNESE E PROPRIEDADES PETROFÍSICAS DA FORMAÇÃO 
JANDAÍRA - BACIA POTIGUAR. 
ALUNO: ISABELLE TEIXEIRA DA SILVA (010.551.974-00) 
ORIENTADOR: MARCELA MARQUES VIEIRA (839.332.127-15) 

Resumo:  
 
        Rochas carbonáticas constituem os reservatórios dos maiores campos petrolíferos do mundo,
abrangendo uma variada gama de fácies deposicionais e um complexo meio poroso. Tomando-se como 
base estas informações, o presente trabalho irá fazer um estudo mais detalhado da porosidade e da
permeabilidade nas rochas carbonáticas da Formação Jandaíra (Cenomaniano-Campaniano), Bacia 
Potiguar, a qual representa a maior plataforma carbonática aflorante e não alterada do Brasil. O objetivo
principal deste trabalho é qualificar e quantificar a porosidade e a permeabilidade destas rochas a partir da
caracterização das fácies, da interpretação dos ambientes deposicionais, da petrofísica, dos processos
diagenéticos e da parametrização das estruturas para, em seguida, compreender quais os fatores
controladores (faciológicos e/ou tectônicos) da porosidade e da permeabilidade nesta formação e fazer dela
um análogo para estudos de reservatórios carbonáticos. 

Palavras chave: Rochas Carbonáticas, reservatórios, porosidade e permeabilidade 



CÓDIGO: ET0514 
TÍTULO: EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO NAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DO TIO2. 
ALUNO: BRUNO CASTRO BARBALHO (070.968.264-67) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (108.433.294-91) 

Resumo:  
 
        Na primeira fase do trabalho realizou-se a síntese dos pós de TiO2 a partir do precursor tetrabutóxido
de titânio. O pó puro obtido junto com amostras calcinadas a diferentes temperaturas 300, 500, 800 e 1100
ºC foram analisados por difratômetria de Raios-X e por espectroscopia de impedância, a fim de se observar
o efeito do tratamento térmico sobre, respectivamente, a cristalinidade do pó e suas propriedades elétricas.
Em concordância com os difratogramas de Raios–X, observou-se através das medidas elétricas que o TiO2 
possui uma maior condutividade quando se encontra na sua fase mais estável, a fase rutilo. Provavelmente,
essa condutividade maior esteja associada ao aumento da mobilidade e a geração de espécies carregadas
originadas pela criação de vacâncias de oxigênio. Dessa forma, o aumento da condutividade em função da
temperatura demonstra um aumento da mobilidade de portadores de carga. 

Palavras chave: Dióxido de Titânio, Espectroscopia de Impedância, Condutividade. 



CÓDIGO: ET0517 
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE IOGURTE ENRIQUECIDO COM BAGAÇO DESIDRATADO E POLPA 
DE CAJÁ 
ALUNO: JOSINEUMA SILVA (852.446.354-68) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (075.385.964-53) 
CO-AUTOR: JOSENEIDE SILVA 

Resumo:  
 
        O iogurte enriquecido com fonte de fibras pode ser uma boa opção para reforçar a dieta diária. O
bagaço desidratado oriundo da extração de polpa de frutas pode ser usado como fonte de fibras para
diversos tipos de alimentos. E a elaboração de iogurte com adição deste bagaço e de polpa de frutas torna-o 
um alimento importante nutricionalmente, pois contém fontes de proteínas, vitaminas e fibras, além de ser
saboroso. O objetivo deste trabalho foi definir a melhor formulação do iogurte com adição de polpa e de
bagaço desidratado de cajá. Adicionou-se ao leite: 5% leite em pó 5% açúcar e 0,5% bagaço de cajá
desidratado. A mistura foi homogeneizada e pasteurizada a 85ºC/ 30 min. Após o resfriamento até 45ºC 
adicionou-se a polpa de cajá e em seguida, uma cultura mista de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
e Streptococcus salivarius subsp. Termophilus. Acondicionou-se em frascos de vidros e incubou-se a 45ºC/ 
5-6 h, sendo estes posteriormente armazenados a 10ºC. Nas formulações estudadas variou-se apenas a 
concentração de polpa de cajá (10, 15, 20%). Foram determinados: pH, sólidos solúveis, acidez total
titulável, atividade de água de todas as formulações, segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolf Lutz
(1985). O iogurte enriquecido apresentou uma textura firme com o bagaço suspenso. Com relação ao sabor
a formulação com 10% de polpa foi a melhor, a com 20% ficou muito ácida. Numa segunda etapa será feita
a análise sensorial com um painel não treinado. 

Palavras chave: Iogurte, polpa de fruta, bagaço desidratado. 



CÓDIGO: ET0523 
TÍTULO: EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA ENTRE TIBAU E PORTO DO MANGUE NO 
LITORAL SETENTRIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE COM BASE EM IMAGENS DE ALTA 
RESOLUÇÃO IKONOS E QUICKBIRD 
ALUNO: DARIO SALDANHA DE SOUZA (010.883.014-44) 
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (353.858.391-91) 

Resumo:  
 
        A indústria petrolífera é atuante no litoral setentrional do Rio Grande do Norte. Uma área com grande
sensibilidade ambiental e instabilidade morfológica devido à ação de processos costeiros e ocupação
antrópica. A área inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar, inclui as formações Açu, Jandaíra,
Barreiras, e Depósitos Neógenos. O monitoramento ambiental realizado inclui a elaboração de Mapas
Temáticos e PDI com o objetivo de entender o comportamento morfodinâmico da área e na tomada de
decisões em casos de derramamento acidental de óleo e derivados. O objetivo deste trabalho é extrair a
linha de costa (limite água-terra) na região entre Tibau e Porto do Mangue-RN a partir de imagens 
multitemporais de alta resolução, buscando identificar variações morfológicas. Neste estudo foram
utilizadas imagens dos satélites IKONOS II (2001-2003) e Quickbird (2004-2006). O IKONOS II adquire 
imagens pancromáticas com 1m de resolução e multiespectrais com 4m, permitindo a escala máxima de
1:10000 para os produtos cartográficos. Já o Quickbird adquiri dados com 61cm de resolução no
pancromático e 2,5m no multiespectral, permite a geração de pares estereoscópicos e a elaboração de
produtos com escala máxima de 1:6100. A costa muda devido a variações relativas do nível do mar,
causadas pela eustasia, variações climáticas globais ou isostasia e por mudanças no afluxo de carga
sedimentar das correntes marinhas costeiras que podem provocar erosão e deposição em certos pontos da
costa. 

Palavras chave: monitoramento ambiental, PDI, Sensoriamento Remoto 



CÓDIGO: ET0536 
TÍTULO: UMA CALCULADORA FINANCEIRA EM JAVA COMO PRIMEIRA PARTE PARA UMA 
CALCULADORA FINANCEIRA INTERVALAR 
ALUNO: LEONIDAS DA SILVA BARBOSA (043.628.334-47) 
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (906.883.844-04) 

Resumo:  
 
        Este trabalho é a primeira fase de um projeto que consiste na implementação de uma calculadora
financeira clássica em linguagem JAVA baseada no modelo HP 12C, a qual dará suporte a implementação
de uma calculadora financeira clássica e intervalar. Na primeira parte do projeto estudos de precisão nos
resultados dos cálculos financeiros foram e serão feitos para melhor avaliar a importância das
implementações futuras. Neste principio de trabalho uma calculadora simples baseada no modelo HP 12C,
está sendo implementada tentando ser o mais fiel possível ao modelo citado anteriormente. 

Palavras chave: matematica financeira java matematica intervalar precisão 



CÓDIGO: ET0541 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE ESPÉCIES METÁLICAS NO ESTUÁRIO PIRANHAS/AÇU 
ALUNO: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INACIO (043.861.294-99) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA (199.719.232-20) 
CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (035.608.504-01) 
CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS URBANO DE ARAUJO 

Resumo:  
 
        Os metais pesados estão dentre as várias substâncias que podem provocar problemas de intoxicação
humana pela ingestão de alimentos contaminados. A acumulação desses metais em peixes é evidente,
mesmo quando estas contaminações quase não são detectáveis. O excesso destes metais pode causar uma
variedade de sintomas, como alterações do comportamento por diminuição das funções cerebrais. Dessa
forma o presente trabalho teve por objetivo a determinação dos metais Sn, Pb, Ni, Cd, Cr, Ba Cu e Zn para
detecção do teor de poluição no estuário Piranhas/Açu tendo como indicador a tainha (filé cru). A coleta foi
realizada em julho/2004 nos municípios de Diogo Lopes, Macau e Porto do Mangue. A preparação e
análise foram feitas conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz e a leitura por
espectrofotômetro de Absorção atômica, com cálculos para o resíduo seco. Dos resultados obtidos
observou-se que no estuário Piranhas/Açu, os maiores teores para os metais em mg foram: Sn com 5,6 para
amostras de Diogo Lopes; Pb com 0,29 para amostras de Diogo Lopes; Ni com 1,5 para amostra de Macau;
Cr com 1,8 para amostra de Diogo Lopes; Ba com 1,3 para amostra de Porto de Mangue; Cu com 6,7 para
amostra de Macau e Zn com 5,5 para amostra de Diogo Lopes. Portanto confirmou-se a presença dos 
metais Sn, Pb, Ni, Cr, Ba, Cu e Zn em tainha coletada no estuário Piranhas/Açu, sendo evidente a
problemática ambiental desses metais, provavelmente pela falta de infra-estrutura e saneamento básico. 

Palavras chave: METAIS PESADOS, TAINHA, ESPECTROFOTOMETRIA 



CÓDIGO: ET0542 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE BÁRIO EM TAINHA DE ESTUÁRIOS DO RN 
ALUNO: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (035.608.504-01) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INACIO (043.861.294-99) 
CO-AUTOR: JANAINE CARLA XAVIER (011.392.274-40) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA (199.719.232-20) 

Resumo:  
 
        O bário constitui 0,5 % da crosta terrestre, sendo utilizado como fluidos para perfuração de poços de
petróleo, entre outras aplicações. A exposição crônica pode produzir dano ao sistema nervoso central,
danificar o feto em desenvolvimento e diminuir a fertilidade em homens e mulheres. Excesso de bário no
organismo pode causar vômitos, diarréia e desalojar o potássio das células. Como poluente chega às águas
através do lançamento de dejetos industriais e domésticos. A biótica aquática não suporta a toxidade desses
metais, pois são bioacumulativos e em altas concentrações intoxida todo o sistema. O objetivo desse
trabalho é determinar o metal bário na espinha cozida do pescado tainha coletada nos estuários Curimataú,
Guaraíras/Papebas/Arês, Piranhas/Açu, Potengi e Galinhos/Guamaré para fins de detecção do grau de
contaminação. A coleta de tainha foi realizada em julho/2004. A preparação e análise foram feitas
conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz e a leitura por espectrofotometria de Absorção
atômica, com cálculos para o resíduo seco. Os resultados mostraram que nas amostras analisadas os teores
de bário foram bem elevados. Os teores variaram entre 73,3 a 318,8 mg para cada 100 g de amostra.
Portanto o aumento da concentração de metais em estuários pode ser atribuído principalmente à ausência de
uma infra-estrutura de saneamento básico, abrangendo o tratamento e destinação final adequada dos esgotos
domésticos e industriais no Estado do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: BÁRIO, TAINHA, ESPECTROFOTOMETRIA 



CÓDIGO: ET0543 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FITOREMEDIAÇÃO NA REMOÇÃO DE METAIS 
PESADOS EM EFLUENTES INDUSTRIAIS 
ALUNO: ERICA BARBOSA PEREIRA (010.915.414-26) 
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (102.007.204-06) 
CO-AUTOR: HANNIEL FERREIRA SARMENTO DE FREITAS (073.634.224-94) 
CO-AUTOR: ANITA MARIA DE LIMA 

Resumo:  
 
        Os estudos para o tratamento de efluentes domésticos e industriais vêm aumentando gradativamente
no Brasil. Neste contexto as correntes defendem a atenuação natural e a biorremediação. Entretanto, quando
mencionamos a utilização dos mecanismos naturais para reduzir elementos tóxicos ou até mesmo as cargas
poluidoras, nos deparamos com a falta de dados sobre os mecanismos que regem estes processos, sobretudo
com relação aos parâmetros como vazão, tempo de saturação, temperatura entre outros. A presente proposta
tem como objetivo desenvolver a técnica da fitorremediação utilizando culturas naturais da região agreste
do Rio Grande do Norte, na atenuação dos impactos ambientais provocados pela presença de metais
pesados e hidrocarbonetos originados na indústria de petróleo. Com os dados obtidos, com a presente
proposta de estudo, pretende-se estabelecer os parâmetros de controle que auxiliem no manejo correto,
quando da utilização desta técnica com a finalidade de remoção ou atenuação de elementos tóxicos. A
estratégia que se pretende adotar comporta o estudo, em soluções sintéticas, das plantas e do solo, seguida
da implementação em sistemas piloto. No decorrer do estudo será empregado um modelo matemático que
possa avaliar os processos físicos e químicos pelos quais os pilotos irão ser submetidos. Sendo possível
utilizar o modelo de adsorção proposto por Langmuir (para o sistema solo e planta). 
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CÓDIGO: ET0547 
TÍTULO: GEOLOGIA ESTRUTURAL DAS FALHAS DE AFONSO BEZERRA E SAMAMBAIA, 
BACIA POTIGUAR-RN. 
ALUNO: RAFAELLA VALERIA CARVALHO DAMASCENA (057.265.174-07) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (379.235.794-15) 
CO-AUTOR: ELISSANDRA NASCIMENTO DE MOURA LIMA (036.117.904-94) 

Resumo:  
 
        As unidades pós-rifte da Bacia Potiguar representam cerca de 70% da reserva de óleo em terra no Rio
Grande do Norte. No entanto há carência de estudos contemplativos das estruturas deformacionais pós-rifte, 
salvo algumas poucas anisotropias de grande magnitude. O objetivo deste trabalho é o mapeamento
estrutural das áreas que englobam as Falhas de Afonso Bezerra e Samambaia na Bacia Potiguar – Rio 
Grande do Norte. A primeira está situada na porção centro-setentrional do Estado, entre as cidades de 
Afonso Bezerra e Pendências, sendo limitada pelas coordenadas 5°10’S / 36°15’W e 5º30’S / 36°00’W. A 
segunda área envolve o centro administrativo do município de João Câmara, compreendendo as seguintes
coordenadas 35°50’S / 5º27’W e 35°39’S / 5º40’W. O estudo de estruturas rasas já se consolidou como
uma ferramenta de análise de bacias sedimentares graças ao seu baixo custo e resultados consistentes com a
identificação de pulsos tectônicos. Pretende-se estudar a diversidade dessas estruturas rasas presentes nas
regiões, definindo-se parâmetros das falhas mapeadas (largura, espessura, atitude de falhas e estimativas do 
nível crustal de reativação, temperatura e pressão) e comparando a evolução dos sistemas de falhas
mapeados nas diferentes porções da bacia. Esta pesquisa acrescentará novos dados que irão complementar o
estudo de reativações pós-campanianas, por tratar-se de um mapeamento estrutural em áreas com fortes
indícios de paleossismicidade e/ou sismicidade recente. 

Palavras chave: Falhas; Geologia Estrutural; Afonso Bezerra 



CÓDIGO: ET0548 
TÍTULO: SÍNTESE DE CARBETO DE NIÓBIO NANOESTRUTURADO (NBC) A PARTIR DO TRIS
(OXALATO)OXINIOBATO DE AMÔNIO MONOHIDRATADO [(NH4)3NBO(C2O4)3.H2O]: 
OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS REACIONAIS. 
ALUNO: RAFAEL EUGENIO MOURA RAMOS (059.944.074-02) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (136.813.894-20) 
CO-AUTOR: ANTONIO MARCILIO VIEIRA DE MORAIS (054.536.714-08) 

Resumo:  
 
        O principal objetivo deste trabalho é a síntese de carbeto de nióbio a partir do tris(oxalato)oxiniobato
de amônio monohidratado [(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O] através da reação gás-sólido em reator de leito fixo. 
A mistura de Nb2O5 com KHSO4 foram fundidas e em seguida diluída e filtrada com água destilada
quente. O filtrado foi complexado com uma solução equimolar aquecida de (NH4)2C2O4.H2O e
H2C2O4.2H2O. A solução foi evaporada a 65ºC com a obtenção do precursor. O precursor foi
caracterizado por TG-DTA para determinação de perdas de massa e avaliação de picos. A segunda etapa
consiste em submeter o precursor numa reação gás-sólido com uma mistura de metano e hidrogênio para se
obter o carbeto de nióbio. A temperatura, taxa de aquecimento, tempo de reação, fluxo de CH4/H2 e
porcentagem de metano na mistura gasosa foram otimizados para 1000ºC, 5ºC/min, 120 min, 20L/h, 3% . O 
carbeto de nióbio foi caracterizado por DRX, granulometria a Laser com tamanhos de cristalitos variando
de 23 a 30 nm. 
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Resumo:  
 
        A possibilidade de integração de milhões de transistores em um chip e a crescente necessidade de
elevado poder computacional proporcionou o surgimento das MP-SoCs (Multi-Processor System-on-Chip). 
As estruturas de interconexão freqüentemente utilizadas nesses sistemas apresentam baixa escalabilidade e
podem eventualmente ocasionar uma degradação na comunicação interna. Nesse contexto, as rede-em-chip 
(Networks-on-chip) se mostram como alternativa viável para a implementação de estruturas de
interconexão que ofereçam maior escalabilidade. Durante a realização do trabalho tivemos como objetivo
avaliar o desempenho de aplicações reais de sistemas integrados sob uma plataforma MP-SoC baseada em 
NoC. Para a realização desta atividade contamos com a disponibilidade da plataforma STORM (MP-SoC 
DirecTory Based PlatafORM) que, a partir de modelos com precisão de ciclo de todos os elementos de
hardware de um MP-SoC (processador, NoC, memória, ...), permite que aplicações reais sejam executas. 
Com a plataforma STORM, três aplicações que exigem um elevado poder computacional (mergesort,
estimação de movimento e codificação JPEG) foram executadas e resultados a cerca do desempenho da
rede-em-chip foi coletado e analisado. Com os resultados obtidos comprovou-se a escalabilidade da 
estruturas de interconexão, bem como foi possível avaliar a carga injetada por cada uma das aplicações e
suas conseqüências no sistema. 
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Resumo:  
 
        teste 

Palavras chave: teste 
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Resumo:  
 
        Este projeto tem como objetivo dar suporte a linguagem de programação PHP ao uso de bibliotecas
intervalares, com destaque a C-XSC, a fim de que, através da linguagem PHP, possa ser criado uma
interface com o usuário para que este possa ter condições a ter todos seus códigos compilados e executados
em um servidor, e através da biblioteca C-XSC ter o poder da computação intervalar, muito útil na área da 
engenharia, do qual a linguagem PHP é desprovida. 
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ALUNO: ANA LIZ SOUTO OLIVEIRA (601.602.604-80) 
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (399.005.331-00) 

Resumo:  
 
        Este trabalho analisa aspectos de segurança presentes nas redes metropolitanas de banda larga sem fio
– WiMAX, definidas pelo padrão IEEE 802.16. Inicialmente é apresentada uma visão geral das principais
características genéricas definidas no padrão e a seguir analisa-se a parte de segurança, mostrando-se os 
protocolos e mecanismos de autenticidade e certificações empregados, além das técnicas e algoritmos de
criptografia usados. São investigadas as vulnerabilidades e ameaças a essas redes descobertas até o
momento e possíveis soluções para algumas delas. Ainda são realizadas comparações com as redes locais
sem fio – WiFi (padrão IEEE 802.11). As pesquisas que resultam no presente trabalho foram realizadas em
meio a recortes bibliográficos de artigos, dissertações e teses recentes. O trabalho conclui que as redes
WiMAX desenvolveram grandes avanços no âmbito de segurança em redes sem fio, porém algumas
vulnerabilidades ainda não foram sanadas. 

Palavras chave: WiMAX, redes metropolitanas sem fio, segurança 



CÓDIGO: ET0580 
TÍTULO: REMOÇÃO DE ÓLEO DE ÁGUAS DE PRODUÇÃO MEDIANTE PROCESSO FOTO-
FENTON 
ALUNO: GEORGE GONCALVES DANTAS DE MEDEIROS (061.139.594-06) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (055.023.954-56) 
CO-AUTOR: DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA (002.026.974-95) 
CO-AUTOR: BRUNO SAVULO ALVES DE OLIVEIRA (061.210.134-78) 

Resumo:  
 
        A água de produção, proveniente da exploração petrolífera, consiste em um efluente de alta carga
residual, devendo ser tratada antes de seu descarte ou reuso mediante a legislação vigente (CONAMA
357/2005). Este trabalho propõe a redução da concentração de óleo destas águas através do processo foto-
Fenton de forma a atender aos requisitos econômicos de implantação deste sistema. O reagente de Fenton é
uma mistura oxidante que contendo íons ferrosos e peróxido de hidrogênio. Quando a reação é catalisada
pela radiação uv obtém-se radicais hidroxila, extremamente reativos e não seletivos e os verdadeiros
responsáveis pela degradação do óleo presente no efluente. Portanto, objetiva-se a obtenção de um efluente 
final que não só atenda as especificações para descarte, mas também possibilite o reuso do grande volume
de água em alguma outra atividade. Os experimentos foram realizados em dois módulos, o solar e o
lâmpada. Neste, utilizou-se uma lâmpada de vapor de mercúrio como fonte de radiação uv e no primeiro a
radiação solar natural. As amostras foram analisadas por espectrofotometria e cromatografia gasosa e
retrataram índices de 65 a 99% de degradação do óleo na emulsão sintética de óleo em água utilizada no
experimento. Tais resultados demonstram a viabilidade de aplicação deste processo e a análise do efluente
final revela que a mesma apresenta padrões aceitáveis para o uso na irrigação, necessitando de uma
correção do pH. 
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Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é desenvolver uma nova estratégia de utilização da Reconexão de Caminhos
na fase de diversificação da metaheurística Busca Tabu afim de introduzir melhorias na busca da solução
ótima. Para isso, utilizamos a técnica de diversificação por reinício aplicando a Reconexão de Caminhos
entre soluções obtidas por várias diversificações e a melhor solução já encontrada. Por fim, os resultados
obtidos por essa nova estratégia são aplicados no problema de p-medianas, que se trata de um problema de 
localização de facilidades NP-difícil. Obs: Aluna bolsista do PET Ciência da Computação. 
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Resumo:  
 
        Os óxidos mistos de titânia-silíca, (TiO2)1-x(SiO2)x, vêm recebendo atenção nos últimos anos devido
à suas propriedades serem interessantes em muitas aplicações tecnológicas. A mistura desses óxidos
combina o comportamento do TiO2 como um semicondutor tipo-n e do SiO2 como um material com alta 
estabilidade térmica e uma excelente resistência à tensões mecânicas. As amostras de titânia-silíca em 
concentração crescente de silíca foram identificadas como C1 e C2. Observou-se, a partir dos difratogramas 
de raios-X, para as duas amostras não calcinadas, assim como para essas mesmas amostras calcinadas a
300oC, características de material amorfo. Através da análise dos diagramas Nyquist de impedância
observou-se que para as amostras não calcinadas a condutividade foi da ordem de 10-4 S.cm-1, enquanto 
que para as calcinadas essa ordem foi de 10-5 S.cm-1. 
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Resumo:  
 
        A água de produção é um dos principais efluentes da indústria de petróleo. O seu descarte com teores
de óleo e hidrocarbonetos acima do permitido pelos órgãos ambientais pode acarretar em sérios danos ao
meio ambiente. Um dos parâmetros a ser analisado para especificar este efluente é o teor de óleos e graxas
(TOG), bem como o “total petroleum hydrocarbons” (TPH). A análise de TOG é amplamente utilizada 
como parâmetro de qualidade da água. Já o TPH fornece informações sobre a concentração dos
hidrocarbonetos totais presentes em determinadas amostras. O presente trabalho tem por objetivo realizar
um estudo de otimização do volume de solvente (Hexano grau HPLC) utilizado na extração líquido-líquido, 
validando a técnica de detecção na região do infravermelho, utilizando o equipamento Infracal TOG/TPH
da Wilks Interprise Corp. Os ensaios foram realizados utilizando amostras reais de água de produção
(provenientes da Petrobras, Unidade de Guamaré). O objetivo final é estabelecer uma metodologia
confiável para análise da água utilizada na alimentação e na saída do MDIF (Misturador-Decantador à 
Inversão de Fases), equipamento utilizado pela nossa base de Pesquisa para tratamento de águas
produzidas. A metodologia empregada visa otimizar o volume do solvente empregado na determinação de
TOG e TPH nestas amostras de águas contaminadas com óleo. Os resultados obtidos neste trabalho
possibilitaram fazer um estudo estatístico adequado, o que se torna imprescindível neste tipo de análise. 
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Resumo:  
 
        As águas de produção representam um dos rejeitos de maior volume da indústria petrolífera,
principalmente nas operações up stream. De acordo com Bessa et al.(2001) águas de produção são oriundas
de formações produtoras de hidrocarbonetos que apresentam sais, microorganismos, gases dissolvidos e
materiais em suspensão, entre eles cálcio, magnésio, sulfato, bário e estrôncio e cuja composição varia em
função do local e formação geológica de onde foi explotado, configurando-se assim como um efluente de 
alto potencial poluidor. O presente trabalho consiste na caracterização da água de produção previamente
tratada que deve ser posteriormente polida em destilador solar. Esta caracterização deve ser feita com o
intuito de verificar sua composição anterior ao tratamento, permitindo conclusões e comparações
posteriores com as amostras tratadas. A metodologia para caracterização está de acordo com APHA (1998)
e é feita por meio das análises de pH, condutividade, cor, cloretos, sulfatos, turbidez e TOG ( Teor de Óleos
e Graxas). Foram realizadas um montante de quatro amostragens, cujos resultados médios obtidos estão
listadas a seguir: pH de 8,29; 3820 mS/cm de condutividade; 96,5 PtCo de cor; 751,51 mg/L Cl; 137,5
mg/L SO4; 68,5 NTU de turbidez e 18,30 mg/L de TOG. De acordo com os resultados obtidos verificou-se 
que água de produção analisada pode ser classificada como salobra devido ao elevado teor de cloretos. 
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Resumo:  
 
        O baculovírus Anticarsia gemmatalis nucleopoliedrovirus (AgMNPV) são patógenos de artrópodes
usualmente utilizados como biopesticida. Sua produção pode ser realizada através da infecção celular,
utilizando células de inseto como a linhagem Sf21. No processo de infecção, um dos parâmetros
importantes é a multiplicidade de infecção (MOI) que pode ser quantificada através da titulação viral. Um
método comumente utilizado para titulação viral é a diluição do ponto final (endpoint dilution), o qual
possui uma grande variabilidade. Diversos métodos mais rápidos e menos subjetivos têm sido propostos.
Nesse trabalho, o título viral utiliza o método baseado na quebra do anel tetrazolium (reagente MTT) que
proporciona um gradiente na coloração que é lida em uma leitora de microplacas, permitindo quantificar o
total de células viáveis. O processo de infecção, através da ação do baculovírus, reduzirá este crescimento
celular. Tal redução pode ser estimada pela utilização do método MTT e pode ser relacionada ao título
viral. Nesse método, utiliza-se placas de 96 poços onde são colocadas células viáveis (5x103 células/poço)
que são infectadas com diferentes diluições de baculovírus AgMNPV (100 até 10-10). Após 4 dias de 
infecção, obtém-se o título viral através do ajuste da curva obtida pelas absorbâncias medidas pela leitora 
de microplacas. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho tem como propósito apresentar os mecanismos de qualidade de serviços (QoS)
oferecidos pela redes metropolitanas de banda larga sem fio, conhecidas como redes WiMAX (aderentes ao
padrão IEEE 802.16). Primeiramente, apresentam-se as necessidades de se dispor de mecanismos eficientes
para prover qualidade de serviços em redes sem fio, haja vista que em outras redes desse tipo, como por
exemplo, a Wi-Fi (IEEE 802.11), não foram concebidas em seu padrão original fornecer tal recurso. Em
seguida, mostram-se as definições que o padrão oferece, em termos de classes de serviços e as aplicações
atendidas em cada classe. A seguir, são apresentados os mecanismos de sinalização entre a estação base e
as estações clientes definidos no padrão. Porém, o padrão deixa em aberto mecanismos de escalonamento
para provisão de QoS. Por esse viés apresentam-se algumas propostas de escalonadores apresentadas por 
pesquisadores dessa área. Por último, realiza-se uma breve comparação das técnicas de provisão de 
qualidade de serviços citadas neste trabalho com as adotadas para redes locais sem fio, conhecidas como
WiFi-multimídia (IEEE 802.11e). Este trabalho foi realizado em meio a pesquisas de artigos e dissertações
recentes. Diante do apresentado, conclui-se que QoS é fundamental para boa utilização da banda da rede e 
para tal é fundamental a escolha de um escalonador eficiente. 
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Resumo:  
 
        As estruturas em casca são usadas em diversas aplicações, tais como, aeronaves, embarcações,
tornando-se necessário um estudo detalhado. O principal objetivo deste trabalho é (1) realização de análises
empregando-se o Método dos Elementos Finitos em estruturas em casca, tendo por hipótese estrutural
básica, teoria equivalente a de Reissner-Mindlin para placas; (2) implementação de uma formulação para
elementos axissimétricos em um programa de simulação numérica, permitindo a implementação de
modificações na formulação, a fim de se estudar e eliminar o fenômeno do travamento. Este ocorre nas
estruturas em casca delgadas em decorrência da formulação e pode ser identificada pela alta rigidez da
estrutura, produzindo um resultado contraditório com a realidade. Para alcançar tais objetivos foram
efetuadas duas etapas: a primeira utilizando o programa de uso comercial ADINA, que permite analisar
estruturas bi e tri-dimensionais. Nesta etapa foi considerada uma estrutura hemisférica discretizada com 
elementos unidimensionais axissimétricos, cujos resultados aproximados seriam referências para avaliação
da formulação a ser implementada. A segunda etapa consistiu na elaboração de uma rotina empregando-se 
o código MathCad versão 2000. Os resultados não puderam ser obtidos por limitação do software, sendo
substituído pela linguagem FORTRAN. Apresenta-se neste trabalho alguns dos resultados preliminarmente
obtidos nas análises realizadas empregando-se o Método dos Elementos Finitos. 
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Resumo:  
 
        O estudo da tribologia vem crescendo continuamente devido ao aumento na demanda da melhor
eficiência de componentes nas industrias em geral. O presente trabalho propõe a avaliação tribológica, do
lubrificante Lubrax SAE 40, utilizado em motores. Para isso foram feitos ensaios utilizando mancais
comerciais de eixo dianteiro de bicicleta, de aço AISI 52100 e dureza HRC 62±4. Os mancais foram 
fixados em um equipamento, desenvolvido no laboratório, que imprime aos componentes tensões cíclicas a
fim de caracterizar um ensaio de fadiga do contato. A influência dos parâmetros de entrada, carga normal e
velocidade de rotação do eixo sobre o desgaste e o atrito dos mancais foi analisada, variado-os em, 180N, 
375N e 2400 RPM, 1300RPM, respectivamente. A duração dos ensaios foi de 4 horas, determinada através
de experimentos preliminares, o que caracterizou aproximadamente 600.000 ciclos. Foram realizados
ensaios sem lubrificante e com lubrificante em um regime de lubrificação hidrodinâmico. As temperaturas
próxima ao contato e ambiente, registradas durante os ensaios serviram como uma medida indireta do
atrito. Os danos gerados com os ensaios foram identificados utilizando uma Lupa (aumento: 40 vezes). Os
ensaios sem lubrificação geraram partículas de desgaste e maiores taxas de calor dissipado, principalmente
nos ensaios com maior solicitação, carga normal de 375N e velocidade de 2400RPM. Esses resultados
confirmam a eficiência do lubrificante na redução do atrito e do desgaste. 
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Resumo:  
 
        O termo Peer-to-Peer (P2P) refere-se a uma classe de sistemas e aplicações que implementam recursos
distribuídos para obter um funcionamento crítico de modo descentralizado. As pesquisas em P2P podem ser
classificadas em quatro linhas: busca, segurança, armazenamento e aplicações. Este trabalho tem como
objetivo fazer uma abordagem geral sobre os principais métodos de busca utilizados em redes P2P. O
trabalho mostra - através da literatura – os diferentes tipos de pesquisa atualmente suportados em sistemas
P2P e o seu relacionamento com a infraestrutura da rede P2P. Inicia-se fazendo um levantamento geral 
sobres redes P2P e em seguida são mostradas as características e o funcionamento dos principais métodos
de pesquisas para essas redes. Posteriormente, evidencia-se o relacionamento existente entre as arquiteturas 
de redes P2P e os tipos de busca, onde cada tipo é mais facilmente suportado por uma dada arquitetura. Por
último são mostradas algumas das perspectivas futuras de estudos para este tema. 
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CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS (199.070.284-87) 
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (008.611.324-08) 

Resumo:  
 
        Bases de Schiff são compostos que apresentam pelo menos um grupo imina ou azometano (-RC=N-). 
N,N’ bis (salicilideno)- trans -1,2- ciclohexadiamina (t-salcn) é uma base de Schiff potencialmente 
tetradentada, a qual apresenta um grupo funcional hidroxila na posição orto em relação ao grupo
azometano. O objetivo desse trabalho é analisar o processo de luminescência da base de Schif (t-salcn) e 
dos complexos: Mn t-salcn, VO t-salcn e Fe t-salcn. Em seguida, calcular o rendimento quântico associado
a estes compostos. O ligante (t-salcn) e os complexos foram preparados e caracterizados por: (1)
microanálise, sugerindo a fórmula geral para o t-salcn (C20H20N2O2) e para os complexos 
(C20H20N2O2MxH2O), onde M=VO, Fe e Mn e x = 2, 3 ou 4; (2) espectroscopia da absorção UV-Visível, 
onde foram observadas bandas referentes às transições n – pi antiligante para os cromóforos C=C e C=N 
para o ligante e os complexos e (3) espectroscopia de luminescência. O rendimento quântico da emissão na
região do visível para o ligante é de 13,7% e para os complexos Mn t-salcn, VO t-salcn e Fe t-salcn é de 
0,61%, 10,2% e 3,6%, respectivamente. O ligante e os complexos VO t-salcn e Fe t-salcn apresentaram 
uma boa emissão, enquanto que o complexo Mn t-salcn apresentou uma fraca luminescência. Esse estudo
mostrou que o ligante e os dois complexos podem atuar como sondas luminescentes em fluoroimunologia. 

Palavras chave: Base de Schiff, Luminescência, Rendimento Quântico. 



CÓDIGO: ET0619 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA MANIPUEIRA COMO INSUMO AGRÍCOLA 
ALUNO: JOSELISSE SOARES DE CARVALHO SANTOS (048.542.884-93) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 
CO-AUTOR: FELIPE MIRAPALHETA (019.995.594-87) 

Resumo:  
 
        O estado do Rio Grande do Norte se destaca como um dos grandes produtores de farinha de mandioca,
com isso há necessidade de estudar o resíduo da prensa da mandioca (manipueira), que é um agente
poluidor. O mesmo causa danos à vegetação como também aos lagos, rios, etc. Por esse motivo é
necessário tratá-la, para que venha trazer benefícios ao meio ambiente. Estudos têm mostrado a capacidade 
da manipueira ser utilizada como nematicida, inseticida, acaricida e fungicida, através de um mecanismo da
quebra natural do ácido cianídrico e dos cianetos, além dos aldeídos que são responsáveis pela obtenção de
tais subprodutos. Portanto, segundo pesquisas realizadas por vários autores, é possível produzir um
defensor agrícola natural e biodegradável, através de uma diluição adequada, a fim de obter um melhor
rendimento na produção de certas culturas ou para prevenção dos efeitos tóxicos causados por defensivos
comerciais sintéticos em plantas delicadas e na cadeia alimentar, sendo possível adequar a cada situação
uma proporção devidamente estudada. 

Palavras chave: Manipueira, defensivo agrícola biodegrável, fertilizante foliar. 



CÓDIGO: ET0627 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO E DA LUMINESCÊNCIA DA QUITOSANA 
EM PÓ E NA FORMA DE FILME. 
ALUNO: WILLIAM GOMES DE MORAIS (074.239.374-79) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN (641.455.574-68) 
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CO-AUTOR: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (012.682.614-59) 
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (008.611.324-08) 

Resumo:  
 
        A quitosana é um polissacarídeo derivado da quitina (copolímero natural e linear de B-(1- 4) 2-amino-
2-deoxy-D-glucopiranose e B-(1-4)-2 aceto-amido-2-deoxy-glucopiranose). Por ser um polímero natural, 
biodegradável, abundante e atóxico, a quitosana tem sido proposta como um material potencialmente
atraente para usos diversos, como na engenharia, biotecnologia e medicina. As indicações mais comuns são
seu emprego como meio complexante de íons metálicos. O objetivo desse trabalho é estudar o
comportamento térmico e a luminescência da quitosana em pó e na forma de filme. Na preparação do filme,
a quitosana foi dissolvida em uma solução ácido acético a 3%. Em seguida, a solução foi evaporada na
estufa, logo após, neutralizada com uma solução de NaOH a 5%. O filme de quitosana e a quitosana em pó
foram caracterizados por análise térmica (TG/DTG) e espectroscopia de luminescência. Os resultados da
curva TG/DTG para o filme mostram duas perdas de massa, sendo a primeira referente à saída de água, e a
outra devido a despolimerização e decomposição de unidades acetiladas e desacetiladas do polímero. A
quitosana em pó apresenta três perdas de massa, diferenciando do filme apenas na terceira perda
relacionada a decomposição total da quitosana. A analise de luminescência mostrou que a quitosana em pó
apresenta uma maior intensidade relativamente alta na região do visível, quando comparada ao filme de
quitosana, indicando que esse potencial ligante pode atuar como sondas luminescentes. 

Palavras chave: Quitosana, Luminescência 



CÓDIGO: ET0632 
TÍTULO: CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A PROCESSOS INDUSTRIAIS DE PETRÓLEO E 
GÁS NATURAL 
ALUNO: WENDELL ALVES DE OLIVEIRA (014.042.814-36) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (420.466.371-00) 

Resumo:  
 
        A produção de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) pelo Pólo de Guamaré no Rio Grande do Norte tem
sido uma importante fonte de recursos econômicos, para a Petrobrás e para o estado norte riograndense.
Atualmente, nas suas unidades, o Pólo processa todo o petróleo e gás natural produzidos nos campos
marítimos e terrestres da Bacia Potiguar. São cerca de 90 mil barris/dia de petróleo e 3,5 milhões de metros
cúbicos diários de gás natural. Além da importância econômica, as unidades de produção de gás natural do
Pólo, localizado no litoral próximo de Mossoró, apresentam características atrativas para o estudo
acadêmico, porque agrupam uma série de torres de destilação, que são talvez, o assunto abordado com mais
freqüência, em se tratando de controle de processos em refinarias. O projeto visou o estudo de controle
avançado, em particular, controle preditivo, aplicado a uma coluna de destilação clássica que pudesse ser
transportado futuramente para uma unidade real da Petrobras. A idéia central foi controlar por meio,
técnicas avançada num processo simulado em computador através do programa HYSYS. O objetivo
envolve, além dos estudos e simulações, a aplicação prática de um controlador preditivo não linear a uma
Torre Desbutanizadora, para otimizar sua produção. A coluna escolhida para o trabalho é a torre
desbutanizadora, T-24002, da UPGN II do Pólo de Guamaré, cujos produtos são GLP e Gasolina Natural. 
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CÓDIGO: ET0633 
TÍTULO: WIMAX: O PADRÃO IEEE 802.16 PARA REDES METROPOLITANAS SEM FIO 
ALUNO: RICARDO JOSE SALES JUNIOR (066.822.644-70) 
ORIENTADOR: FLAVIA COIMBRA DELICATO (399.005.331-00) 
CO-AUTOR: LARISSA PINHEIRO SPINELLI (058.358.884-06) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é abordar os principais aspectos do padrão IEEE 802.16 (conhecido como
WiMax) para a implantação de redes metropolitanas banda larga sem fio. O trabalho inicialmente introduz
o cenário atual das tecnologias de redes sem fio. Num segundo momento, aborda os aspectos técnicos,
requisitos de segurança e requisitos de qualidade de serviço da tecnologia WiMax. A seguir, são
apresentadas as extensões aprovadas para o padrão IEEE 802.16, dentre elas a extensão 802.16e, que
introduz capacidades de mobilidade às redes WiMax. O trabalho inclui ainda um comparativo entre essa
tecnologia e o padrão 802.11 (conhecido como WiFi). Finalmente, conclui-se o trabalho dando uma visão 
geral das perspectivas futuras da tecnologia WiMax. 

Palavras chave: IEEE 802.16, WiMax, Redes Metropolitanas Sem Fio. 



CÓDIGO: ET0637 
TÍTULO: ESTUDO QUIMIOMÉTRICO DE PARÂMETROS CINÉTICOS QUE INFLUENCIAM NA 
VELOCIDADE DA REAÇÃO REDOX PERMANGANATO/OXALATO 
ALUNO: ANTONIO MARCOS URBANO DE ARAUJO (013.284.604-79) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 
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CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (035.608.504-01) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

Resumo:  
 
        A reação redox entre os íons MnO4- e C2O42- é bastante conhecida, a qual é utilizada em 
padronizações de soluções de permanganato. Uma das características desta reação é que a mesma é
autocatalisada por um dos seus produtos, o íon Mn2+. Neste trabalho estudamos, através de um
planejamento fatorial 24, a influência da concentração de oxalato, temperatura, catalisador e da acidez do
meio sobre a velocidade da reação, fixando-se a concentração do KMnO4. O estudo foi realizado
utilizando-se as condições: [C2O42-] (0,1 e 0,2 mol/L); temperatura (27 e 60°C); catalisador (sem e com);
H2SO4 3,0 mol/L (2 e 4 ml) e utilizando-se 5,0 mL de KMnO4 0,02 mol/L. A resposta utilizada foi o
tempo final da reação observado pela descoloração do permanganato indicando seu consumo total. Os
resultados obtidos mostraram que os parâmetros temperatura, catalisador e [H2SO4] apresentaram o
comportamento esperado, ou seja, o aumento do nível de cada parâmetro provocou a aceleração da reação,
sendo a temperatura o parâmetro que mais influenciou seguida pelo catalisador e a acidez. No entanto, era
de se esperar que o aumento da concentração do oxalato também apresentasse um efeito semelhante,
aumentando a velocidade da reação, porém se observou o contrário, ou seja, a velocidade da reação
diminui. Um planejamento fatorial 22 realizado com os fatores catalisador e concentração de oxalato
mostrou que o aumento da concentração do oxalato bloqueia a ação do catalisador diminuindo a velocidade
da reação. 

Palavras chave: estatística, cinética, reação 



CÓDIGO: ET0652 
TÍTULO: POTENCIALIDADES DE ARGILAS EXTRAÍDAS DA REGIÃO LITORÂNEA DO RIO 
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CO-AUTOR: PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA (008.694.154-25) 
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Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo o estudo da caracterização de argilas de alguns dos principais pólos
do interior do Estado do Rio Grande do Norte. O atual trabalho analisa as características químicas, físicas e
mineralógicas de três argilas extraídas da região litorânea do RN, no intuito de apontar possíveis aplicações
industriais. As características químicas foram obtidas através da técnica de fluorescência de raios X e perda
ao fogo; a análise por difração de raios X foi realizada para identificar as fases constituintes das argilas; e as
características físicas das argilas foram obtidas pela técnica de granulometria a Laser e pelas propriedades
tecnológicas analisadas. A princípio, os resultados indicam que as argilas estudadas são predominantemente
cauliniticas com coloração clara pós-queima, podendo ser utilizadas na indústria de cerâmica branca. 

Palavras chave: argilas, caracterização, Rio Grande do Norte. 



CÓDIGO: ET0653 
TÍTULO: TV DIGITAL NO BRASIL: CARACTERÍSTICAS, CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO 
ALUNO: DANIEL CUNHA DA SILVA (054.569.004-83) 
ORIENTADOR: ADILSON BARBOZA LOPES (190.601.574-00) 
CO-AUTOR: FELIPE ALVES PEREIRA PINTO (050.832.524-22) 
CO-AUTOR: EIJI ADACHI MEDEIROS BARBOSA (063.931.944-05) 

Resumo:  
 
        A Televisão Digital é uma tecnologia que permite prover um conjunto de serviços e aplicações
interativas, as quais podem ser disponibilizadas através de um televisor e de uma caixa decodificadora,
chamada "Set-top Box". Novos televisores já podem embutir no dispositivo estas funcionalidades. Em 
outras palavras, o termo Televisão Digital refere-se ao sistema de televisão que incorpora a digitalização 
dos sinais de áudio e vídeo tanto na produção, como na recepção e na transmissão. O objetivo deste
trabalho é explorar essa tecnologia no escopo do processo de convergência digital, atualmente em destaque
na discussão de implantação do modelo brasileiro. Cabe destacar que esta tecnologia está sendo usada em
outros países. A pesquisa consiste em discutir os aspectos da TV Digital, tais como, seus recursos, os
padrões adotados, softwares aplicados e várias vantagens como qualidade de imagem com maior imunidade
a ruído e distorção, melhor qualidade de som, melhor aproveitamento do espectro radio-elétrico, 
oferecimento de serviços interativos, entre outros. Assim procuramos mostrar que esta tendência é cada vez
mais forte no Brasil, existindo vários núcleos de pesquisa nesse campo, inclusive na própria UFRN. 

Palavras chave: TV Digital, Set-top Box, Interativa, UFRN 



CÓDIGO: ET0663 
TÍTULO: ESTUDO DA COMPLEXAÇÃO DE ÍONS COBRE PELO TENSOATIVO CTAB, ATRAVÉS 
DE UM PLANEJAMENTO FATORIAL 
ALUNO: COSME OLIVEIRA DA SILVA (045.600.764-48) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 
CO-AUTOR: WASHINGTON CHARLES DE MACEDO GOMES (838.977.804-10) 

Resumo:  
 
        A síntese de materiais a partir de microemulsões água-em-óleo (A/O) combina vantagens como alta 
área superficial e uma distribuição mais uniforme de diâmetros das partículas obtidas. Neste trabalho
estudou-se o crescimento de partículas de cobre em microemulsões do tensoativo brometo de
hexadeciltrimetilamônio, CTAB, através da redução de íons Cu2+ com NaBH4. Na preparação da
microemulsão observou-se uma mudança na coloração, de azul, característica do CuSo4 para um roxo
intenso. Um planejamento fatorial 23 envolvendo a [cu2+] (1), [CTAB/butanol] (tensoativo/cotensoativo)
(2) e [heptano] (fase óleo) (3) como parâmetros, mostrou grande importância dos dois primeiros fatores na
formação do novo composto. O fator (1) apresenta efeito negativo, ou seja, a mudança da coloração azul
para roxa é mais eficiente em concentração menor, no entanto, o fator (2) apresenta efeito positivo. Outros
ensaios mostraram que a coloração roxa é convertida na azul com a adição de água. Como nos ensaios do
planejamento fatorial o aumento da [cu2+] também estava associado a um aumento de volume da fase
aquosa, os resultados indicam que a água tem um papel importante na formação do composto roxo. Como
fator (2) favorece a formação dessa espécie, acreditamos que a mesma é um complexo formado a partir do
Cu2+ e o tensoativo, o qual atua como ligante. Essa interpretação foi reforçada quando adicionamos um
agente secante dentro de uma microemulsão azul e a mesma ficou roxa, devido à remoção da água. 
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CÓDIGO: ET0665 
TÍTULO: ESTRATÉGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE FRAÇÃO PROTEÍCA DE SORO DE QUEIJO 
DE COALHO USANDO A RESINA DE TROCA IÔNICA STREAMLINE DEAE 
ALUNO: BRUNA MARIA EMERENCIANO DAS CHAGAS (057.713.784-02) 
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04) 
CO-AUTOR: LUANA MARA COSTA DE OLIVEIRA (012.480.164-16) 
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (108.470.224-04) 

Resumo:  
 
        O soro do queijo é o líquido remanescente após a precipitação e remoção das caseínas do leite durante
o processo de fabricação do queijo. Na produção normal de queijos obtém-se entre 60 a 70% de soro, rico 
em proteínas solúveis, que são as mais valiosas, considerando o valor nutricional. Sendo o soro um sub-
poduto clássico, o mesmo foi por muito tempo lanço como efluente pelas indústrias de laticínios, causando
sérios riscos ao meio ambiente. No presente trabalho utilizar-se-á a técnica de cromatografia de troca iônica 
usando o leito na forma expandida com resina de troca aniônica Streamline DEAE, para recuperação das
proteínas do soro do queijo. As etapas do processo consistiram em equilíbrio, carga, lavagem e eluição. Os
resultados mostraram que é possível recuperar as proteínas existentes no soro. Quando se utilizou um
eluente 2,0M conseguiu-se recuperar 22,2% das proteínas adsorvidas na resina e realizando a eluição em 
degraus com concentrações de 0,2M, 0,6M e 1,0M conseguiu-se recuperas 16,85% das proteínas 
adsorvidas. 
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CÓDIGO: ET0676 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVOS DE METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR 
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CO-AUTOR: MAGNO VINICIUS DA SILVA ARAUJO (065.443.154-00) 

Resumo:  
 
        A água de produção é um dos principais efluentes da indústria de petróleo. O seu descarte em teores
acima do permitido pelos órgãos ambientes pode acarretar em sérios danos ao meio ambiente. Um dos
parâmetros a ser analisado para especificar este efluente é o teor de óleos e graxas (TOG). Sendo assim é de
suma importância que a metodologia a ser adotada seja confiável. O presente trabalho tem por objetivo
realizar um estudo comparativo entre três metodologias distintas de determinação de óleos e graxas. O
estudo é desenvolvido no Laboratório de Tecnologia dos Materiais no Departamento de Engenharia
Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As técnicas utilizadas foram: a gravimétrica, a
espectrofotometria de absorção molecular utilizando o N-Hexano P.A. como solvente extratante e o 
infravermelho utilizando Hexano grau HPLC. Foram confeccionados padrões com concentrações de
300;150;75;37,5;18,7;9,3 mg/l. As amostras simuladas foram preparadas num intervalo de concentração
entre 10 e 300 mg/l e todos os testes foram realizados com réplica. As técnicas que mais se aproximaram do
valor teórico calculado foram a gravimétrica e o infravermelho (utilizando o equipamento Infracal da Wilks
Interprise Corp.), enquanto que na espectrofotometria de absorção molecular os valores apresentaram
importantes desvios em relação aos outros métodos. 

Palavras chave: Efluentes da indústria do petróleo, Técnicas Instrumentais de Análise. 



CÓDIGO: ET0679 
TÍTULO: UM DESEMPENHO ACADÊMICO DOS EGRESSOS DO CURSO DE ESTATÍSTICA DA 
UFRN 
ALUNO: ANDRE LUIZ SENA DA ROCHA (049.863.384-55) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do desempenho acadêmico dos alunos egressos do
Curso de Estatística da UFRN, no período de 1979 a 2006, procurando estabelecer uma comparação entre
os alunos bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET, com os demais alunos. O Programa PET, 
patrocinado pela SESu/MEC, foi implantado no Curso de Estatística em 1988, proporcionando aos alunos
de melhor potencial do Curso uma bolsa de estudo até o final da graduação, para que, orientados por um
Professor Tutor, participem de atividades de ensino, pesquisa e extensão. No período sob análise, 260
alunos concluíram o Curso, sendo 37 bolsistas do PET. Na metodologia, foram utilizadas técnicas de
Estatística Descritiva e de Análise Exploratória de Dados, além da estatística de Qui-quadrado, para testar a 
significância das diferenças, ao nível de significância de 5%. Observou-se que os alunos bolsistas PET, 
apresentam, em média, um maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), menos trancamentos em
disciplinas e, em relação às reprovações, verifica-se um maior impacto, pelo fato do bolsista, por norma, 
não poder apresentar reprovações em seu histórico, resultando num índice quase zero. Verifica-se, também, 
que nas turmas concluintes, com presença de alunos dos grupos bolsista e não bolsista, em 83% dos casos,
o maior IRA pertencia a um bolsista PET. Conclui-se que o Programa PET influi positivamente no 
desempenho do aluno do Curso de Estatística da UFRN. 

Palavras chave: Educação Tutorial, Desempenho Acadêmico, Egressos. 



CÓDIGO: ET0686 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LACRO3 VISANDO APLICAÇÃO EM CÉLULAS A 
COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO (SOFC). 
ALUNO: SIBELLE FEITOSA DA C X SOARES (053.041.684-02) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 

Resumo:  
 
        Óxidos cerâmicos tipo Perovsquita, com estrutura ABO3, são potenciais catalisadores para reações de
oxidação parcial de metano, reforma a seco (CO2), entre outras. Cromitas de lantânio (LaCrO3) são
bastante estudadas como alternativas para a substituição do compósito convencional, o cermet NiO/YSZ
como ânodos em células a combustível de óxido sólido (SOFC). Neste trabalho a perovsquita LaCrO3 foi
preparada pelo método do oxalato parcial. Inicialmente, o material sintetizado foi submetido a um
tratamento térmico a 500 ºC por 2h, e posteriormente, calcinado a 800 ºC por 4h. As amostras foram 
caracterizadas pelas seguintes técnicas: DRX, EDX, MEV e área superficial específica foi determinada pelo
método BET. Os resultados obtidos através das análises de DRX mostraram que o material formado a 500°
C possui estrutura LaCrO4 e o material calcinado a 800 ºC forma a perovsquita do tipo LaCrO3. 
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FRUTAS PARA A COMUNIDADE RURAL: ESTUDO DE VIABILIDADE E SUSTENTABILIDADE. 
ALUNO: KIM MEDEIROS SALDANHA (048.943.644-76) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (230.155.603-44) 
CO-AUTOR: DAYANNE DA SILVA TOME (055.580.014-88) 
CO-AUTOR: JAMERSON BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES (072.174.364-19) 
CO-AUTOR: BARBARA TACIANA DE VASCONCELOS CAVALCANTI (055.890.824-12) 

Resumo:  
 
        Grandes problemas são encontrados por quem necessita obter uma fonte de energia de biomassa
residual, capaz de viabilizar a produção de frutas e seus derivados. Dessa forma, esse projeto visa o
desenvolvimento de um sistema integrado de produção de barra de frutas regionais, usando energia à lenha,
e a elaboração de um estudo de viabilidade com o uso de tecnologia limpa, baseada na rota de química
verde para agro-indústria. Esse trabalho tem o objetivo de desenvolver uma nova síntese de processos
químicos, minimizando perdas de matéria-prima com obtenção de subprodutos como doces de frutas, tendo
como matéria prima o caju. No processo de extração de suco e separação de caju, a evaporação, secagem e
termo conversão, foram obtidos os resultados relativos a entrada e saída de massa e energia de cada
processo e balanço de massa global de rota verde desenvolvida. Um estudo detalhado foi feito quanto ao
projeto de investimento, custo, análise de viabilidade, equipamentos e fluxo de caixa, para produção em
pequena escala visando desenvolvimento local da agricultura familiar. 

Palavras chave: investimentos, frutas, tecnologia limpa, viabilidade. 



CÓDIGO: ET0695 
TÍTULO: COLETOR SOLAR ALTERNATIVO COM GRADE ABSORVEDORA MISTA SÉRIE-
PARALELO 
ALUNO: MAGNO CESAR SILVA DE SOUZA (038.178.074-06) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

Resumo:  
 
        Apresenta-se um novo tipo de configuração para a grade absorvedora de um coletor solar alternativo
para aplicações residenciais. Tal grade é constituída por tubos de PVC de 25mm, ligados em série e em
paralelo. esse tipo de ligação mista propicia a obtenção de um maior nível de temperatura na água ser
aquecida para a operação de banho. Pretende-se demostrar a viabilidade de utilização de tal grade
absorvedora para o funcionamento do coletor em termosifão. Serão apresentados dados de temperatura que
viabilizam termicamente o coletor proposto, que tem caixa confeccionada em material compósito e que tem
como principais características seu baixo custo e fáceis processos de fabricação e montagem 

Palavras chave: compósito, isolamento térmico, energia solar 



CÓDIGO: ET0714 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA QUITOSANA 
ALUNO: RUSCELI DIEGO DE ARAUJO (014.087.794-04) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA PORPINO FERNANDES (009.983.424-32) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (831.159.517-87) 
CO-AUTOR: ANGELO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA (069.894.854-85) 

Resumo:  
 
        CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA QUITOSANA RESUMO TÍTULO: Caracterização química da
quitosana ALUNO: Rusceli Diego de Araújo ORIENTADOR: José Luís Cardozo Fonseca CO-
ORIENTADOR:Márcia Rodrigues Pereira e Ana Luiza Porpino Fernandes RESUMO: A quitosana é um
biopolímero de grande potencial no uso de sistemas para liberação/incorporação de fármacos. Para sua
utilização, entretanto, é necessário que esta macromolécula esteja bem caracterizada. Este trabalho teve
como objetivo caracterizar quimicamente uma amostra de quitosana comercial quanto a sua massa molar
média e o grau de desacetilação médio. Estas duas caracteristicas são muito importantes para determinação
das propriedades mecânicas, físicas, químicas e biológicas desse polímero, que o torna apropriado para um
grande número de aplicações em produtos médicos e farmacêuticos. A massa molar média foi determinada
a partir de ensaios viscosimétricos utilizando a equação de Mark-Houwink-Sakurada. A determinação do 
grau de desacetilação médio foi levada a cabo através de titulações condutimétricas e análises de
espectroscopia de absorção nas regiões do ultravioleta e do infravermelho. Essas técnicas empregadas
mostraram ser simples e rápidas para uma caracterização quimica da quitosana. 

Palavras chave: Quitosana, massa molar viscosimétrica média, grau de desacetilação 



CÓDIGO: ET0723 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE FILMES DE SNO2 EM VIDRO BOROSILICATO UTILIZANDO UM 
PROCESSO DE SILK-SCREEN MODIFICADO 
ALUNO: WESLEY DA SILVA SOARES (011.621.414-76) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 
CO-AUTOR: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (068.872.554-64) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo preparar filmes de SnO2 a partir do precursor SnCl2.2H2O
depositados em substrato de vidro borosilicato pelo processo de silk-screen modificado visando a aplicação 
em células solares policristalinas de baixo custo. O filme de SnO2 é um dos mais apropriados para obtenção
de vidro TCO (transparent conductive oxide) para uso em células solares devido a sua baixa resistividade
elétrica e alta transmitância, sendo quimicamente inerte, mecanicamente duro e tem resistência a altas
temperaturas, o que facilita então a calcinação das amostras em torno de 500º C. O Etanol (99,5 %) foi 
utilizado como solvente de solubilização do precursor, sendo a concentração da solução precursora o
parâmetro que apresentou maior efeito sobre os parâmetros de respostas investigados: espessura do filme
(Ômega), resistividade de superfície (Rô) e a transmitância relativa (Teta). Obteve-se com a metodologia 
utilizada, filmes com espessuras da ordem de 1 µm com resistividade de superfície de 10 Ohm/unid. área e 
transmitância relativa entre 70 e 80 %. 

Palavras chave: Filmes finos, silk-screen, boro silicato, transmitância relativa 



CÓDIGO: ET0724 
TÍTULO: SISTEMA POWER-TRAIN VENCEDOR DA PROVA "PULL TRACK": COMPETIÇÃO 
SAE BRASIL BAJA 2007 
ALUNO: BRENO COSTA CORREA DE OLIVEIRA (069.209.044-46) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo implantar melhorias no power-train de um veiculo off-road 
Baja SAE. As melhorias previstas vão desde redução da inércia rotacional do sistema até otimização das
relações usadas. A partir de uma caixa industrializada foi feito ume estudo sobre os tipos de transmissão
que poderiam ser aplicados e suas respectivas relações. A inércia foi reduzida com aplicação de materiais
nobres como alumínio e dimensionamento dos componentes internos da caixa sendo a transmissao por
corrente a escolhida para o seguinte veículo. Para facilitar à manutenção do sistema a caixa foi acomodada
em uma base modular que permite a troca de todo o sistema por um reserva com a simples remoção de
quatro parafusos de fixação na estrutura. Os ajustes da corrente de transmissão do movimento do motor
para as rodas também foram otimizados sendo desnecessario a utilização de esticadores de corrente, que
adicionam peso ao sistema e ocasionam a perda de potência por atrito. Dois dos três eixos de transmissao
estão isolados de possiveis elementos externos e mergulhados em oleo dentro da caixa de transmissao
sendo esse um ótimo fator de reducao de atrito e um ganho em relação a transmissões "abertas" que
utilizam graxa como elemento de lubrificação que aliados ao barro, presente nas pistas do evento, se tornam
um elemento abrasivo, reduzindo a vida útil do conjunto. 

Palavras chave: Baja SAE transmissão, Mini Baja, Pull Track, mobilidade. 



CÓDIGO: ET0725 
TÍTULO: OFF-ROAD BAJA COM ROLL-CAGE MODULADO:SISTEMA ATENUADOR DE 
VIBRAÇÕES DO POWER-TRAIN PARA O COCKPIT 
ALUNO: RALYSON RAYALA GONCALVES DE OLIVEIRA (068.872.554-64) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES (203.001.904-68) 
CO-AUTOR: WENDELL ALBANO (058.375.264-04) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo implantar melhorias na “Roll-cage” de um veiculo BAJA SAE. 
A “Roll cage” é uma estrutura tubular de aço carbono projetada para trazer total segurança e ergonomia
para o piloto, sem esquecer da massa, que quanto menor melhor será o desempenho global do veiculo.
Cálculos de Momento de Inércia e Limite de escoamento foram feitos para seleção do material e ser
utilizado. A divisão da estrutura em dois módulos permite uma reposição da parte danificada e reduz as
vibrações passadas do power-train para o habitáculo do piloto. A união dos elementos são feitas em 4
pontos por meio de parafusos,permitindo assim uma rápida reposição .Assim o projeto traz um maior
conforto para o operador, facilita a produção em massa e a manutenção do veiculo. 

Palavras chave: Baja SaeMobilidade,Vibrações, e Ergonomia 



CÓDIGO: ET0726 
TÍTULO: PROTÓTIPO MONO-POSTO DE 13CV COM TRAÇÃO DIANTEIRA PARA APLICAÇÕES 
AGRÍCOLAS 
ALUNO: CIRO LOBATO CUSTODIO DE ARAUJO (010.356.454-32) 
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (109.733.704-91) 
CO-AUTOR: WESLEY DA SILVA SOARES 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo: promover melhoria de vida em comunidades agrícolas
carentes, com uma ação de baixo custo, utilizando material de sucata e conhecimentos técnicos aplicados
em um veículo auto-motivo. Com a concepção de um trator de 13CV, mono-posto, motor a Diesel, 
transmissão por correia, tração dianteira que possa ser utilizado no dia-a-dia dessas comunidades. 
Investigou-se quais as principais necessidades em povoados agrícolas, verificando que a utilização de um
equipamento dessa natureza aumentará a produtividade no plantio. Utilizando-se ferramentas adequadas 
para a construção do protótipo, de material disponível na instituição(UFRN) e de doações. Foi
dimensionado com um engate na parte traseira que possibilita atividades como: arado, transporte de
materiais pesados, etc. O protótipo finalizado oferece conforto ao condutor, esterçamento adequado a
atividade e alto torque. 

Palavras chave: maquinas agrícolas, alto torque 



CÓDIGO: ET0731 
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 (055.104.274-50) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 

Resumo:  
 
        A compreensão da circulação das águas costeiras contribui para a elucidação de inúmeros processos
que ocorrem nas regiões costeiras. O objetivo principal deste trabalho é a simulação da hidrodinâmica de
duas porções do litoral do Rio grande do Norte: os trechos de costa de influência do estuário Açu-Piranhas 
e do estuário Curimataú. A ferramenta computacional utilizanda é o SisBAHIA®. O trabalho foi dividido 
em quatro etapas: a primeira e a segunda etapa consistiram no levantamento do acervo bibliográfico
pertinente a simulação de processos costeiros utilizando o SisBAHIA®, visando a fundamentação teórica e 
implementação de condições iniciais. Seguindo esta fase têm-se o processamento do modelo para obtenção 
da simulação de correntes e marés, comparando os resultados com dados pré-existentes para avaliar o grau 
de precisão do modelo. Em vista dos fatores que interferem na geomorfologia dos estuários, a modelagem
numérica tem aportado como uma solução eficaz ao monitoramento ambiental. 

Palavras chave: modelagem numérica, SisBAHIA®, estuários 



CÓDIGO: ET0742 
TÍTULO: IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE A PREVISÃO DE MORBIDADE POR 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 
ALUNO: ROBSON ROBERTO MEDEIROS DE SOUZA (049.827.504-32) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO LUCIO (772.312.957-20) 
CO-AUTOR: RODRIGO SILVA DE SENA (050.236.634-69) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIZ SENA DA ROCHA (049.863.384-55) 

Resumo:  
 
        A análise dos possíveis efeitos das mudanças globais sobre a evolução de doenças, principalmente as
infecciosas e respiratórias, é fundamental para a adoção de políticas de saúde pública do país. Esta pesquisa
tem por objetivo avaliar o impacto de indicadores climáticos sobre o número de internações por doenças
respiratórias em São Paulo, no período de 1997 a 2000, com o intuito de prever probabilisticamente a
demanda de leitos em hospitais. Desta forma, o estudo pretende analisar a associação entre variações
meteorológicas diárias e as internações ocorridas no mesmo dia, assim como em dias posteriores. Neste
contexto, será utilizado o modelo de Regressão Poisson, tendo como variável dependente, o número de
internações ocasionadas por doenças respiratórias e como variáveis independentes, as variáveis
meteorológicas, os poluentes e os índices de conforto térmico. Os dados meteorológicos utilizados neste
trabalho foram obtidos da Estação Meteorológica do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG –
USP. Os dados sobre as internações de menores de 14 anos com diagnóstico de doenças respiratórias são
registrados por meio das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) de hospitais públicos e privados
disponíveis no DATASUS (http://www.datasus.gov.br). Conclui-se a importância de variáveis como a 
Temperatura, Umidade, Precipitação, como também as variáveis poluentes, que mostram a relação direta e
inversa com o número de internações por doenças respiratórias. 

Palavras chave: Regressão Poisson, Doenças Respiratórias, Clima, Poluentes. 



CÓDIGO: ET0755 
TÍTULO: SELEÇÃO DE TENSOATIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE 
ACIDIFICAÇÃO 
ALUNO: MARIANE VIEIRA (061.395.694-00) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: JOSE ERNANE CARDOSO GOMES 

Resumo:  
 
        Foi avaliado o comportamento de quatro tensoativos (T1, T2, S1, S2) como preventores de emulsão,
comparando-os com o preventor comumente utilizado pelas indústrias petrolíferas. Os testes foram
realizados segundo a norma N-2144 da PETROBRAS, a uma temperatura de 38ºC, utilizando três tipos de 
óleo com diferentes teores de água (BSW- Basic sediments and water) e cinco fluidos testes: Ácido
clorídrico gasto, Ácido clorídrico vivo, Ácido acético gasto, Ácido acético vivo e Solução salina, para
avaliar a capacidade de cada tensoativo quanto à quebra de emulsão nas operações de acidificação em
processos de estimulação de poços de petróleo. Neste trabalho observou-se que os tensoativos analisados 
apresentaram resultados satisfatórios e em certas situações demonstraram maior eficiência do que o
preventor utilizado nas indústrias de petróleo, ressaltando que o tensoativo T2 foi o que apresentou os
melhores resultados, proporcionando separações superiores aos demais tensoativos. 

Palavras chave: Tensoativo,Preventor de emulsão, Norma PETROBRAS N-2144 



CÓDIGO: ET0756 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-MECÂNICA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE 
BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA COM INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE CAULIM 
ALUNO: PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA (008.694.154-25) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 
CO-AUTOR: JULIO CESAR BEZERRA DA ROCHA (064.767.214-61) 
CO-AUTOR: LAURENIA MARTINS PEREIRA (012.576.404-96) 

Resumo:  
 
        As matérias-primas que contêm fases fundentes na sua estrutura são uma das principais responsáveis
pelas características finais presentes no grês-porcelanato, e estas chegam a representar mais de 50% da
massa total da formulação. Sendo o custo dispensado as matérias-primas o mais oneroso da produção do 
grês-porcelanato, empregou-se na sua formulação um material de menor valor agregado visando à redução
do custo produtivo. Foi utilizado um resíduo produzido no beneficiamento do caulim por ser um material
rico em sílica e alumina, estruturas que tem função fundamental durante a queima de revestimentos
cerâmicos. O resíduo foi adicionado em substituição do caulim e de parte do feldspato visando uma
permanência das fases fundentes e a conservação das propriedades físico-mecânicas. O resíduo foi 
caracterizado por DRX e FRX, enquanto os corpos-de-prova foram submetidos a ensaios de porosidade 
aparente (PA), absorção de água (AA), retração linear (RL), massa específica aparente (MEA) e
determinação do módulo de ruptura a flexão (MRF). 

Palavras chave: Resíduo, caulim, revestimento, grês-porcelanato. 



CÓDIGO: ET0772 
TÍTULO: COLETOR AUTOMÁTICO DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE BAIXO CUSTO 
ALUNO: JEFFERSON DOOLAN FERNANDES (012.972.244-85) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (379.944.764-49) 
CO-AUTOR: PABLO JAVIER ALSINA (424.874.554-20) 
CO-AUTOR: JEAN OLIVEIRA DE PAIVA (034.486.584-30) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo apresentar um protótipo de equipamento destinado a realizar coleta de
amostras de água utilizando um sistema automatizado. O equipamento utiliza uma bomba tipo diafragma de
12 Volts e um circuito hidráulico de válvulas solenóides. Uma interface com o usuário permite a
programação dos procedimentos de coleta de acordo com o padrão de monitoramento adotado. A
amostragem pode ser programada obedecendo a horários e intervalos de tempo ou pelo acionamento
automático do amostrador pela variação do nível da lamina d’água. O equipamento dispõe de um sensor de 
ultrasom cuja leitura pode ser definido pelo usuário. O desenvolvimento do equipamento integrou os
componentes de hardware (sistema de comando e de aquisição e armazenamento de dados), o componente
físico e hidráulico e a programação em linguagem C++. A realização de testes em laboratório tem
demonstrado boa performance do equipamento e precisão na aquisição de dados e nos procedimentos de
coleta. 

Palavras chave: amostrador automático, coletor de amostras, protótipo. 



CÓDIGO: ET0773 
TÍTULO: ESTUDO DA VARIAÇÃO DO TEOR DE ENXOFRE EM MISTURAS DE GASOLINA 
COMUM E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA TECNOLOGIA FLEX-FUEL 
ALUNO: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 
CO-AUTOR: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43) 
CO-AUTOR: HELLYDA KATHARINE TOMAZ DE ANDRADE SILVA (042.884.094-97) 

Resumo:  
 
        Vários veículos operam com combustíveis derivados do petróleo, entretanto, os gases e as partículas
tóxicas lançadas ao ar, especialmente o dióxido de enxofre, causam mudanças globais, como chuva ácida e
smog. Na tentativa de controlar as emissões de poluentes novas tecnologias surgiram, dentre elas os
veículos flex-fuel, que permitem a utilização de álcool e gasolina ou misturas entre os dois combustíveis, 
em um mesmo tanque. No presente trabalho, amostras de gasolina tipo “C” e de álcool etílico hidratado 
combustível tiveram suas propriedades físico-químicas caracterizadas pelas análises de Cor e Aspecto
(método visual), Massa Específica (ASTM D 4052), Octanagem (ASTM D 2700), Teor de álcool etílico
anidro (NBR 13992), Destilação (ASTM D 86), Teor Alcoólico (NBR 5992), Teor de hidrocarbonetos
(NBR 13993), pH (NBR 10891) e Condutividade Elétrica (NBR 10547). Em seguida, foram misturadas em
concentrações volumétricas de 20, 40, 60 e 80% de álcool em gasolina, a fim de quantificar o teor de
enxofre através da técnica de espectroscopia de fluorescência de raios-X (ASTM D 4294). Os resultados 
obtidos nas análises físico-químicas da gasolina e do álcool foram considerados em conformidade com as
especificações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O estudo do teor de
enxofre mostrou que, à medida que a concentração de álcool aumenta, a concentração de enxofre diminui
devido à diluição. 

Palavras chave: Combustível; Tecnologia flex-fuel; Teor de enxofre 



CÓDIGO: ET0774 
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA COMPARATIVA DO ÓLEO DIESEL TIPO “B” COM A 
PRESENÇA DE ADITIVO SÓLIDO 
ALUNO: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (355.305.024-15) 
CO-AUTOR: HELLYDA KATHARINE TOMAZ DE ANDRADE SILVA (042.884.094-97) 
CO-AUTOR: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50) 

Resumo:  
 
        O óleo diesel é constituído basicamente por hidrocarbonetos, além de baixas concentrações de enxofre,
nitrogênio e oxigênio. Atualmente no país vem sendo comercializado um aditivo sólido que tem propostas
no que diz respeito ao controle da formação de depósitos nos motores e o atendimento ao nível de
desempenho e consumo, aplicado em combustíveis automotivos em geral. O objetivo deste trabalho é
avaliar o comportamento físico-químico do óleo diesel combustível com o aditivo sólido de acordo com a
proposta do produto em “eficácia e consumo”, através de um estudo comparativo. As amostras foram
analisadas de acordo as normas vigentes da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) para os seguintes parâmetros, (a) Massa Especifica (ASTM D-4052), (b) Ponto de Fulgor 
(ASTM D-93), (c) Destilação (ASTM D-86), (d) Aspecto e Cor (visual), (e) Teor de Enxofre por
fluorescência de raios-X (ASTM D-4294), (f) Índice de Cetano (ASTM D-4737). Para a realização do 
trabalho foram coletados dois litros de amostras, e em um deles foi acrescentado o aditivo sólido em uma
proporção de acordo com as especificações do produto para a alíquota de combustível, ficando a outra
amostra isenta de qualquer adição. Os resultados das análises mostraram que não ocorreram alterações
físico-químicas significativas no combustível em que foi acrescentado o aditivo. 

Palavras chave: Aditivo, Caracterização Físico-Química, Óleo Diesel 



CÓDIGO: ET0779 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO DIMETILSULFÓXIDO E DO GLICEROL NO CULTIVO 
DO RHODOCOCCUS RHODOCHROUS NRRL B-2149 
ALUNO: ALDO BATISTA SOARES JUNIOR (053.590.014-70) 
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (875.103.834-04) 

Resumo:  
 
        Tendo em conta a utilização crescente dos combustíveis fósseis, devido principalmente às
necessidades dos países industrializados, a emissão de enxofre para atmosfera constitui, assim, um dos
problemas ambientais da atualidade. A Biodessulfurização é um processo baseado em bactérias aeróbicas
que podem remover naturalmente enxofre orgânico, presente em heterociclos, com degradação mínima do
valor da matriz de hidrocarbonetos do combustível. O presente trabalho tem por objetivo estabelecer
estratégias de preparo do inóculo para realização de estudos cinéticos do Rhodococcus rhodochrous NRRL
B-2149, o qual é capaz de retirar o enxofre do Dibenzotiofeno (DBT), utilizado como composto padrão e
estudar também a influência exercida pelo Dimetilsulfóxido (DMSO) e o Glicerol no desempenho do
microrganismo em meio contendo DBT. As variáveis analisadas foram: o pH do meio, o crescimento da
concentração celular, o consumo de açucares redutores, a produção de proteína e a Tensão. 

Palavras chave: Biodessulfurização, Dibenzotiofeno, fermentação 



CÓDIGO: ET0785 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS PARA CONTROLE DE ACESSO UTILIZANDO 
ANALISE DOS PADRÕES DE DIGITAÇÃO 
ALUNO: BRUNO FARIAS DE ANDRADE (053.650.804-67) 
ORIENTADOR: JOSE ALFREDO FERREIRA COSTA (538.201.264-49) 

Resumo:  
 
        A importância de identificação pessoal e controle de acesso, seja em sistemas bancários, acesso a redes
e sistemas de segurança, entre outros, é crescente nos dias atuais. Uma das maneiras mais promissoras é o
uso de características biométricas do usuário. Este trabalho apresenta uma abordagem para identificação do
usuário baseada na autenticação biométrica, utilizando a análise da dinâmica de digitação. O usuário, ao
digitar sua senha, fornece três características especificas: a) captação da tecla digitada; b) latência entre as
teclas; c) a duração associada das teclas. Fazendo análise dos padrões de digitação das senhas, é possível,
utilizando técnicas de reconhecimento de padrões, identificar se a senha, mesmo digitada corretamente,
pertence ao usuário. O objetivo é utilizar características biométricas de uso comum a uma vasta gama de
dispositivos, como teclados por exemplo. O sistema proposto é de baixo custo, não intrusivo e pode ser
aplicada tanto a um mecanismo de login em controle de acesso a áreas restritas, tanto na melhoria do nível
de segurança em transações bancárias, entre outras. Técnicas de reconhecimento de padrões estatísticos e
baseadas em redes neurais são utilizadas, e os resultados são comparados, para níveis de segurança
variáveis. O trabalho envolve áreas de processamento de sinais, desenvolvimento de aplicativos no
ambiente Matlab em conjunto com a plataforma Java. Espera-se gerar novas tecnologias, permitindo 
melhor controle de informações e acessos. 

Palavras chave: Dinâmica de Digitação, Reconhecimento de Padrões, Biometria. 



CÓDIGO: ET0792 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA PARA APROVEITAMENTO E 
TRANSFORMAÇÃO CATALÍTICA DA LACTOSE RESIDUAL PRESENTE NO SORO RESIDUAL 
DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE QUEIJO, ASSISTIDA POR INDUÇÃO A MICROONDAS. 
ALUNO: JACINA TABITA GURGEL MORAIS (050.070.514-38) 
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (122.702.024-49) 
CO-AUTOR: JULIA EULALIA ARAUJO DE MARIA (051.618.374-54) 
CO-AUTOR: JANINE REGINALDA GUIMARAES VIEIRA (003.731.396-75) 

Resumo:  
 
        Visando, uma maior valorização do soro de queijo foi proposto um estudo para a transformação
catalítica da lactose em um poliol de alto valor agregado chamado lactitol. Foram realizadas análises de pH,
lactose, proteínas, cloretos, acidez, brix e sólidos obtendo resultados adequados para o processo de
hidrogenação para produção de lactitol. O cloro residual das amostras será recuperado em uma coluna de
troca iônica utilizando uma resina do tipo Lewatit S4328. O processo de hidrogenação catalítica da lactose
residual presente no soro, livre de proteínas e de íons cloretos, será realizado na presença do catalisador
Ni/carvão ativo e em um reator com agitação mecânica tendo como fonte de calor a indução por
microondas. As variáveis como freqüência de microondas, tempo de irradiação, concentração do catalisador
e temperatura serão estudadas com o intuito de verificar a influência desses parâmetros na conversão da
lactose e seletividade do lactitol. Os constituintes presentes no meio reacional serão avaliados por
cromatografia em fase líquida. 

Palavras chave: Hidrogenação, lactitol, lactose, soro de queijo, catalisador, adsorção 



CÓDIGO: ET0794 
TÍTULO: UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS SEMIGRUPOS INVERSOS. 
ALUNO: FRANCISCO MOISES C DE MEDEIROS (058.475.424-88) 
ORIENTADOR: JONAS GONCALVES LOPES (112.665.893-68) 

Resumo:  
 
        Os semigrupos inversos foram estudados pela primeira vez por Vagner (1952, 1953) e
independentemente por Preston (1954). Vagner os chamou de “generalização de grupos”, e esta 
nomenclatura ainda é padrão na literatura Russa. A idéia original, em ambos os casos, era estudar ações
parciais de semigrupos em conjuntos, um dos resultados é o teorema da representação (análogo ao teorema
de Cayley na teoria de grupos) que nos mostra que todo semigrupo inverso é isomorfo ao conjunto das
ações parciais que também é um semigrupo inverso. A teoria de semigrupos inversos tem muito em comum
com a teoria de grupos e por isso passamos a estuda-lá. 

Palavras chave: Semigrupos, Semigrupos Inversos, homomorfismo. 



CÓDIGO: ET0796 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LA0,78SR0,22MNO3 PARA APLICAÇÃO EM 
CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO 
ALUNO: BEATRIZ CELA (069.499.044-28) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 
CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO DE MACEDO 
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 
CO-AUTOR: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (068.946.554-80) 

Resumo:  
 
        No desenvolvimento de materiais para células a combustível de óxido sólido (SOFC), o catodo é um
importante componente e deve apresentar algumas características microestruturais específicas, tais como
porosidade controlada, condutividade alta condutividade elétrica e boa estabilidade termodinâmica em
atmosfera oxidante e coeficiente de expansão térmica próxima do material geralmente usado como
eletrólito. Desta forma o objetivo do presente trabalho é estudar o processo de síntese de perovsquitas de
LaSrMnO3 (LSM) como material para catodo de SOFC utilizando o método dos precursores poliméricos a
partir de nitratos metálicos. Estudou-se a composição La0,78Sr0,22MnO3. A caracterização do pó foi 
realizada por métodos como análise térmica diferencial, dilatometria e difração de raio-X. Através dos 
resultados obtidos no material é possível avaliar suas propriedades e optar pela melhor temperatura de
calcinação e sinterização do pó para a aplicação em células a combustível. 

Palavras chave: Células a combustível óxido sólido, síntese, LSM 



CÓDIGO: ET0803 
TÍTULO: SÍNTESE DE CARBETO DE NIÓBIO (NBC) NAMOMÉTRICOS A PARTIR DE UM 
COMPLEXO AMONIACAL DE NIÓBIO 
ALUNO: AECIO LOPES BORGES (060.167.524-01) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

Resumo:  
 
        O estudo da produção e caracterização de materiais ultrafinos e nanoestruturados tem sido um dos
temas mais atraentes da pesquisa fundamental e tecnológica nos últimos anos. Neste trabalho o NbC
nanométricos foi produzido em baixa temperatura (950ºC), a partir de uma reação gás-sólido entre um 
complexo amoniacal de nióbio (comercial) e uma mistura de metano e hidrogênio (CH4/H2). O NbC obtido
neste trabalho foi comparado com o NbC sintetizado a partir do complexo oxalato de nióbio. Os complexos
foram caracterizados por DRX, MEV e TG. Os carbetos obtidos foram caracterizados por DRX e MEV. 

Palavras chave: Síntese NbC 



CÓDIGO: ET0804 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA 
GASOLINA COMUM TIPO C E DA GASOLINA CONTENDO ADITIVO SÓLIDO. 
ALUNO: HELLYDA KATHARINE TOMAZ DE ANDRADE SILVA (042.884.094-97) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (423.140.704-53) 
CO-AUTOR: CAMILA GISELE DAMASCENO PEIXOTO (055.304.264-50) 
CO-AUTOR: ANDRE DE FREITAS MARTINS (035.527.474-43) 

Resumo:  
 
        O consumo excessivo de combustíveis fósseis tem desencadeado diversos estudos visando à qualidade
dos mesmos. A gasolina automotiva exprime relevância para as indústrias petrolífera e automobilística, as
quais investem em pesquisas para que a mesma atenda aos requisitos de qualidade, garantindo condições de
suprir as exigências do mercado e minimizar os efeitos nocivos ao meio ambiente. Uma das propostas é o
uso de produtos constituídos de componentes ativos que propiciem características benéficas aos
combustíveis: os aditivos. No mercado, são comercializados aditivos sólidos cuja proposta é atraente ao
consumidor por sua eficácia. O propósito deste trabalho é avaliar a atuação deste aditivo na gasolina através
da determinação das suas propriedades físico-químicas: cor e aspecto, densidade relativa, perfil de 
destilação, octanagem, teor de enxofre e percentuais de hidrocarbonetos saturados, aromáticos e olefínicos
de acordo com as especificações da ANP. Foram coletados dois litros de gasolina e em seguida divididos, a
um litro foi adicionada o quantitativo em massa de aditivo proporcional a esta quantidade de combustível,
conforme as especificações do produto. Mediante os resultados observou-se que as gasolinas isenta e 
contendo o aditivo, apresentaram resultados em conformidade com a legislação vigente da ANP. Embora a
gasolina aditivada esteja dentro dessas especificações, suas propriedades físico-químicas não sofreram 
alterações significativas frente ao aditivo. 

Palavras chave: Aditivo, gasolina, propriedades físico-químicas 



CÓDIGO: ET0807 
TÍTULO: NOÇÕES PRELIMINARES DA TEORIA DA PERCOLAÇÃO 
ALUNO: SYLVESTER STALLONE P AZEVEDO (061.755.874-48) 
ORIENTADOR: MARCELO GOMES PEREIRA (703.996.894-00) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho objetiva explicar alguns termos básicos utilizados na Teoria da Percolação, uma
nova teoria matemática que teve início durante a 2ª Guerra Mundial para descrever como a união de 
pequenas moléculas formam macromoléculas cada vez maiores se mais ligações químicas são formadas nas
moléculas originais. Atualmente essa teoria encontra-se sob exploração, pois permite aplicações nos 
estudos de alguns fenômenos importantes, sejam eles aleatórios ou determinísticos, tais como a propagação
de óleos em meios porosos, com ênfase para o petróleo, já que a utilização do mesmo como recurso natural
não-renovável tem sido uma preocupação cada vez maior de ambientalistas, empresários e governantes que
têm a responsabilidade de desenvolverem políticas públicas e para isso precisam conhecer as implicações
ecológicas e econômicas relativas à sua utilização. Outro fenômeno cujo controle tem muita importância
hoje em dia é a propagação de incêndios florestais, já que as florestas brasileiras são diariamente assoladas
por tão grande mal. Assim este trabalho tem a sua importância já que a teoria é recente e, portanto, pouco
conhecida. 

Palavras chave: Sítio vizinho, Aglomerado percolante, Limiar de percolação 



CÓDIGO: ET0808 
TÍTULO: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA ENTRE OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 
EM 69 KV 
ALUNO: DIEGO ALVES FORMIGA (053.462.774-98) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (057.686.324-68) 

Resumo:  
 
        O objetivo do trabalho consiste em desenvolver uma ferramenta de análise adequada, partindo da
modelagem matemática do problema e posteriormente do desenvolvimento de um programa computacional
para análise dessa natureza. Os modelos matemáticos usuais para cálculo de potências elétricas serão
adequados à solução do problema, para cada disposição de dutos próximos às instalações elétricas. Um
programa computacional para cálculo de potências elétricas de toque, de passo e de transferência será
elaborado, de maneira a contemplar as situações existentes e identificadas em campo, avaliando os
resultados, para selecionar os casos considerados mais críticos. A depender desses resultados, novos
critérios de aterramento poderão ser propostos em substituição aos atuais. Atualmente o projeto encontra-se 
em fase de estudo da linguagem a ser utilizada no programa computacional. A linguagem escolhida foi o
Delphi, pois foi a que apresentou ferramentas mais adequadas para o projeto especificado acima. O Delphi
contém uma grande variedade de funções, inclusive gráficas, que serão decisivas para a concretização do
projeto. Primeiro está sendo feito um estudo aprimorado sobre essa linguagem, com o intuito de assimilar a
maior quantidade possível de informações sobre seus funcionamentos e comandos. Após esse estudo, será
implementado um programa computacional que consiste em informar as coordenadas cartesianas de cada
trecho de um gráfico elaborado no software. 

Palavras chave: Compatibilidade eletromagnética, sistemas, distribuição, aterramento 



CÓDIGO: ET0809 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR PARA OS 
ISÔMEROS ÁCIDO MALEICO E FUMÁRICO 
ALUNO: RENATTA GABRIELLA PEREIRA DE MELO (060.703.444-05) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (424.296.254-15) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04) 
CO-AUTOR: CLÁUDIO CÉSAR DE MEDEIROS BRAGA (916.397.194-15) 

Resumo:  
 
        Parâmetros de reatividade molecular tem sido usados para quantificar propriedades atômicas que
influenciam nas propriedades das moléculas. É possível através da análise de suas magnitudes e do arranjo
estereoquímico do sistema, prever e/ou explicar determinados eventos experimentais. Neste trabalho
realizamos cálculos teóricos a partir de dados estruturais e atômicos, gerados pelo programa WebLab
ViewerPro, para os isômeros do ácido C4H4O4, maleico e fumárico, respectivamente, avaliando e
comparando suas propriedades reativas preliminares. Observamos que em termos estruturais, ocorrem
pequenas modificações nas distâncias das ligações e nos ângulos, como no caso da distância entre os
átomos (C1-C2 e C4-O4), e para os ângulos entre os átomos (O1/C1/O2, O2/C1/C2, C1/C2/C3, C1/C2/H2,
H2/C2/C3, C2/C3/H3, C2/C3/H3, H3/C3/C4, C3/C4/O3, O3/C4/O4). Estas pequenas diferenças que o par
de isômeros apresenta para as moléculas isoladas podem influenciar nas variações significativas das
propriedades dos compostos, quando levamos em consideração a formação da rede cristalina. Isto pode ser
justificado baseando-se na Teoria do Caos e Fractais, que de certa forma, avalia a organização
aparentemente caótica de sistemas complexos, a nível nano e microscópico. Já os valores de carga parcial e
parâmetros de reatividade Re e Rp, não foram sensíveis apenas à modificação dos sistemas cis e trans o
suficiente, para justificar algumas diferenças observadas nas propriedades químicas destes isômeros. 

Palavras chave: Parâmetros de reatividade molecular, ácido maleico, acido fumárico. 



CÓDIGO: ET0811 
TÍTULO: ATIVIDADE PRÉ-CAMPO PARA FINS DE MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE CORPOS 
PEGMATÍTICOS PORTADORES DE MINERAIS INDUSTRIAIS E GEMAS, NORTE DE CAMPO 
REDONDO–RN. 
ALUNO: CESAR COSTA DE OLIVEIRA (010.680.444-89) 
ORIENTADOR: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (155.984.544-91) 
CO-AUTOR: MARCO ANTONIO GOMES ADVINCULA E SILVA (034.118.374-11) 
CO-AUTOR: EVANIMEK BERNARDO SABINO DA SILVA 

Resumo:  
 
        O Estado do Rio Grande do Norte ocupa uma porção da Província Pegmatítica da Borborema. É
conhecido por ser um Distrito Gemológico, especialmente na produção de gemas e minerais industriais
(feldspato). Este trabalho tem por objetivo localizar e dimensionar a forma dos corpos de pegmatitos
(prospecção), especialmente aqueles com potencial econômico. Inserido nesta Província, encontra-se o 
Grupo Seridó que é dominado por biotita xistos granadíferos, nos quais se encaixam filões pegmatíticos
potencialmente portadores de depósitos minerais, tipo cassiterita, columbita-tantalita, berilo, gemas, micas, 
quartzo, feldspato e caulim. Nesta fase de pré-campo, utilizou-se técnicas de Sensoriamento Remoto e de 
Sistemas de Informação Geográfica. Foram utilizadas cartas topográficas digitais da SERHID e imagens,
analógicas e digitais, Landsat – 5/ETM+. As cartas digitais foram utilizadas para a construção do mapa de
pontos com informações de rede de drenagens, curvas de nível, estradas e, comunidades. Por meio da
imagem em papel foi possível a extração das feições geológicas lineares. Na imagem digital, aplicaram-se 
técnicas de realce, filtragem, transformação por componentes principais. Os mapas de lineamentos e
fraturas permitiram a identificação dos padrões estruturais, já para a distinção das rochas foram utilizadas
imagens Landsat–5/ETM+, balizados por dados geológicos existentes na literatura. A próxima etapa é a
verificação, em campo, dos dados previstos com este método. 

Palavras chave: pegmatitos, gemas, feldspato, caulim, SIG. 



CÓDIGO: ET0828 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS NO ENSINO DE QUÍMICA ANALÍTICA 
ALUNO: FERNANDA CARLA ALVES PINTO (055.994.414-40) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (138.937.344-49) 

Resumo:  
 
        O PRESENTE TRABALHO TEM O OBJETIVO DE EXPOR UMA EXPLICAÇÃO GERAL
SOBRE A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE UM ALGORITMO NA TENTATIVA DE
DETERMINAR O VALOR DO PH E DO POH DE UMA SOLUÇÃO CONTENDO UM ÁCIDO E UMA
BASE E A SUA VARIAÇÃO COM RELAÇÃO À ADIÇÃO DE SOLUÇÃO TITULANTE À SOLUÇÃO
TITULADA. ESTA TÉCNICA TEÓRICA DE TITULAÇÃO É BASTANTE APLICADA EM
PROBLEMAS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS DE REAÇÕES DE NEUTRALIZAÇÃO QUE
ENVOLVEM ÁCIDOS E BASES FORTES E/OU FRACOS. 

Palavras chave: ALGORITMO, TITULAÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO, ENSINO DE QUÍMICA 



CÓDIGO: ET0834 
TÍTULO: SINTERIZAÇÃO DE AÇOS REFORÇADOS POR ADIÇÃO DE PARTÍCULAS 
MICROMÉTRICAS E NANOMÉTRICAS DE NBC 
ALUNO: BRUNA CANDICE DE FREITAS GUEDES (045.617.284-06) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 
CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 
CO-AUTOR: ARIADNE DE SOUZA SILVA 
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (061.179.883-20) 

Resumo:  
 
        Aços sinterizados têm sido reforçados pela dispersão de partículas cerâmicas micrométricas de
carbetos refratários. Em especial, aços reforçados com NbC podem ser empregados em uma variedade de
aplicações que requerem resistência mecânica, alta dureza e resistência a ambientes quimicamente hostis. O
processamento de compósitos por metalurgia do pó envolve uma sequência de etapas de tratamento e
consolidação dos pós de partida, das quais a moagem e a sinterização, são os passos de maior importância.
Na moagem ocorre a formação das partículas compósitas, consolidadas a seguir na etapa de sinterização. A
substituição de partículas micrométricas por nanométricas de NbC possibilita melhor distribuição do
reforço nas partículas compósitas, resultando em propriedades homogêneas em todo o material. Neste
trabalho, foram avaliadas as características de misturas compósitas de pós de Fe1000B com adição de 0 a
10 % NbC nanométrico e micrométrico. Os pós foram moídos por 10 ou 20 horas em moinho planetário,
recozidos por diferentes tempos, compactados em prensa uniaxial hidráulica sob pressão de 600 MPa e 
sinterizados em forno resistivo. No presente trabalho são apresentadas micrografias comparativas dos pós
compósitos sinterizados. 

Palavras chave: Compósitos de matriz metálica, Compósitos Nanométricos. 



CÓDIGO: ET0839 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO DE MASSA CERÂMICA PARA QUEIMA 
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ALUNO: LAURENIA MARTINS PEREIRA (012.576.404-96) 
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Resumo:  
 
        Nos últimos anos a indústria cerâmica vem fazendo amplo uso da albita, dada a sua alta resistência ao
calor e a formação de fase líquida durante a queima, essa fase líquida pode se comportar como uma fase
líquida de alta viscosidade, o que é desejável para obtenção de produtos com propriedades físicas e
mecânicas mais elevadas. O objetivo desse projeto é estudar a influência da albita em formulações de
massas cerâmicas constituída de resíduos do beneficiamento de caulim e argila plástica para queima rápida.
Foram formuladas composições, que foram misturadas e moldadas por prensagem uniaxial (6 toneladas).
Posteriormente, os corpos de prova foram queimados nas temperaturas de 1210°C e 1230°C e em seguida
submetidos a ensaios físico-mecânicos de absorção de água, porosidade aparente, retração linear de queima
e resistência mecânica. Os resultados obtidos encontraram-se dentro da norma da ABNT, NBR 13818. 
Portanto os resíduos estudados podem ser considerados como matérias-primas de grande potencial para a 
indústria de pisos e revestimento cerâmico, além de promover uma queima clara o que aumenta o valor
agregado do produto final. 
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CÓDIGO: ET0841 
TÍTULO: USO DO ESCANEAMENTO TRIDIMENSIONAL A LASER NA ENGENHARIA REVERSA
ALUNO: MARCONDES BARROSO DE OLIVEIRA (065.002.794-92) 
ORIENTADOR: CARLOS MAGNO DE LIMA (271.854.004-49) 

Resumo:  
 
        Durante anos de operação as plantas industriais sofrem uma série de modificações de caráter
multidisciplinar (mecânica, elétrica, instrumentação, etc), as quais freqüentemente não são registradas na
sua documentação técnica, gerando altos índices de retrabalho, elevados custos de manutenção e redução
dos níveis de segurança. Em muitos casos, as plantas iniciais estão incompletas ou sequer existem. Essa
falta de informação dificulta as operações de reparo ou substituição de partes defeituosas. Para refabricar
essas partes, é necessário ter um modelo “as-built” exato, e esse é o papel da engenharia reversa: a partir de
uma peça real, planejar toda uma seqüência de fabricação da peça a ser reconstruída. Para isso, é necessário
tomar uma serie de medidas da peça, e dentre as possibilidades, o escaneamento a laser está na vanguarda
do processo. O escaneamento a laser consiste em obter uma imagem 3D de um objeto no computador,
através do levantamento de uma nuvem de pontos, esse levantamento é baseado na reflexão de um feixe
laser. Este método tem uma série de vantagens em relação aos métodos tradicionais de levantamento de
pontos, tais como: Menor tempo gasto, alguns levantamentos que duravam meses podem ser feitos em
semanas; confiabilidade dos dados levantados, um erro na construção de um modelo “as-built” pode 
encarecer muito o processo de reconstrução; as medidas levantadas por esse método servem para todos os
setores da fabrica, sendo útil desde a mecânica até a elétrica. 

Palavras chave: Engenharia reversa, escaneamento a laser, nuvem de pontos, imagem 3D 



CÓDIGO: ET0844 
TÍTULO: UM PROBLEMA DE COMBINATÓRIA 
ALUNO: THIAGO JEFFERSON DE ARAUJO (064.508.004-70) 
ORIENTADOR: MARCELO GOMES PEREIRA (703.996.894-00) 

Resumo:  
 
        O trabalho consiste na resolução do problema: “Qual o número máximo de regiões que um polígono 
de n lados é dividido por suas diagonais?”. Neste método será usada a famosa fórmula de Euler para os
poliedros simples e os mapas planos, V – A + R = 2, onde V, E, F denotam respectivamente o número de 
vértices, de arestas, e de regiões e noções de análise combinatória elementar. Com o objetivo de resolver
esse problema trabalharemos relações entre áreas matemáticas (geometria e análise combinatória) o que é
necessário em qualquer teoria matemática. 

Palavras chave: problema geometria análise combinatória fórmula de Euler matemática 



CÓDIGO: ET0849 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO CLORETO DE MAGNÉSIO PARA REMOÇÃO DO CORANTE ÍNDIGO 
BLUE 
ALUNO: DANNIEL TARGINO MARTINS (050.960.474-90) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (085.807.728-00) 
CO-AUTOR: BRUNO SAVULO ALVES DE OLIVEIRA (061.210.134-78) 
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA 
CO-AUTOR: LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE 

Resumo:  
 
        Promover o tratamento dos efluente gerados nos processos produtivos é um dos objetivos das
indústrias, visto que a maior parte delas gera efluentes tóxicos que degradam o meio ambiente.A área de
interesse deste trabalho está voltada para o tratamento do corante Índigo Blue, que é um dos rejeitos da
indústria têxtil, principalmente das de tingimento de jeans. O objetivo do projeto é verificar a eficiência do
uso de cloreto de magnésio e água-mãe, como agentes coagulantes, na remoção do corante Índigo Blue
presente em amostras sintéticas, visando à diminuição da concentração do corante e turbidez da amostra. Os
resultados parciais deste trabalho foram obtidos inicialmente testando as soluções com concentrações de
MgCl2 entre 0-4000mg/L, foi constatado que a partir de 2000mg/L até 4000mg/L a eficiência na remoção
do corante é praticamente constante. Foi visto que, comparando o uso do MgCl2 com o da água-mãe, os 
resultados são similares tanto para turbidez quanto para remoção na concentração de corante. Com relação à
turbidez houve uma redução média de 75% e com respeito à concentração de corante uma redução de 85%.
Foram utilizados para obtenção destes resultados um turbidímetro da marca HACH e um espectrofotômetro
da marca Biochrom no comprimento de onda de 665nm. 

Palavras chave: Foto-Fenton - Oxidação - Índigo-Blue 



CÓDIGO: ET0852 
TÍTULO: REAPROVEITAMNTO DE REJEITOS CONAMA CLASSE A NA PRODUÇÃO DE 
BLOCOS DE CONCRETO 
ALUNO: MARLON AIRTON BARROS DE MELO (057.919.094-38) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 

Resumo:  
 
        A indústria da construção civil está em expansão no Brasil, atuando na construção desde casas
populares até grandes edifícios. Porém, o que continua latente nesse processo é o alto nível de desperdício
nos canteiros de obra em geral. Essa prática tornou indispensável a ação da legislação brasileira que
obrigou as construtoras a se responsabilizar pela reciclagem do entulho gerado em suas obras. Para este fim,
e visando o alto potencial de reciclagem desse tipo de material, este trabalho visa suprir a escassez de
pesquisas nesta área no estado do Rio Grande do Norte. Estudou-se aqui a mistura de agregados tanto 
cimentíceos quanto cerâmicos de obras representantes do padrão encontrado no estado. Precisou-se 
cominuir esses resíduos para se transformarem num agregado de granulometria semelhante à da areia,
segundo classificação pela norma ABNT 7211. Esse agregado foi utilizado para a substituição da areia na
formulação de argamassas. Dentre os resultados podemos destacar a alteração na consistência e no tempo
de pega do material que se mostraram menores que os do cimento puro. 

Palavras chave: Materiais de construção, reciclagem, agregado. 



CÓDIGO: ET0868 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO PASSEIO DO CG DA AERONAVE CAR-KARÁ REGULAR PARA 
A COMPETIÇÃO 2007 
ALUNO: RAMSES OTTO CUNHA LIMA (001.795.940-36) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
CO-AUTOR: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (061.523.314-71) 

Resumo:  
 
        Uma etapa de suma importância na realização no projeto de qualquer aeronave é a determinação do
passeio do seu centro de gravidade, já que esse fator interfere na sua estabilidade e controle. Como a
aeronave pode ter valores diferentes para o peso de alguns dos seus componentes e as suas posições, deve-
se levar em consideração todas essas variações durante a análise do passeio do CG. Dessa forma, para a
competição SAE Brasil de Aerodesign 2007, analisou-se a variação na massa do combustível e da carga útil 
transportada. O centro de gravidade e o passeio do CG foram determinados a partir do cálculo que se baseia
no somatório dos momentos estáticos dividido pelo peso total, a partir de um ponto de referência, datum, o
qual foi adotado no nariz do avião. O diagrama do passeio do CG estipula os limites dianteiros e traseiros
para o centro de gravidade. Com a realização desses cálculos, obteve-se uma variação do centro de 
gravidade com pontos máximos de 21,70% e 25,00% da corda média aerodinâmica. A partir desta análise,
pode-se concluir que a aeronave é estaticamente estável para movimentos longitudinais, pois para quaisquer
pontos em que o CG possa atingir, dentro de seus limites, ainda assim este se encontrará a frente dos pontos
neutros. 

Palavras chave: Centro de Gravidade, Corda Média Aerodinâmica, Aerodesign 



CÓDIGO: ET0869 
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL DE MAMONA EM 
PRESENÇA DE UM ANTIOXIDANTE FENÓLICO (LÍQUIDO CASTANHA DE CAJU) 
ALUNO: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (058.261.754-51) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (188.228.514-04) 
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (659.464.997-34) 
CO-AUTOR: FABIO PEREIRA FAGUNDES (025.341.804-60) 
CO-AUTOR: ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA (030.915.454-58) 

Resumo:  
 
        A qualidade do biodiesel é afetada diretamente pela sua estabilidade oxidativa, principalmente, quando
armazenado por um longo período de estocagem. O processo de oxidação é influenciado por fatores como
temperatura, ar atmosférico e luz. Os antioxidantes surgem como inibidores para minimizar os efeitos
provocados pela oxidação. Esse trabalho tem como objetivo avaliar o processo de indução e a ação de um
produto natural fenólico (Líquido da Castanha do Caju-LCC) na estabilidade oxidativa do biodiesel de 
mamona através de ensaios reológicos com taxa de cisalhamento variando de 0.1 – 100s-1 a temperatura de 
25 ºC. O biodiesel puro (B100) foi submetido a um período de indução, a 60 ºC, à atmosfera ambiente. De 
acordo com os resultados obtidos foi verificado um aumento significativo na viscosidade aparente do
biodiesel no decorrer dos dias, corroborando com os seus respectivos espectros de infravermelho obtidos,
onde foi observada uma diminuição na banda referente à deformação axial de CH de olefinas. Por outro
lado, o B100 em presença de 2% do LCC apresentou menores incrementos nos parâmetros medidos.
Comparativamente, houve um retardamento no processo de oxidação por causa, provavelmente, da captura
dos radicais livres formados pelo LCC, interrompendo a reação em cadeia e estabilizando o biocombustível.
O bioaditivo utilizado mostrou-se bastante eficiente na concentração de 2% para o período de indução
descrito, sendo uma alternativa promissora no armazenamento do biodiesel. 

Palavras chave: Biodiesel, estabilidade oxidativa, Líquido da Castanha de Caju. 



CÓDIGO: ET0870 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA CIRCULAÇÃO NO INTERIOR DA RIBEIRA E PROPOSIÇÕES DE 
INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS NA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES COM VISTAS À 
REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO 
ALUNO: STEPHANIE LIMA DUARTE (059.477.844-16) 
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (130.502.494-04) 

Resumo:  
 
        O papel do transporte na reabilitação de áreas urbanas centrais está explicitamente reconhecido nas
diretrizes da política nacional de desenvolvimento urbano, definida pelo Ministério das Cidades. Como as
estratégias de reabilitação para essas áreas supõem sua integração na dinâmica funcional da cidade, as
conexões de transporte que filiam as áreas centrais ao território da urbe ou da metrópole precisam ter
padrões de acessibilidade relativa que garantam a atratividade dos centros reabilitados com respeito aos
demais espaços urbanos das metrópoles, bem como uma circulação interior ao bairro que atenda às
necessidades de sua dinâmica própria, mantida ou melhorada sua qualidade ambiental. Considerando a
requalificação em tais termos do bairro da Ribeira, é objetivo deste trabalho apresentar um diagnóstico das
condições de circulação no interior do bairro da Ribeira, em Natal, realizado com base em levantamentos de
tráfego ali realizados, e uma proposta de intervenção na infra-estrutura viária que leva em conta o potencial 
de intensificação circulatória na área (e correspondentes impactos negativos sobre a qualidade ambiental)
resultante da entrada em operação da Ponte Newton Navarro e da implantação de projetos e
empreendimentos ora em curso de planejamento ou licenciamento para a área. 

Palavras chave: Ribeira, Natal, requalificação urbana, áreas centrais, tráfego 



CÓDIGO: ET0875 
TÍTULO: PERFIL DA ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE INTER-DISTRITAL NO MUNICÍPIO 
DE MACAÍBA 
ALUNO: BRENO CEZAR FRANKLIN DE F GOMES (058.223.824-28) 
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (130.502.494-04) 

Resumo:  
 
        Em municípios de pequeno porte com índices significativos de distritalização populacional, como é o
caso de Macaíba (34% dos habitantes em zona rural – dados do Censo 2000, o que corresponderia a 21.742 
habitantes caso mantido o índice para a estimava populacional pelo IBGE para 2006), o transporte de
pessoas entre os distritos rurais e o núcleo urbano responde por boa parte das necessidades de mobilidade.
Em geral, e especialmente no caso de ser o município em questão polarizado por um centro urbano regional
mais importante (p. ex., Macaíba com respeito a Natal), o transporte público intermunicipal não pode dar
conta do atendimento às demandas de mobilidade distrito-centro, uma vez estar orientado à conexão entre o 
núcleo urbano periférico e o polarizador. Cabe ao governo local, portanto, traçar a estratégia para garantir o
acesso dos moradores da zona rural ao núcleo urbano municipal. Um instrumento eficiente para tal é o
conhecimento do perfil de acessibilidade e mobilidade dos usuários do núcleo urbano. Neste trabalho, tem-
se por objetivo analisar tal perfil, a partir de dados primários levantados por meio de 472 entrevistas
realizadas na área central de Macaíba no mês de julho de 2007, com indivíduos ali não residentes. A
entrevista e a respectiva análise ora apresentada levam em conta variáveis ligadas à mobilidade, à
acessibilidade e à qualidade dos serviços de transporte coletivo disponíveis no interior do município. 

Palavras chave: Macaíba, transporte distrito-centro, acessibilidade, nobilidade 



CÓDIGO: ET0899 
TÍTULO: BANCO DE DADOS CLIMATOLÓGICO I: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO DO CLIMA 
DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ OCIDENTAL 
ALUNO: JOSIVAN FERNANDES (026.579.354-86) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 
CO-AUTOR: JOSELMA ARAUJO DE LUCENA (050.497.944-20) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é realizar uma caracterização climática para Microrregião do Seridó
Ocidental a partir da análise de dados meteorológicos da Estação Climatológica do Seridó/RN, localizada
no CERES/UFRN. A série temporal refere-se aos dados coletados nos últimos dez anos (1997 a 2007). Os
dados analisados foram temperaturas precipitação e umidade relativa do ar. Os dados brutos foram obtidos
de tabelas e cadernetas de registro da referida Estação, sendo em seguida organizados na forma de planilhas
eletrônicas e extraídas através das equações de normalização climatológica, as médias mensais de
temperatura e precipitação mensal e Umidade relativa média do ar. Com a série temporal de dados
meteorológicos analisados observamos que há variações climáticas significativas, que por vezes não estão
correlatos com a literatura, dado que ultimamente ocorreu uma irregularidade climática na região do Seridó.
Todavia esses dados são demandados pela comunidade acadêmica servindo as pesquisas das ciências exatas
e da natureza, como de outros órgãos e autarquias (prefeituras, rádio-difusão, empresas agrícolas, entre 
outras). 

Palavras chave: Climatologia, Seridó, Base de dados. 



CÓDIGO: ET0906 
TÍTULO: ESTIMATIVA DE CARGA ÚTIL DO PROTÓTIPO DE AERODESIGN CAR-KARÁ NEW 
2007 
ALUNO: IRINEU LEMOS DA SILVA JUNIOR (060.256.484-09) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
CO-AUTOR: BRUNO DO NASCIMENTO E SILVA (110.940.427-14) 

Resumo:  
 
        Para a competição acadêmica de Aerodesign, promovida pela SAE BRASIL, um fator de grande
importância é a previsão de carga útil, isto é, a capacidade máxima de carga que a aeronave poderá
transportar na condição de vôo. Para sua estimativa, deve-se levar, em conta, além das características 
geométricas e dimensionais da asa, os fatores que variam as condições de vôo, tais como a densidade do ar,
a velocidade e o empuxo do ar. A sustentação total da aeronave (sustentação da asa menos a do profundor)
pode ser obtida a partir da distância e do tempo de decolagem. Tomando como base o valor da densidade ao
nível do mar, pode-se obter a variação na sustentação total e, consequentemente, as variações de carga 
transportada, realizando os devidos acréscimos em seu valor de acordo com a altitude. Assim, pode-se 
prever o quanto a aeronave é capaz de transportar carga útil dentro do limite de segurança. Os testes de
campo (Vôo) com o protótipo de aerodesign validaram os resultados teóricos. 

Palavras chave: carga útil, aerodesign, aeromodelo. 



CÓDIGO: ET0907 
TÍTULO: UMA NOVA CONFIGURAÇÃO DE FILTRO COM RESSOADORES DE FITA PARA 
SISTEMAS DE BANDA LARGA E UWB 
ALUNO: MARCELO FONSECA BARBALHO (050.954.284-07) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (044.015.654-87) 

Resumo:  
 
        O ressoador de fita em anel tem sido usado para aplicações em projeto de filtros, misturadores,
osciladores e antenas. O projeto dessa estrutura é efetuado levando em consideração o tipo de linha de
transmissão planar escolhido, sendo a microfita, a opção mais freqüente. O desenvolvimento de filtros
capazes de operar em sistemas de banda larga, exigiu a construção do dual-mode ring resonator (DMRR), 
ou o ressoador de anel de dois modos. Os avanços mais recentes neste tema, conduziram ao
desenvolvimento do dual-mode double-ring resonator (DMDRR), ou o ressoador de dois anéis e dois 
modos. Este ressoador apresenta características adequadas para a realização de filtros com aplicações nos
sistemas mais modernos de comunicações móveis, por satélite, sem fio e UWB. Na construção desses
ressoadores são usadas as técnicas de fabricação de ciruitos inegrados de microondas. Os trabalhos têm sido
realizados sobre substratos dielétricos isotrópicos, mas outros materiais podem ser empregados, tais como
dielétricos anisotrópicos, semicondutores e ferritas. Este trabalho apresenta uma contribuição ao estudo dos
ressoadores de anéis de fita, ao propor uma nova configuração, desenvolvida a partir da proposta do
DMDRR. A configuração proposta incorpora um terceiro anel e dois casadores de impedância nas portas de
entrada e saída do dispositivo. Os resultados simulados e medidos para os protótipos construídos são
discutidos. A configuração proposta apresentou excelentes resultados. 

Palavras chave: double-ring resonator, ring resonator, UWB, ressoador, filtro 



CÓDIGO: ET0908 
TÍTULO: PROJETO AERONÁUTICO DA ASA DO AEROMODELO CAR-KARÁ CLASSE 
REGULAR PARA COMPETIÇÃO SAE BRASIL 2007 
ALUNO: BRUNO DO NASCIMENTO E SILVA (110.940.427-14) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
CO-AUTOR: IRINEU LEMOS DA SILVA JUNIOR (060.256.484-09) 

Resumo:  
 
        Um bom projeto aeronáutico deve sempre iniciar por uma boa análise aerodinâmica da asa. A equipe
optou por realizar os estudos sobre o uso do perfil E423 pelos seguintes fatos: Boa relação Cl x Cd;
Confiabilidade de competições anteriores e Facilidade de construção. A relação Cl x Cd pode ser obtida a
partir das curvas polares dos perfis analisados, retirados de um banco de dados, em função do Reynolds em
que opera. O arrasto induzido, corrigido pelo fator de Oswald, que relaciona o arrasto gerado por uma asa
elíptica com uma asa de formato geométrico genérico. A determinação do coeficiente de arrasto parasita foi
realizada através do coeficiente de atrito equivalente (Cfe). Considerou-se também a interferência causada 
pela fuselagem na asa e nos estabilizadores horizontal e vertical. O ângulo de downwash foi determinado
com o conhecimento prévio do Cl da asa, assim pode-se concluir que o profundor está livre da esteira de ar 
gerada pela asa. Desta forma pode-se obter uma asa aerodinamicamente eficiente com perspectiva de um
bom resultado na competição de aerodesign 2007. 

Palavras chave: sustentação, arrasto, aerodinâmica, aerodesign, aeromodelo. 



CÓDIGO: ET0911 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO ENVELOPE DE VÔO DO PROJETO CAR-KARÁ NEW PARA A 
COMPETIÇÃO AERODESIGN 2007 
ALUNO: GABRIELA FERNANDES DE MOURA GOMES (058.818.064-50) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (221.744.434-49) 
CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (013.444.064-16) 
CO-AUTOR: PEDRO LUCAS SERAFIM FERNANDES (073.874.164-78) 

Resumo:  
 
        Uma tarefa importante ao se projetar uma aeronave é determinar o seu envelope de vôo. O envelope de
vôo é ilustrado a partir do diagrama V-n e informa os fatores de carga em função da velocidade, assim
como, as limitações operacionais estruturais do avião. O diagrama V-n da aeronave Car-Kará NEW para a 
competição Aerodesign 2007 foi desenvolvido a partir de normas para aeronaves leves, que determinou as
velocidades atingidas pela aeronave em diferentes condições de vôo, tais como Velocidade de Stol,
Velocidade de Cruzeiro, Velocidade em Mergulho e Velocidade de Manobra que auxiliaram na obtenção
dos fatores de carga. O maior fator de carga sugere a condição mais crítica para estrutura sendo este
utilizado no dimensionamento de componentes estruturais. Pela metodologia adotada, o fator de carga 2,5
usado no dimensionamento da aeronave. 

Palavras chave: envelope de vôo, carga, velocidade, Aerodesign 



CÓDIGO: ET0912 
TÍTULO: DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DE LONGARINA DA ASA DA AERONAVE CAR-
KARÁ NEW PARA A COMPETIÇÃO AERODESIGN 2007 
ALUNO: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (061.523.314-71) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE JUNIOR (023.064.444-98) 
CO-AUTOR: ANTONIO CALMON DE ARAUJO MARINHO (071.614.564-28) 
CO-AUTOR: GABRIELA FERNANDES DE MOURA GOMES (058.818.064-50) 

Resumo:  
 
        Este trabalho trata do dimensionamento estrutural da longarina de uma aeronave cargueira participante
da Competição Aerodesign, promovida pela SAE (Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade). A longarina
é um elemento estrutural de extrema importância na asa, pois recebe todo carregamento aerodinâmico,
dessa forma é necessário estudo detalhado de cada esforço a que irá resistir. Como toda aeronave deve
apresentar uma boa eficiência estrutural, deve-se selecionar corretamente o material a ser utilizado para que
resista aos esforços solicitados e tenha o menor peso possível. Para determinação das cargas na estrutura
deve-se traçar o diagrama V-n, que determina o fator de carga para cada velocidade de operação da
aeronave. Com a utilização do fator de carga adequado foi possível um dimensionamento consciente,
resultando em uma estrutura mais leve quando comparada com projetos desenvolvidos anterior. 
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CÓDIGO: ET0915 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PÓ DE LA0,85SR0,15MNO3 PARA CATODO DE CÉLULA À 
COMBUSTÍVEL OBTIDO POR SÍNTESE DE PRECURSORES POLIMÉRICOS. 
ALUNO: JULIANA PIVOTTO NICODEMO (068.946.554-80) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (157.245.208-00) 
CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (807.328.104-00) 
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA 
CO-AUTOR: DANIEL ARAUJO DE MACEDO 

Resumo:  
 
        As manganitas de lantânio dopadas com estrôncio (LSM) são freqüentemente utilizadas como material
para catodo, por terem alta atividade eletroquímica através da redução do oxigênio além de boa
compatibilidade e estabilidade com os materiais dos outros componentes da célula à combustível. As
características térmicas e mecânicas do LSM são importantes para o processamento e integração do
dispositivo. Neste trabalho tivemos como ponto de estudo o processo de síntese de perovsquitas de
LaSrMnO3 (LSM) como material para catodo de SOFC (solid oxide fuel cell - Célula à Combustível de 
óxido sólido) utilizando o método de precursores poliméricos a partir de nitratos metálicos. Estudamos a
composição La0,85Sr0,15MnO3 para avaliar a influência da fração reduzida de Sr, usado como dopante,
nas propriedades térmicas e mecânicas do material. A caracterização do pó foi realizada por métodos como
análise térmica diferencial, dilatometria e difração de raio-X. 

Palavras chave: SOFC, Manganita de Lantânio dopada com Estrôncio, síntese por Pechini. 
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Resumo:  
 
        Para a competição Sae Brasil Aerodesign 2007, utilizamos uma ferramenta computacional para
calcular o passeio de CG da aeronave, Esse calculo é feito, devido ao consumo de combustível durante o
vôo, o que causa uma variação do peso do avião e para determinar se essa variação será segura e não cause
instabilidade durante o vôo, é feita a análise do passeio do Centro de Gravidade. Assim sendo, para
determinar o passeio do CG, levou-se em consideração a variação de peso entre 50% e 100% de
combustível. Dessa forma, pode-se obter uma aeronave estável com perspectiva de alcançar uma boa
pontuação na competição SAE Aerodesign 2007. 

Palavras chave: Centro de gravidade, aerodesign, competição acadêmica. 
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Resumo:  
 
        Sendo um dos objetivos mais importantes da competição o levantamento de carga útil, foi preciso
identificar e considerar vários fatores atuantes no avião que influenciam significativamente o quanto de
carga que a aeronave consegue levantar. Tendo em mãos dados aerodinâmicos como o empuxo do motor, a
sustentação, o arrasto e também o peso da aeronave, o espaço de decolagem e uma previsão das condições
atmosféricas na hora do vôo, foi possível a utilização de fórmulas matemáticas que fornecem um valor de
sustentação total do avião. Depois de ter obtido a sustentação, foi possível obter o quanto que o avião
conseguiria carregar em Kg. Após isso, estabelecemos uma tabela e um gráfico de quanto que o avião
consegue carregar em função da densidade do ar e da altitude densidade, recebendo resultados positivos de
cargas que ajudarão bastante a obter pontos para a competição SAE de aerodesign do ano de 2007. 
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Resumo:  
 
        A preparação de compósitos poliméricos e o aperfeiçoamento de suas propriedades mecânicas é tema
atual e de grande interesse para a ciência dos materiais. Compósitos poliméricos em geral têm suas
propriedades dependentes das propriedades das fases constituintes e da forma como estas estão ligadas
(interface). Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma nova metodologia de preparação de
nanocompósitos poliméricos com a incorporação de carga inorgânica durante a reação de preparação do
monômero. Amostras de nanosílica foram tratadas adicionando-se a sua superfície funcionalidade que 
permita que este material híbrido inicial esteja presente, em quantidades variáveis (1~5 %, m/m), já na
etapa de síntese do monômero BisGMA (2,2-bis-(4-(2-hidroxi-3-metilacriloxiprop-1-oxi)fenil)propano) que 
foi então submetido a polimerização. Para uma melhor dispersão da nanosílica, fator de grande importância
para as propriedades finais do compósito, a sua dispersão em um dos reagentes líquidos da mistura
reacional e o uso de solventes com baixo ponto de ebulição, foram investigados. De acordo com os
resultados preliminares, a metodologia aplicada pode se constituir em nova alternativa para a incorporação
de cargas inorgânicas nanométricas em materiais poliméricos, permitindo uma maior versatilidade na
preparação de compósitos com propriedades físico-químicas e mecânicas desejadas. Agradecimentos: 
Propesq / CNPq / DQUI, DEMat –UFRN. 
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Resumo:  
 
        Na produção de medicamentos é imprescindível a necessidade de “salas limpas”, definidas como um 
ambiente no qual o insuflamento, filtragem e distribuição do ar, materiais de construção e procedimento
operacionais correspondem às exigências de controle na concentração de partículas aero-transportadas, a 
fim de atingir os níveis de limpeza (descontaminação) exigidos pelos órgãos de vigilância sanitária,
vigentes no país. O nível de contaminação de uma “sala limpa”, em termos de partículas, é da ordem de 1 
milhão de vezes menor que aquele presente em um ambiente natural. Através da análise do projeto e visitas
técnicas às instalações ao Setor de Produção de Medicamentos Sólidos do NUPLAM, foi possível assegurar
que as características do sistema de condicionamento de ar, composto por um sistema de refrigeração do
tipo expansão direta, dotado de filtros G3/F3 (classificação ABNT) e um sistema de captação de pós com
filtro inercial, associado aos materiais utilizados na construção da obra civil, preencher os requisitos
mínimos estabelecidos nas normas para qualificação de um ambiente de “sala limpa”. 
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Resumo:  
 
        Nos últimos anos, tem-se observado um grande interesse dos pesquisadores no estudo de antenas
impressas do tipo monopolo. Isto se deve a algumas propriedades intrínsecas dessas antenas, como baixo
custo, pequeno volume e facilidade de fabricação. Foram efetuadas investigações para o desenvolvimento
de antenas de banda larga e ultra-larga (UWB), em configurações de uma camada, com patches condutores
retangulares, circulares e elípticos. 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, tais como a otimização do formato dos patches, do
alimentador, do formato do plano de terra e do posicionamento do alimentador. Neste trabalho, é discutida
a utilização de uma modificação no formato do plano de terra da antena, que consiste na introdução de um
truncamento, ou corte, de forma retangular, imediatamente abaixo da região de conexão da antena com o
alimentador. Esta modificação resulta em uma redução no valor da freqüência inferior da faixa de operação
da antena, o que permite aumentar a sua largura de banda. O simulador Ansoft Designer v.3 é usado na
realização de um estudo paramétrico para melhorar a característica de banda larga da antena. Também foi
realizada uma investigação experimental, com a fabricação e a medição de protótipos. Os resultados
teóricos e experimentais são apresentados e discutidos. 

Palavras chave: antena de banda larga, antena UWB, monopolo planar, antena impressa 



CÓDIGO: ET0928 
TÍTULO: ALGORITMO TRANSGENÉTICO APLICADO AO PROBLEMA DA ÁRVORE DE 
STEINER 
ALUNO: ANNA GISELLE CAMARA DANTAS RIBEIRO (056.617.474-03) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (816.520.117-49) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de novos métodos heurísticos finalizando
com um algoritmo transgenético para a solução e otimização do problema da árvore de Steiner. A principal
meta foi revisão de literatura e o estudo dos topicos relacionados ao problema. Foram desenvolvidas
algumas heuristicas para solucoes gulosas, como também um algoritmo genético como base para a
construcãod e um transgenético. 
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Resumo:  
 
        No Brasil, a maioria dos gramados são formados pelo plantio de placas ou tapetes, gerando um
elevado custo de implantação. Nessa pesquisa procurou-se estabelecer um Protocolo para Produção de 
Grama através da técnica da Hidroponia Forrageira adaptada para sua produção, utilizando esgotos tratados
visando reduzir esses custos, enquanto dá um destino produtivo aos esgotos tratados, evitando a poluição
ambiental. A unidade hidropônica experimental foi composta de 8 canteiros, com contornos limitados por
alvenaria de tijolo cerâmico vazado e impermeabilizados com lona plástica. A variedade de grama utilizada
foi a esmeralda (Zoysia japonica). Num primeiro momento analisou-se a produção de grama cultivada com 
solução nutritiva e esgoto tratado. E num segundo momento comparou-se a utilização de dois substrato 
diferentes quando alimentados com esgoto tratado em substituição à solução nutritiva. Os resultados
indicam a necessidade de adequação de alguns aspectos técnicos: a taxa e tempo de aplicação de acordo
com as condições climáticas do local, o dimensionamento da unidade produtiva para que ocorra o devido
aporte nutricional, de forma a suprir as necessidades das plantas e a escolha adequada do substrato.
Destaca-se a eficiência desta nova técnica em relação ao cultivo tradicional de grama, do ponto de vista
econômico e do ponto de vista ambiental constituindo alternativa à disposição de efluentes líquidos sem a
poluição do ambiente. 

Palavras chave: hidroponia forrageira, uso de esgoto, grama 



CÓDIGO: ET0931 
TÍTULO: APRIMORAMENTO DA TECNOLOGIA DE CULTIVOS HIDROPÔNICOS UTILIZANDO 
ESGOTOS TRATADOS 
ALUNO: STEFANI BEZERRA DA SILVA (058.222.874-33) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 
CO-AUTOR: GELSA PEDRO CAMPELO (058.673.404-06) 
CO-AUTOR: RENATA CAROLINA PIFER ABUJAMRA (017.394.529-50) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho teve por objetivo principal o aprimoramento da tecnologia de cultivos
hidropônicos pela técnica NFT (Técnica do Filme Nutriente), utilizando esgotos tratados como alternativa
para substituição das soluções nutritivas convencionais. O efluente utilizado, que apresenta características
essencialmente domésticas, é proveniente do restaurante universitário e da casa dos estudantes onde foi
feita uma derivação da linha principal do Campus. Buscou-se avaliar a absorção dos nutrientes utilizando 
flores ornamentais sob diferentes condições de aplicação e a adequação deste efluente, por meio da
realização do balanço de nutrientes no sistema esgoto-planta, frente ao potencial fertilizante do esgoto de 
acordo com sua caracterização comparando-o às soluções nutritivas convencionais, por meio da análise da
produtividade e qualidade das flores produzidas. Esse potencial do esgoto sanitário tratado foi comprovado
por meio desses balanços. Entretanto, a concentração de nutrientes dos esgotos mostrou um “desbalanço”
nutricional no que se refere principalmente aos micronutrientes prejudicando o desenvolvimento de
algumas plantas mais exigentes. A pesquisa permitiu também constatar a importância do controle e
monitoramento de alguns fatores tais como: temperatura ambiente e umidade relativa do ar na casa de
vegetação em função de cada cultura, devido principalmente à evaporação e conseqüente acúmulo de sais
no esgoto. 
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Resumo:  
 
        O soro de queijo é um subproduto de importância relevante, tendo em vista o volume produzido e sua
composição nutricional. Em decorrência dos problemas enfrentados pelas indústrias para efetuarem o
tratamento do soro como resíduo industrial, adequando-o às exigências dos órgãos de inspeção e saúde 
pública, começou na década de 60 os testes de aproveitamento para o soro de queijo (KOSIKOWSKI,
1967; NELSON & BROWN, 1969). As proteínas encontradas no soro têm encontrado uma série de
aplicações na indústria de alimentos, incluindo sopas desidratadas, molho para saladas, alimentos infantis,
dietéticos e geriátricos, sorvetes, queijos, produtos de panificação, confeitarias, iogurtes, carnes, bebidas
lácteas e como suplemento alimentar (HIDALGO & CAMPER, 1977). Diante da grande importância
nutricional do soro de queijo de coalho como também a sua disposição final, o presente trabalho tem como
objetivo a recuperação das proteínas existentes no mesmo, através do processo de cromatografia de troca
iônica, usando a resina de troca aniônica, STREAMLINE DEAE em leito expandido. As etapas consistem
em equilíbrio, carga, lavagem e eluição. A existência dos picos, verificados no gráfico, mostram que as
proteínas foram recuperadas na etapa de eluição. Considerando os resultados obtidos, observou-se uma 
baixa recuperação das proteínas, em torno de apenas 11% 
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Resumo:  
 
        O coeficiente de performance (COP) é um parâmetro fundamental na análise das instalações
frigoríficas. O COP do ciclo real, para as mesmas condições de operação, é sempre menor do que o do ciclo
ideal. Para o ciclo teórico, o COP é função somente das propriedades do fluido de trabalho (refrigerante).
Para o ciclo real, entretanto, o 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). A um refrigerador de pequeno porte, foram
incorporados sensores temperatura e de pressão distribuídos estrategicamente ao longo do circuito
frigorífico, permitindo o mapeamento termodinâmico do ciclo. Com auxílio das tabelas termodinâmicas do
refrigerante R401-a foi possível mensurar o COP do refrigerador para diferentes condições de operação. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da porosidade na molhabilidade em pós
compactados de hidroxiapatita (tipo B1 e SC), em verde e sinterizados em forno resistivo, objetivando o
uso como matriz para liberação controlada de fármacos. A molhabilidade avaliada foi pelo método da gota
séssil, em que se gotejam os líquidos sobre a superfície do material em estudo e a partir daí, mede-se o 
ângulo de contato entre os líquidos e a superfície do material obtendo-se o valor de tensão superficial. A 
análise dos dados nos revela que, para as amostras em verde, o ângulo de contato é superior quando
comparado com as amostras sinterizadas. Nas placas do pó tipo B1, existem grandes diferenças de
porosidade, o que se traduz em um comportamento diferente em suas características hidrofílico/hidrofóbico.
Para as amostras com o pó tipo SC, as porosidades como as características hidrofílico/hidrofóbico foram
semelhantes nas amostras em verde e sinterizadas. A medida de molhabilidade pode auxiliar na
determinação das características de um material, tais como tensão superficial crítica, componentes
dispersivas e polares da energia superficial, interações ácido-base na superfície, cristalinidade superficial e 
rugosidade superficial. 
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Resumo:  
 
        Com o intuito de modificar a superfície de polímeros, vários pesquisadores, tem utilizado a técnica do
plasma, pois o mesmo pode criar grupos funcionais hidrofílicos, tais como: COOH, OH e CHN e tratar
apenas camadas nanométrica, alterando sua molhabilidade, adesão e tingimento adaptando-os a aplicações 
específicas. O polímero estudado por nosso grupo foi o poliéster comumente usado na indústria têxtil para a
fabricação de filmes ou tecidos. O tratamento a plasma de nitrogênio faz com que os tecidos de poliéster
passem a absorver mais água. Uma vez absorvendo tanto quanto um tecido 100% algodão, e com a
produção totalmente laboratorial, não dependendo nem de solo nem de condições climáticas para se
fabricar, a fibra de poliéster vem numa crescente no consumo mundial, tendo como única barreira a baixa
absorção de água. Então tecidos de poliéster foram tratados a plasma de nitrogênio durante 60 min
deixando constantes todos os parâmetros do plasma como pressão, corrente, voltagem, e temperatura. Neste
presente trabalho, utilizou-se a técnica de espectroscopia de emissão ótica, para diagnosticar os complexos
processos que ocorrem no plasma. Os resultados mostram que durante o tratamento a plasma ocorre quebra
das cadeias poliméricas do tecido em tratamento, uma vez que foi diagnosticada no tratamento a presença
de espécies de carbono que só podem ter sido retiradas do tecido. E com isso promovido a interação de
espécies ativas presentes no plasma como o nitrogênio. 
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Resumo:  
 
        O tratamento a plasma vem sendo utilizado nos últimos anos para modificar várias propriedades
superficiais de polímeros, tais como: molhabilidade, adesão, tingimento, estampagem e biocompatibilidade
para adaptá-los a aplicações específicas. Plasmas contem elétrons, íons, e radicais, que podem interagir com
a superfície do polímero modificando suas propriedades físicas e químicas. A modificação superficial se
deve principalmente pela formação de grupos funcionais sobre a superfície e etching da mesma. As
espécies do plasma removem átomos de hidrogênio da superfície do polímero para formar radical de
carbono que se combinam a outros radicais do plasma para formar novos grupos funcionais sobre a
superfície. Ou simplesmente através do etching, o qual provoca rugosidade na superfície devido à formação
de defeitos sobre a superfície. Neste presente trabalho, utilizou-se a técnica de espectroscopia de emissão 
ótica, para diagnosticar “in situ” os complexos processos que ocorrem no plasma relacionando-os com os 
efeitos gerados na morfologia superficial das amostras tratadas obtidas através de microscopia eletrônica de
varredura. 
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ALUNO: IGOR OLIVEIRA NASCIMENTO (037.113.814-02) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

Resumo:  
 
        Dentre os processos de deposição de filmes finos destacamos filmes crescidos por deposição de vapor
física com o substrato. Muitas vezes o vapor utilizado nessas técnicas origina-se de substâncias sólidas as 
quais são evaporadas por diferentes processos; dentre eles destaca-se o sputtering. Uma técnica utilizada 
para produzir vapor por sputtering é o cátodo oco. Neste trabalho foi utilizado um catodo na forma
cilíndrica com uma abertura no centro do seu corpo para a passagem do gás de trabalho com um diâmetro
de três milímetros submetido a um potencial catódico. As paredes internas do furo são intensamente
bombardeadas pelos íons presentes, causando o sputtering de átomos desta superfície interna. O sputtering
depende da temperatura, composição química, diferença entre massas do alvo e do íon e da energia do
projétil. A composição química do cátodo é escolhida com base no filme desejado. A grande vantagem
desse processo está no baixo custo é a possibilidade de ter filmes das mias diversas composição químicas,
entre elas podemos citar filmes de cobre, bronze, ferro puro, titânio, inox, pó de titânio, pó de titânio e
cilício, nitreto de titânio e muitos outros. Aplicado, nos mais variados tipos de superfície como vidro, aço,
polímero e bijuteria este ultimo resulta em uma durabilidade superior as que se encontra no mercado devido
a grande dureza e isolamento do filme de nitreto de titânio. 
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CÓDIGO: ET0962 
TÍTULO: TENSOATIVO EPOXIDADO A PARTIR DE ÁCIDO RICINOLEICO COMO INIBIDOR DE 
CORROSÃO EM OLEODUTOS 
ALUNO: FERNANDO LUIZ DA SILVA (068.719.984-03) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (056.412.844-91) 
CO-AUTOR: ERILEIDE CAVALCANTI ROBERTO 
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (007.388.414-63) 

Resumo:  
 
        A utilização de um novo sistema de inibição da corrosão em oleodutos vem a minimizar perdas
matérias e danos ao meio ambiente. A injeção de tensoativos como inibidor de corrosão em diferentes
pontos nas tubulações de oleodutos é uma nova tentativa de resolver um problema que persegue as empresa
que utilizam aço-carbono em seus processos. Os tensoativos são moléculas que devido sua dupla afinidade 
química se adsorve bem em interfaces, sendo portanto bons formadores de filme interfacial. Neste trabalho
estudou-se o 9,10-epóxi-12 hidroxioctadecanoato de sódio (SEAR) como inibidor de corrosão em aço
carbono API5LX Gr X42 em meios salinos, 0,5 M de NaCl, a temperatura de 30 ºC. As medidas foram 
realizadas em um potenciostato/galvanostato provido de microprocessador e programa computacional
352Corr-III, da PAR&EGG. Os resultados deste estudo apresentaram bons valores de eficiência na inibição
da corrosão em superfície metálica, chegando a atingir percentuais de eficiência de 90%. Esses valores de
eficiência foram atingidos a baixas concentrações, 2,5 x 10-2 mol/L, conseguindo manter a eficiência 
constante mesmo quando são realizadas diluições até valores na ordem de 10-4. Este comportamento é bem 
adequado às condições de aplicação, pois o inibidor em linhas de fluxos é diluído naturalmente. Os bons
resultados oferecem novas alternativas para controlar o fenômeno da corrosão em oleodutos. 
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CÓDIGO: ET0966 
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NITRETADAS EM GAIOLA CATÓDICA 
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Resumo:  
 
        A nitretação a plasma convencional é um processo bem aceito industrialmente, porque apresenta várias
vantagens em relação aos outros processos de nitretação (a gás e em banho de sais), tais como maior
economia de gases e menor duração do processo, uma vez que a velocidade de difusão do nitrogênio é
maior. É utilizada na melhoria das propriedades superficiais como dureza, resistências ao desgaste e à
corrosão, com o objetivo de aumentar a vida útil das peças nitretadas. Porém apresenta alguns
inconvenientes como efeito de borda, efeito cátodo oco, temperatura não uniforme e abertura de arcos. Nos
últimos quatro anos surgiu mais uma técnica alternativa, denominada de ASPN na qual as amostras são
envolvidas por uma tela, onde um alto potencial catódico é aplicado. Desta forma o plasma atua na tela e
não na superfície das amostras. Nesse trabalho, utilizamos o mesmo princípio que a ASPN, porém com um
arranjo experimental modificado para permitir um estudo sistemático do efeito cátodo oco. Com o objetivo
de analisar a influência do tempo de tratamento, amostras de aço AISI 316 foram nitretadas em gaiola
catódica nas condições: pressão de 250 Pa, atmosfera nitretante de 80 %N2/H2, na temperatura de 500ºC 
variando apenas a duração do processo. Observa-se que com esta atmosfera nitretante foi possível a
formação da camada S para os tempos de tratamento entre 2,5 e 5 horas. Todas as amostras apresentaram
endurecimento, como comprovado através de ensaios de microdureza. 
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Resumo:  
 
        A grande importância e aplicação da reação de Mannich, clássica na Química Orgânica deve-se a 
inúmeros fatores, dentre outros, citamos, sua simplicidade, o fator multicomponente (derivado enólico,
aldeído e amina) e sua versatilidade na obtenção de compostos orgânicos, do tipo 1-oxi (ou 1–hidroxi)-3-
amino derivados. Este tipo de estrutura é muito útil para aplicação como ligantes polidentado para metais.
Visando esta aplicação, sintetizamos vários compostos, usando como componente “enólico” derivados 
fenólicos, aldeídos e aminas primárias e secundárias. As reações foram conduzidas à temperatura ambiente
ou com suave aquecimento, e a mistura reacional foi realizada na seqüência: aldeído, amina, e derivado
fenólico. Em sua maioria, os produtos foram sólidos, sendo purificados por recristalização e/ou extração
líquido-líquido. A caracterização dos produtos foi realizada por espectroscopia de infravermelho,
ressonância magnética nuclear de hidrogênio. A síntese desses primeiros compostos ocorreu de modo
eficiente e estudos posteriores serão realizados para aplicação como complexos metálicos e seus estudos. 
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CÓDIGO: ET0970 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE PLACAS POR COMPACTAÇÃO E SINTERIZAÇÃO DE PÓS DE 
FOSFATO DE CÁLCIO 
ALUNO: ROGERIO AUGUSTO SILVA DE MACEDO (935.968.391-49) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

Resumo:  
 
        A morfologia, textura e rugosidade das superfícies nos sistemas biológicos são decisivas para seu
funcionamento e principalmente nos sistemas ósseos. Para um implante, o conhecimento e controle da
microporosidade destes sistemas e a correlação com seu comportamento mecânico permite melhorar as
propriedades superficiais dos biomateriais favorecendo a osseointegração, fixação da prótese ao osso e a
estabilidade do implante. Foram estudadas as características de seis pós de fosfatos de cálcio com o
objetivo de avaliar as possibilidades de empregá-las na fabricação de placas com 20 mm de diâmetro e 1.5
mm de espessura em média. As partículas dos pós possuem tamanhos na faixa entre 18 µm – 5 µm (B1, B2, 
C3, C2 e SC), e de 160 µm (C1). Produziram-se placas por compressão uniaxial com pressão de 124 Mpa,
tempo de aplicação da força de 30 segundos e quantidade do pó de 0,8 g para obter discos de HA com
diferentes porosidades, que foram sinterizadas em forno elétrico com taxa de aquecimento de 4°C/min a
temperaturas desde 900 a 1300°C e tempos distintos entre 0,5 e 3 horas, obtendo porosidades que variam
dos 3% a 50%. Constata-se a partir das análises de DRX que não ocorreram mudanças de fases durante a
sinterização nas amostras B1e B2. Na amostra C3 ocorreu uma mudança da fase DCPD em HA + β-TCP. 
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ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 
CO-AUTOR: FRANCIÉRIC ALVES DE ARAÚJO (968.292.573-87) 
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Resumo:  
 
        O Processamento e Análise de imagens digitais na caracterização de materiais é um recurso
relativamente recente que vem sendo desenvolvido e empregado cada vez mais, mostrando ser eficaz e
possibilitando informações mais precisas em um curto espaço de tempo. Essa metodologia principalmente
quando comparada com processos manuais, oferece e assegura resultados mais concretos e promove uma
maior reprodutibilidade nos resultados além de acelerar o processo da análise, permitindo o uso de
informações para se produzir um padrão procedimental. Diversos temas científicos são abordados e em
alguns casos de caráter interdisciplinar. O presente trabalho tem como objetivo identificar características
microestruturais em superfícies de titânio que possam estar associadas com a sua resposta biológica. Desse
modo, superfícies de titânio com células aderidas foram documentadas e comparadas com a mesma
superfície após extração das células. Buscou-se uma relação entre os grãos e contornos da superfície de
titânio (atacada), com o tamanho e aspecto das células, procurando relacionar com o processo de
proliferação. 

Palavras chave: Análise de Imagens; Caracterização; Células; Superfície. 



CÓDIGO: ET0972 
TÍTULO: CONTROLE ADAPTATIVO ROBUSTO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA DE UM GERADOR 
SÍNCRONO CONECTADO A UM BARRAMENTO INFINITO 
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CO-AUTOR: MARCO VINICIUS ASSUNCAO GUIMARAES (051.837.914-06) 

Resumo:  
 
        Devido à dificuldade de controle das variáveis frequência e tensão elétrica em geradores síncronos,
devido ao caráter multivariável, não linearidades e um alto grau de acoplamento entre essas duas variáveis,
utilizou-se uma técnica de desacoplamento para transformar esse sistema multivariável em dois sistemas
monovariáveis com o intuito de facilitar seu controle. Foram projetados dois controladores em modo dual
adaptativo robusto, um para cada sistema monovariável resultante, e realizadas simulações em um modelo
com parâmetros reais da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV. Foi utilizado o sistema operacional Linux
para a implementação digital destes controladores. 
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CÓDIGO: ET0981 
TÍTULO: CONTROLE ADAPTATIVO ROBUSTO DE FREQÜÊNCIA - TENSÃO EM SISTEMAS DE 
ENERGIA ELÉTRICA MÁQUINA - BARRAMENTO INFINITO 
ALUNO: JOSIVAN DE SOUZA FERREIRA (011.952.314-07) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (108.297.414-53) 

Resumo:  
 
        O problema de controle de freqüência-tensão em geradores síncronos em sistemas de potência consiste
em um problema bastante complexo tendo em vista a característica multivariável, imprecisão e alto grau de
acoplamento entre as variáveis. Para simplificar o projeto do sistema de controle será usada uma técnica de
desacoplamento para sistemas não lineares e uma estratégia de controle adaptativo robusto. A
implementação computacional deste controlador será feita no sistema operacional Linux utilizando suporte
para tempo real (RT-Linux), o que abrirá novas perspectivas tanto do ponto de vista de desempenho quanto
de operação. Uma outra vantagem da utilização do RT-Linux é que o mesmo tornará possível a operação do 
sistema de controle de forma remota através da internet. 
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CÓDIGO: ET0985 
TÍTULO: MOLHABILIDADE E TOPOGRAFIA DE SUPERFÍCIES DE TITÂNIO BOMBARDEADAS 
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ALUNO: MANUELLA BESSA DE MAGALHAES ALVES (008.580.614-57) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 

Resumo:  
 
        Numerosos estudos in vivo e in vitro realizados com implantes têm demonstrado que as propriedades
físicas e químicas dos biomateriais são capazes de regular a resposta tecidual inicial ao redor do implante.
Esta resposta tecidual depende diretamente da molhabilidade, rugosidade, textura e composição química da
superfície (Kieswetter et al., 1996; art 9). Existem diversos tratamentos superficiais que podem ser
realizados visando uma otimização da superfície. Dentre eles podemos citar o bombardeamento de argônio
que cria microporosidades na superfície da amostra. O objetivo desse trabalho foi determinar os diferentes
parâmetros de rugosidade, assim como a tensão superficial das amostras de titânio que sofreram tratamento
superficial pelo bombardeamento de argônio, e compará-las com outras que não sofreram tratamento 
algum. Espera-se, desta forma, otimizar a superfície do titânio e poder correlacionar a rugosidade com a
energia de superfície. Vários tratamentos têm sido aplicados para aumentar a rugosidade dos implantes e
melhorar, portanto, a sua interação com os tecidos circunvizinhos. In vivo, geralmente, a interação do
implante com o tecido ósseo está correlacionada positivamente com o aumento da rugosidade do implante.
Nesse trabalho, a análise da rugosidade superficial mostrou que as amostras tratadas em argônio
apresentaram todos os parâmetros de rugosidade maior. 
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CÓDIGO: ET0995 
TÍTULO: MONITORAMENTO DA INCORPORAÇÃO DE FÁRMACOS EM QUITOSANA 
ALUNO: ANGELO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA (069.894.854-85) 
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Resumo:  
 
        Nas últimas décadas, tem havido um crescente interesse no desenvolvimento de dispositivos
poliméricos de liberação controlada de fármacos. Estes dispositivos apresentam como objetivo, a liberação
controlada do agente farmacologicamente ativo em um sítio específico de ação, com uma dosagen
terapêutica ótima, juntamente com a possibilidade de controle da taxa de liberação. Vários polímeros têm
sido usados nesta área de pesquisa, sendo que os biodegradáveis têm atraído uma considerável atenção.
Dentre estes polímeros, a quitosana tem se mostrado como um desejável carreador, possibilitando o
transporte e liberação de fármacos a diferentes tipos de mucosas e epitélios. O objetivo deste trabalho é
avaliar a incorporação do fármaco tetraciclina em partículas de quitosana, através de medidas de
espectroscopia na região do ultravioleta. De acordo com os resultados obtidos, essas partículas mostraram
ser úteis para a incorporação deste agente antimicrobiano. 
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NITRILOTRIACETATOS (NTA) HIDRATADOS DE CÉRIO, PRASEODÍMIO E LANTÂNIO 
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ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (162.254.224-04) 

Resumo:  
 
        O 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, e x= 2,5 para os compostos de Ce e La, x= 3 para Pr. Os compostos de partida
e os óxidos mistos foram caracterizados através de curvas TG/DTG, espectroscopia na região do
infravermelho, raios-X e microanálise de CHN. Os óxidos mistos obtidos serão utilizados como corantes 
(pigmentos cerâmicos), que obtidos a uma baixa temperatura se consideradas as outras formas de obtenção
de pigmentos a partir dos NTA’s de terras - raras. 
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Resumo:  
 
        A meningite bacteriana caracteriza-se por altas taxas de morbidade e mortalidade e sua incidência em 
países desenvolvidos é de 100.000 pessoas afetadas por ano. No entanto um número dez vezes maior pode
ser observado em países subdesenvolvidos nos quais, a meningite é um problema de saúde pública. Vários
microrganismos patogênicos estão envolvidos nesses processos inflamatórios, e Haemophilus influenzae,
Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae são os mais frequentes. A formação de ROS e Óxido
Nítrico é decorrente do processo inflamatório e leva a uma série de danos causados por estresse oxidativo.
ROS podem ser medidos através da quantificação de proteínas carboniladas e, uma vez quantificados pode-
se estabelecer um paralelo com os níveis dos metabólitos da rota da quinurenina na qual o aminoácido
triptofano é inicialmente convertido em metabólitos e produtos com efeito neurotóxico e neuroprotetor.
Desequilibrios nesta via geram amplificação do estresse oxidativo. 
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CÓDIGO: ET1004 
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Resumo:  
 
        Este trabalho envolve dados referentes ao tempo até a conclusão do curso de graduação em Estatística
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui foram utilizadas técnicas de uma área da estatística
denominada análise de sobrevivência, com objetivo de se obter uma estimativa da proporção da taxa de
evasão dos alunos do curso em estudo. 
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ALUNO: DAVI ALOISE (067.464.424-70) 
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (057.630.884-68) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema do projeto, “Busca Tabu 
Utilizando Reconexão por Caminhos”. Inicialmente é feita uma introdução em cima dos conceitos de
Otimização, Metaheurísticas, Busca Tabu e Reconexão por Caminhos. Na seção seguinte são apresentados
os objetivos do projeto. Depois dela, a metodologia é explicada. Resultados são apresentados logo após,
utilizando uma implementação feita para o problema das p-medianas. Por fim, algumas discussões, 
conclusões e perspectivas para futuras pesquisas. 
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Resumo:  
 
        Objetivando explorar e avaliar novas estratégias de Inteligência Artificial, várias pesquisas têm
utilizado simuladores de jogos que lidam com estratégia em tempo real (RTS – Real Time Strategies). Com 
o intuito de aprimorar os estudos e pesquisas nessa área, buscou-se criar uma nova ferramenta que servisse 
como um motor para jogos do gênero RTS, em que estudantes e pesquisadores pudessem: desenvolver,
testar e realizar análises sobre seus algoritmos e mecanismos de coordenação. 
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CÓDIGO: ET1010 
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Resumo:  
 
        A grande demanda por sistemas críticos e de alta complexidade têm motivado à utilização de técnicas
que ofereçam suporte a verificação e validação com uma maior rigidez. As técnicas de especificações
formais oferecem metodologias para se chegar a um sistema correto em relação aos seus requisitos. A
vantagem da aplicação dessa metodologia ao processo de desenvolvimento, é a capacidade de oferecer uma
garantia que o programa satisfaz a todas as propriedades especificadas. No entanto, ainda existe uma
escassez de ferramentas com baixo custo e de qualidade que ofereçam suporte as metodologias formais.
Batcave é uma ferramenta gratuita de código aberto, que automatiza a geração de fórmulas lógicas a partir
de uma especificação formal de software na metodologia B. Tais fórmulas podem ser submetidas a um
provador de teoremas para que sejam verificadas. Além disso, a arquitetura do Batcave permite adicionar
facilmente novos formatos de impressão para seu uso por outros provadores de teoremas. 
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ALUNO: EVELLIN PRISCILA SOUSA NASCIMENTO (050.745.244-58) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (003.203.824-00) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é realizar uma análise exploratória espacial dos fatores sociossanitários do
estado do Rio Grande do Norte, com base nos dados do censo 2000 e analisar a autocorrelação espacial
desses fatores, bem como, sua correlação espacial com a mortalidade de crianças menores de 5 anos de
idade. A análise exploratória espacial foi feita utilizando-se o software geo-estatístico, de domínio público, 
denominado Geo-Da, desenvolvido por ANSELIN (GeoDa 0.9.5-i Realease Notes, 2004). A fonte dos 
dados foi o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/IPEA/FJP, 2003). Os fatores trabalhados
foram os relativos à proporção de pessoas residentes em domicílio com abastecimento de água
(PPD_AENC), proporção de pessoas residentes em domicílio com acesso a banheiro e água encanada
(PPD_BAEN) e proporção de pessoas residentes em domicílio com coleta de lixo (PPD_CLX), além da
probabilidade de morrer do nascimento até a idade de 5 anos (MORT_5). Os resultados das análises
mostraram a existência de importante correlação espacial entre os municípios, configurada pela formação
de agrupamentos ou clusters, ficando evidente a associação inversa entre a mortalidade dos grupos infantis
(MORT_5) e a melhoria dos indicadores sanitários. Aponta-se a necessidade de maiores investimentos do 
setor público nesses indicadores, como forma de contribuir para a redução da mortalidade de crianças
menores de 5 anos de idade no estado do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Estatística espacial, Indicadores sanitários, Mortalidade na infância 



CÓDIGO: ET1017 
TÍTULO: REAVALIAÇÃO DO MAPA GEOLÓGICO DOS MUNICÍPIOS DE ANGICOS E 
FERNANDO PEDROSA 
ALUNO: FERNANDO CONDE YOSHIZATO (025.486.394-95) 
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (154.614.834-53) 

Resumo:  
 
        O projeto consiste em ampliar os conhecimentos geológicos na Faixa Seridó, no que concerne à
geologia de parte dos municípios de Angicos e Fernando Pedrosa. Neste estudo foi realizada a visita à
campo para o reconhecimento da área, juntamente com a observação de alguns contatos litológicos e coleta
de amostras para estudo em laboratório. Através da visita à campo, pôde-se também, averiguar as 
características apresentadas pelas rochas in situ como coloração, textura, dimensão e critérios cinemáticos e
deformacionais. Com a utilização de imagens por sensor remoto (incluindo fotografias aéreas e imagens por
satélite) e os dados obtidos em campo, seguiu-se uma reavaliação do mapa geológico onde algumas formas
e alguns contatos litológicos foram alterados, assim como o reconhecimento de um maior número de diques
micrograniticos ocorrentes na área. 

Palavras chave: Angicos, Fernando Pedrosa, Geologia 



CÓDIGO: ET1018 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS DE NB-CU ATRAVÉS DA SINTERIZAÇÃO DE 
PÓS NANOCRISTALINOS 
ALUNO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREIRE (051.674.554-99) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (050.121.804-10) 

Resumo:  
 
        Este projeto visa o estudo, a produção e a caracterização de compósitos de Nb-Cu, através da 
sinterização de pós nanocristalinos, com o metal cobre e o metal refratário nióbio, preparados por moagem
de alta energia. Visa estudar também a influência do tempo de moagem, bem como a do meio, a úmido e a
seco. São relacionadas ainda as técnicas de caracterização a que foram utilizadas, de maneira a avaliar se as
propriedades deste compósito, tão pouco estudado, são adequadas às aplicações que se pretende, como
dissipadores de calor, contatos elétricos, absorvedores de microondas, entre outras. 

Palavras chave: Caracterização, Sinterização, Moagem de alta energia 



CÓDIGO: ET1022 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA FUNÇÃO SEXUAL NAS MULHERES NA CIDADE DO NATAL-
RN 
ALUNO: GALTTIERI FERREIRA TAVARES (055.623.074-48) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37) 

Resumo:  
 
        A disfunção sexual pode ser classificada como primária ou secundária. A primaria dá-se quando esta 
surge desde o início da sua vida sexual e a secundária quando surge depois de ter inicio em sua vida sexual
ativa, de forma que algo a levasse a ter esse quadro clínico. A disfunção sexual pode ainda ser generalizada,
quando estiver presente em todas as relações, ou situacional, quando depender das circunstâncias. Através
de um plano amostral probabilístico, por conglomerado em dois estágios, pretende-se mostrar um 
levantamento da função sexual nas mulheres na cidade do Natal-RN. O estudo dá-se por meio de 
questionário estruturado. O teste t de Student para comparações de grupos independentes mostrou que o
questionário nos dará um diagnostico do grupo com disfunção (p< 0,05). 

Palavras chave: Disfunção sexual feminina; Despareunia; Fisiologia Sexual. 



CÓDIGO: ET1032 
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UM EDITOR PARA A VISUAL IMML 
ALUNO: JACKSON DOUGLAS VITAL DOS SANTOS (060.019.644-59) 
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTI LEITE (552.811.924-34) 

Resumo:  
 
        O plano de trabalho começou com o estudo da linguagem Java. No estudo foi aprimorado a criação de
aplicações gráficas em Java, desenvolvimento de interfaces de usuário, mais precisamente usando um
Framework ( conjunto de classes ) chamado Swing, além também de visar uma forma de arquitetura de
classes. Esse estudo foi necessário visando a utilização da inguagem para traduzir arquivos XML
( eXtensible Markup Language ) e a partir de arquivos XML a criação de objetos Java. Após o estudo com
Java, buscou-se um maior conhecimento sobre XML, linguagem textual na qual a IMML é baseada, e sua
estrutura, assim como sobre DTD (Document Type Definition ) e esquemas. Já com o conhecimento sobre
a linguegem Java e XML, os estudos foram dedicados a técnicas de “parsing" e “marshalling" para tradução 
de XML. Para essa manipulação do conteúdo de um documento XML foram utilizados Java, JAXP (Java
API for XML Processing) e alguns pacotes Java, como as interfaces Document e Node .Para o acesso e
modificação dos dados em um documento XML o estudo discorreu sobre a utilização da API (Application
Programming Interface) DOM (Document Object Model), cujo analisador JAXP é baseado e permite a
leitura de um documento XML pela manipilação dos nodos em uma árvore DOM. O próximo passo foi o
estudo da IMML e da Visual IMML reconhecendo toda a sua estrutura, sintaxe e semântica. 

Palavras chave: java xml jaxp dom imml visual imml 



CÓDIGO: ET1036 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE VIRTUAL PARA TREINAMENTO DE 
AGENTES INTELIGENTES 
ALUNO: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS (047.187.304-73) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (107.498.964-34) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem por objetivo, projetar e implementar um simulador gráfico para o estabelecimento de
trajetórias em ambientes com obstáculos, fazendo uso de técnicas de aprendizado por reforço. Serão
apresentados os conceitos desta técnica, bem como as características de dois dos seus principais algoritmos,
Q-Learning e R-Learning, que serão utilizados no treinamento do agente no simulador. A interface deste
simulador permite ao usuário definir a configuração do ambiente, além de escolher os parâmetros e o
algoritmo de aprendizado por reforço do treinamento do agente. Além disso, este simulador também auxilia
através de gráficos a análise dos resultados, podendo-se inclusive comparar o desempenho dos dois 
algoritmos nos ambientes configurados. 

Palavras chave: Apredizado, Reforço, R-Learning, Q-Learning, Recompensa, Punição 



CÓDIGO: ET1038 
TÍTULO: INVESTIGAR DA INFLUÊNCIA DO USO DE CAMPO MAGNÉTICO NA PERMEAÇÃO 
DE FÁRMACOS 
ALUNO: JONATAS DOS SANTOS FERNANDES (046.186.814-89) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 

Resumo:  
 
        A administração de compostos na pele é extremamente atrativa, não apenas pela possibilidade do seu
direcionamento para doenças cutâneas (administração tópica), mas também para a obtenção de efeito
sistêmico (administração transdérmica), combinando a comodidade do paciente à ausência de metabolismo
hepático e efeitos adversos sistêmicos. Entretanto, a penetração de macromoléculas através da pele é
dificultada devido à função barreira deste tecido, exercida principalmente pelo estrato córneo.
Adicionalmente, ou em lugar das técnicas físicas usadas para aumentar a penetração de compostos na pele,
o uso de campo magnético pode ser utilizado numa forma farmacêutica com a finalidade de aplicação de
medicamentos. As ligações covalentes presentes nos fármacos em geral induzem a serem diamagnéticos,
sendo repelidos a ação de campo. Para investigar essa influência na permeação de fármacos, foram
realizados experimentos in vitro empregando-se um aparato denominado Célula de Franz, a qual é
constituída por compartimentos: doador e receptor. Colocando-se entre eles uma membrana de acetato de 
celulose que mimetiza as características da pele quanto a resistência a passagem do fármaco. Usando o
diclofenaco sódico os resultados analisados espectrofotometricamente indicaram uma tendência de maior
passagem quando o experimento é realizado com influência do campo magnético. Dessa forma, estudos
mais aprofundados são justificados. 

Palavras chave: diclofenaco sódico; campo magnético, permeação transdérmica. 



CÓDIGO: ET1039 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS DIFERENTES TIPOS DE CONFIGURAÇÃO DAS 
RSSF'S E A APLICAÇAO DE UM MODELO REAL PARA O MONITORAMENTO DA 
TEMPERATURA DE UMA SALA. 
ALUNO: JONATHA REVOREDO LEITE DA FONSECA (055.806.444-26) 
ORIENTADOR: LAERCIO MARTINS DE MENDONCA (090.640.874-15) 

Resumo:  
 
        Nos últimos anos com o avanço da tecnologia de sensores e comunicação sem fio, tornou-se possível a 
criação de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF). Na maioria da vezes as RSSF's são formadas por um grande
número de sensores autônomos. Estas redes podem ser utilizadas para o monitoramento, coordenação,
rastreamento e comando de diferentes contextos de aplicação. A configuração de hardware, software e
protocolo de comunicação das RSSF's dependem exclusivamente da aplicação da rede. Este projeto tem por
objetivo o estudo do comportamento dos diferentes tipos de configuração das RSSF's e a aplicação de um
modelo real que em princípio tem a comunicação ponto-a-ponto, para o monitoramento de um fenômeno 
físico, temperatura de uma sala. Onde os dados desse monitoramento são colhidos através de um servidor
web, que permite a visualização desta aplicação através de qualquer computador ligado a Internet. 

Palavras chave: Redes de Sensores Sem Fio 



CÓDIGO: ET1045 
TÍTULO: PLANOS AMOSTRAIS PARA PESQUISAS ENVOLVENDO DISFUNÇÃO SEXUAL 
FEMININA MUNICÍPIO DE NATAL - RN 
ALUNO: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (056.665.774-09) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (000.312.427-40) 

Resumo:  
 
        Uma das perguntas mais freqüentes em pesquisas por amostragem é o tamanho da amostra. Esta
questão é delicada e polêmica. Determinar um tamanho de amostra adequado envolve conhecimento da
população em estudo, da margem de erro aceitável para as estimativas e dos recursos disponíveis. É muito
comum uma ênfase excessiva no cálculo do tamanho da amostra em detrimento da elaboração cuidadosa de
um plano amostral. O plano amostral compreende estratégias que buscam obter uma amostra representativa
da população alvo. As tendenciosidades de seleção e de mensuração não serão minimizadas por qualquer
definição de tamanho de amostra, mas sim por um plano amostral apropriado. Vale salientar que o tamanho
da amostra é importante, mas o seu cálculo deve ser uma das etapas do planejamento amostral e não a mais
crucial ou única. Em vista disso, o objetivo deste trabalho é apresentar alternativas de planos amostrais para
a realização de uma pesquisa abordando questões referentes à função sexual feminina no Estado do Rio
Grande do Norte. Mais especificamente discute-se: a) os diferentes tipos de unidades amostrais que podem
ser consideradas; b) a forma de seleção dessas unidades amostrais; c) aspectos positivos e dificuldades da
utilização de amostragem probabilística. 

Palavras chave: Amostragem, Disfunção sexual feminina, Planejamento 



CÓDIGO: ET1046 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE PERCEPÇÃO ROBÓTICA 
ALUNO: JULIO CESAR PAULINO DE MELO (061.388.714-05) 
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (325.414.571-20) 

Resumo:  
 
        Este trabalho contém os resultados dos estudos proporcionados pelo projeto Desenvolvimento de
Técnicas de Percepção Robótica, que tem como objetivos estudar, estabelecer e implementar técnicas de
visão computacional que possam ser aplicadas a plataformas robóticas e além disso desenvolver
ferramentas para a manipulação da plataforma robótica Pioneer 3 - AT, que foi adquirida pela Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP) e será utilizada no projeto. 

Palavras chave: Percepção Robótica;Visão Estéreo;Navegação 



CÓDIGO: ET1052 
TÍTULO: SÍNTESE DE ZR0,9CE0,1O1,95 (ZIRCÔNIA DOPADA COM CÉRIO) E 
ZRO,9CEO,05ND0,05O1,95 (ZIRCÔNIA DOPADA COM CÉRIO E NEODÍMIO). 
ALUNO: LIDIANE ALVES PIMENTEL (008.426.374-19) 
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (039.368.724-49) 

Resumo:  
 
        Atualmente, o desenvolvimento de materiais com estrutura do tipo espinélio AB2O4 na produção de
pigmentos cerâmicos, tem sido objeto de grande interesse científico, principalmente pela capacidade de
distribuição de cátions à sua estrutura cristalina, permitindo a síntese de vários compostos, ampliando desta
forma o campo de aplicações tecnológicas. No presente trabalho foi preparado o aluminato de níquel ao
qual foi adicionado crômio como agente dopante pelo método dos precursores poliméricos (Pechinni), com
o intuito de investigar a ação do referido dopante em sua microestrutura. Os sistemas foram então
caracterizados por análise termogravimétrica, análise térmica diferencial, difração de raios-x e 
espectroscopia na região do infravermelho em diferentes temperaturas e tempos de calcinação. 

Palavras chave: Metodo Pechinni, Espinelio, Aluminato 



CÓDIGO: ET1057 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DE MODELOS 3D 
APARTIR DE TÉCNICAS NPR 
ALUNO: LUIZ PAULO DE SOUZA MEDEIROS (061.100.914-56) 
ORIENTADOR: SELAN RODRIGUES DOS SANTOS (473.377.613-68) 

Resumo:  
 
        Na área de visualização de dados a NPR conquista um espaço cada vez maior, para que se possa
conhecer mais esse ramo da Visualização de Dados, desenvolvemos uma interface de visualização de
modelos 3D que contém algumas técnicas NPR. Nessa interface estão disponíveis algumas técnicas NPR
referentes a detecção de arestas e tonalização. Esse software foi construído de modo que seja simples a
adição de novas técnicas. A interface permite ao usuário carregar modelos contruídos préviamente e
visualiza-los com a aplicação das técnicas NPR implementadas, fornecendo ao usuário, além do resultado
gráfico final, a possibilidade de verificar a taxa de atualização na exibição da imagem. 

Palavras chave: NPR, OpenGL, Silhueta, Arestas, Cool-to-Warm, Rendering 



CÓDIGO: ET1064 
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE FUCANAS DA ALGA LOBOPHORA VARIEGATA E AVALIAÇÃO DO 
SEU EFEITO SOBRE A VIA ALTERNATIVA DO SISTEMA COMPLEMENTO (VASC) E A 
AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA 
ALUNO: MARIA EMILIA BARRETO BEZERRA (010.366.164-60) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 

Resumo:  
 
        Os polissacarídeos sulfatados de algas marrons são alvos de muitos estudos por apresentarem diversas
propriedades biológicas. Este trabalho tem como objetivo extrair fucanas da alga Lobophora variegata e
avaliar o seu efeito sobre a via alternativa do sistema complemento (VASC) e a agregação plaquetária. As
fucanas denominadas de F1,0 e F2,0 foram extraídas por proteólise e purificadas por precipitação com
acetona. Ambas são compostas por fucose, xilose e galactose na proporção de 2:1:1 e 8:2:1,
respectivamente. F1,0 (2mg/mL) e F2,0 (0,5mg/mL) inibiram cerca 30% e 50%, respectivamente a VASC.
Com relação a agregação plaquetária, F1,0 estimulo esse feito de forma dose dependente chegando ao
máximo em torno de 67,8% com 100 microgramas, enquanto F2,0 apresentou baixa atividade.Os resultados
sugerem que essas frações apresentam uma potencial farmacológico. 

Palavras chave: Polissacarídeos sulfatados, sistema complemento, agregação plaquetária 



CÓDIGO: ET1068 
TÍTULO: MODELAGEM DA TEMPERATURA DE ASSAMENTO DO PÃO DE QUEIJO (CENTRO 
DO ALIMENTO) NO FOGÃO SOLAR TIPO CAIXA DE BAIXO CUSTO 
ALUNO: ERICO COSTA DOS SANTOS (035.028.974-33) 
ORIENTADOR: SEBASTIAO RIBEIRO FERREIRA (273.453.866-00) 
CO-AUTOR: JOHNSON PONTES DE MOURA (011.851.744-94) 
CO-AUTOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

Resumo:  
 
        Utilizando um fogão solar que tenha como características principais a facilidade de fabricação e
montagem, o baixo custo (utilizando material compósito acessível às comunidades de baixa renda),
simplicidade no mecanismo de movimentação do protótipo para incidência da luz solar direta e com o
efeito estufa necessário para o assamento do alimento. Elaborou-se uma modelagem para o pão de queijo a 
fim de se obter o cálculo do tempo mínimo de cozimento no centro do alimento, adotando-se o modelo de 
transferência de calor no estado transiente como sendo modelo de um objeto esférico, analisando-se dados 
físicos como: densidade, condutividade, difusividade e a capacidade calorífica. 

Palavras chave: Fogoes solares - Modelagem 



CÓDIGO: ET1069 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR CARBETOS 
REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES POLIMÉRICOS 
ALUNO: FABIANA FERNANDES DE LIMA (050.276.764-25) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (864.761.148-91) 

Resumo:  
 
        Este trabalho visa a produção e a caracterização de compósitos cerâmicos reforçados com carbeto de
tântalo obtidos a partir de precursores poliméricos, uma técnica relativamente recente e vem se mostrado
bastante promissora na produção de corpos cerâmicos. Este método baseia-se na pirólise de polímeros com 
a presença de aditivos inertes e reativos para formação de fases cerâmicas. Causando aumentos no
rendimento cerâmico, reduções nas taxas de retração linear e porosidade, junto a estudos detalhados das
modificações que ocorrem durante este processo. Neste trabalho foram produzidos compostos cerâmicos
reforçados com carboneto de tântalo, a partir de um polímero a base de silício e outro com hidrogênio em
sua cadeia principal, um componente reativo (Tântalo) e um terceiro componente inerte (Carbeto de silício),
através das etapas de mistura, homogeneização, compactação e pirólise, que ocorreu em temperaturas entre
1200 e 1400º C, por aproximadamente 2 horas. Para a caracterização física e química destes compósitos, 
foram realizados estudos de análise termogravimétrica (TGA), difratometria de raio-X, microscopia 
eletrônica. De acordo com a análise TGA, foi observada uma melhoria do rendimento cerâmico dos
compósitos em relação ao polímero puro. Observou-se a eficiência do processo na obtenção do carbeto de
tântalo (TaC), existência de outros componentes, esperados, de acordo com as análises de espectroscopia
(EDX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difratometria. 
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CÓDIGO: ET1073 
TÍTULO: APLICABILIDADE DO FORMATO AGRAPHS NAS TRANSFORMAÇÕES DE GRAFOS 
ALUNO: JOAZ SANTANA PRAXEDES JUNIOR (011.618.174-50) 
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (825.736.117-87) 

Resumo:  
 
        Há uma crescente necessidade de representação de informações nos dias de hoje. Com isso, surgiu a
necessidade de formatos que permitam o intercâmbio de informações. Este trabalho é parte de um estudo
proposto sobre o formato AGraphs[1], um formato que serve para representar e transferir informações de
programas usando grafos. O objetivo do estudo é verificar a sua aplicabilidade nas transformações de
grafos, um paradigma da computação que descreve sistemas de software desde a especificação até seu uso,
e que tem grande potencial. Para isso, visa-se tanto a modelagem de um sistema de transformação de grafos 
quanto das regras de transformação em si. 

Palavras chave: AGraphs, Transformações de Grafos, Estudo de Caso 



CÓDIGO: ET1081 
TÍTULO: POLÍMERO NATURAL BIODEGRADÁVEL 
ALUNO: PATRICIA MAFRA BEZERRIL (052.067.484-71) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (906.232.077-53) 

Resumo:  
 
        A quitina é um abundante polímero natural biodegradável que apresenta excelentes propriedades de
biocompatibilidade, atoxicidade e potencial cicatrizante, de modo que a quitina tem sido grandemente
aplicada em biomedicina e na área farmacêutica em diversas áreas. N,N-dimetilacetamida (DMA)-LiCl é 
um dos solventes usados para solubilizar a quitina e tem sido extensivamente usada para este fim. A quitina
foi obtida a partir de sua extração do endoesqueleto da lula. A viscometria das soluções de quitina em
DMA/LiCl revelou que o comportamento da viscosidade reduzida dessas soluções apresentou a mesma
forma dentro da faixa de concentração de quitina utilizada. 

Palavras chave: Quitina, viscometria, viscosidade reduzida. 



CÓDIGO: ET1089 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA INTERNET E O CRESCENTE AUMENTO DE CAPACIDADE 
DE PROCESSAMENTO DOS COMPUTADORES PESSOAIS 
ALUNO: RODRIGO MOREIRA ARAUJO (013.573.024-44) 
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (567.656.144-00) 

Resumo:  
 
        Com o desenvolvimento da Internet e o crescente aumento de capacidade de processamento dos
computadores pessoais, as redes que interligam esses computadores passaram por um processo de expansão
e aceitação mundial. Nesse cenário, se desenvolveram diversas arquiteturas visando tirar proveito da
capacidade de processamento distribuído, dentre elas, destacam-se as redes P2P. Denomina-se arquitetura 
de uma rede o conjunto de regras e funções que visam controlar a entrada e saída de computadores dessa
rede além da distribuição da informação disponível nesta. Nesse projeto, foi desenvolvida uma arquitetura
de rede denominada SGrid. As regras de entrada e saída envolvem manipulação do endereço IP (partindo
do princípio de que endereços IP numericamente próximos encontram-se próximos geograficamente) e da 
latitude e longitude de forma a conseguir a permitir que nós existentes geograficamente próximos estejam
próximos na hierarquia da rede. Para garantir a aceitação dessa arquitetura no meio acadêmico, fez-se 
necessário o desenvolvimento de um simulador com funcionalidades avançadas. Dentre estas, pode-se citar 
a capacidade de gerar topologias semelhantes a da Internet (no que diz respeito a presença de roteadores e
velocidades de conexões), a capacidade de gerar redes com grandes quantidades de nós (da ordem de 10 a
100 mil nós) e a opção de gerar cenários aleatórios e nestes gerar estatísticas sobre as pesquisas realizadas
na rede. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um método para cálculo em regime permanente das
variações de tensão provocadas pela conexão de aerogeradores no sistema, a partir de estudos de
vulnerabilidade. As principais atividades relacionadas ao projeto de iniciação científica foram os estudos
dos modelos de rede e das técnicas computacionais utilizadas. Para tanto, iniciou-se um processo 
metodológico que contempla etapas de pesquisa bibliográfica, apresentação de seminários,
desenvolvimento de algoritmos, análise de resultados e elaboração de relatórios. 
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Resumo:  
 
        Técnicas de processamento paralelo e distribuído são uma importante alternativa à crescente demanda
computacional atual. Este projeto explora técnicas de paralelização visando o desenvolvimento de
aplicações robustas. Inicialmente os programas da Missão CoRoT, encabeçados pelo DFTE/UFRN, foram
adotados como aplicação-alvo. Contudo, a pesquisa foi obrigada a redirecionar seu foco, passando à criação 
de uma biblioteca de paralelização baseada em MPI para uma plataforma de sistemas embarcados
multiprocessada, a STORM. Funções básicas da biblioteca foram desenvolvidas, testadas e integradas à
plataforma. Os experimentos foram bem-sucedidos e indicaram melhorias de programabilidade e
padronização das aplicações paralelas na STORM. Atualmente, visa-se aumentar as funcionalidades da 
STORM e permitir o desenvolvimento de funções de comunicação mais aprimoradas e especializadas,
aumentando sua programabilidade e trazendo mais conhecimento sobre bibliotecas de paralelização e suas
aplicações. 
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Resumo:  
 
        O projeto a ser realizado consiste no desenvolvimento de um sistema para rastreamento de satélites
artificiais/natural, por meio de uma plataforma que move - se com dois graus de liberdade em um sistema 
em malha fechada. O trabalho feito é composto por uma parte de software e outra de hardware. A parte de
software consiste na implementação de um programa - na linguagem C - capaz controlar os motores de 
passo como tambem efetuar possíveis correções na movimentação do sistema (a implementação das rotinas
foi feita utilizando o conceito de Pthreads). Na parte relativa ao hardware, foram projetados circuitos de
potência para proporcionar um ideal fornecimento de energia para os motores de passo. Vale salientar que
para as atividades foram feitas aquisições de encoders incrementais e placas conversoras PCI USB de modo
a efetuar correções no deslocamento da plataforma, visando que o erro da posição da mesma esteja sempre
em um valor menor que o ângulo de passo dos motores utilizados. 
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Resumo:  
 
        Desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil sofre com diversas dificuldades, entre essas se
encontra a falta de recursos financeiros para custear os vários projetos existentes. Na área da robótica esse
problema se torna ainda mais evidente devido ao alto custo para aquisição de robôs, o que muitas vezes
inviabiliza os projetos nessa área. Dentro deste contexto foi desenvolvida uma plataforma autônoma de
baixo custo para suprir as necessidades dos pesquisadores de robótica da Universidade Federal Rio Grande
do Norte (UFRN), o projeto Karel. O trabalho em questão trata, portanto, do desenvolvimento de uma
plataforma robótica móvel para pesquisa, mostrando as principais características que a tornam configurável
e de fácil utilização para os pesquisadores que a utilizem. 
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Resumo:  
 
        O cloro é o agente inativador de organismos patogênicos presentes em esgotos sanitários mais
econômico e difundido, sendo muito eficiente na inativação de bactérias e vírus. Para implantação de uma
efetiva barreira de controle de agentes transmissores de doenças infecciosas em que o contato humano com
esgotos é provável, o uso de processos de desinfecção de esgotos, em geral, é uma prática segura e de custo
viável. A desinfecção de esgotos tem por objetivo a inativação seletiva dos organismos que ameaçam a
saúde humana, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos para os diferentes usos destinados. O
presente trabalho faz uma avaliação do sistema de desinfecção da Estação de Tratamento de Esgoto do
Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todo o efluente tratado, e desinfectado,
é usado para irrigar dois campos de futebol e algumas áreas adjacentes à ETE. A avaliação foi realizada, a
princípio, através de análises microbiológicas para coliformes fecais, no afluente e efluente do sistema de
desinfecção (tanque de contato). Em etapa seguinte foram realizadas as análises de DQO e turbidez para os
mesmo pontos monitorados. O sistema pesquisado apresentou uma remoção de apenas 98,76% para
coliformes fecais, com concentração média final de 1,52E+04 UFC/100ml. Dessa forma, é necessário
buscar melhorias na operação do sistema para que atinja os padrões de qualidade dentro da categoria de
reuso ao qual o público tem contato direto. 
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Resumo:  
 
        Sinterizados de aço inox são amplamente usados na indústria automotiva. Propriedades desse material,
quando reforçado com partículas de carbetos podem ser melhoradas, ou seja, sem perder sua elevada
resistência a corrosão, é possível aumentar a sua dureza e resistência ao desgaste. O presente estudo
investiga o comportamento da sinterização e microdureza de amostras de aço inox reforçadas com carbeto
de tântalo.Amostras puras de aço inox 316L com adição de até 3% em peso de TaC, foram compactadas
sob uma pressão de 700 MPa e sinterizadas num forno a vácuo. As condições de sinterização usadas foram:
taxa de aquecimento de 20ºC/min, temperatura de 1290ºC e tempos de até 60 min. Os resultados 
preliminares mostram que a distribuição dos carbetos influenciou no comportamento da sinterização e
microdureza das amostras. Compactos com densidade relativa entre 90,0% e 93,0% foram obtidos. Os 
valores de durezas obtidos foram para amostra reforçada e sem reforço 115 HV e 76 HV respectivamente. 
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Resumo:  
 
        O interesse crescente sobre fontes renováveis de energia vem incentivando novas pesquisas na área.
Este trabalho avalia o potencial eólico-solar para gerar energia elétrica em um setor da UFRN e analisa o
desempenho de um sistema híbrido. O sistema eólico-solar é composto por um aerogerador com 2,4 m de 
diâmetro e um painel solar contendo 4 módulos solares de 80 W. O conjunto está conectado a um banco de
4 baterias que armazenam a energia elétrica gerada. Os dados coletados de radiação solar incidente,
velocidade e direção do vento foram medidos por sensores e registrados a cada 2 segundos com média
calculada a cada 10 minutos. Após a passagem por controladores de cargas e inversor, a energia gerada pelo
sistema, em corrente alternada, é utilizada para iluminar o Laboratório de Dispositivos Térmicos e
Especiais (Lab.DTE) da UFRN. Comprovou-se a viabilidade do sistema analisado para suprir a demanda 
desse Laboratório e espera-se, em trabalho futuro, ampliar o uso para outros setores. 
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Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um projeto de intervenção para fins 

habitacionais no Edifício Paris em Natal, localizado no bairro da Ribeira, em Natal-RN. A 

proposta segue os princípios contidos no Programa REHABITAR desenvolvido pela 

Prefeitura de Natal, que propõe a recuperação de edifícios subutilizados para promover 

habitação de interesse social a uma população de renda de até seis salários mínimos. Foram 

realizados estudos sobre a história do bairro, da evolução urbana, dos aspectos 

socioeconômicos e do edifício escolhido. O estudo considerou o uso dos espaços no 

edifício, procurando adequar espaços de serviços e residenciais. O projeto de intervenção no 

Edifício Paris em Natal visa contribuir com o processo de revitalização do centro histórico 

do bairro da Ribeira. 
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Resumo: 

 

A economia de combustível fóssil tem se tornado uma das maiores preocupações 

ecológicas da sociedade. As fortes mudanças estruturais no setor energético devido à 

escassez futura de petróleo motivaram a proposta de um sistema de aquecimento de água 

que utilize uma fonte de energia renovável. O sistema de captação de energia proposto é 

uma piscina solar a gradiente salino. Pretende-se assim contribuir para a diversificação da 

tecnologia dos aquecedores à gás atuais. Este trabalho objetiva dimensionar um trocador de 

calor para extrair energia térmica da piscina solar considerando parâmetros como 

temperatura da zona convectiva inferior da piscina solar, material utilizado no trocador de 

calor, vazão em massa do fluido a ser aquecido e a temperatura de saída do fluido. O 

trocador de calor dimensionado com base em modelo matemático proposto por Incropera e 

nas condições admitidas, tem 37 metros de tubulação de aço inoxidável para suportar bem 

as condições de corrosão impostas pelo sistema não convencional estudado. O dispositivo 

poderá ser aplicado em outros sistemas que requeiram aquecimento de fluidos em baixas 

temperaturas (até 50 oC). Este trabalho contribui para a redução da poluição ambiental ao 

usar uma fonte de energia renovável em sistema alternativo de aquecimento, causando 

menor impacto ambiental. 
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Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma caracterização climática para Microrregião 

do Seridó Ocidental a partir da análise de dados meteorológicos da Estação Climatológica 

do Seridó/RN, localizada no CERES/UFRN. A série temporal refere-se aos dados coletados 

nos últimos dez anos (1997 a 2007). Os dados analisados foram temperaturas precipitação e 

umidade relativa do ar. Os dados brutos foram obtidos de tabelas e cadernetas de registro da 

referida Estação, sendo em seguida organizados na forma de planilhas eletrônicas e 

extraídas através das equações de normalização climatológica, as médias mensais de 

temperatura e precipitação mensal e Umidade relativa média do ar. Com a série temporal de 

dados meteorológicos analisados observamos que há variações climáticas significativas, que 

por vezes não estão correlatos com a literatura, dado que ultimamente ocorreu uma 

irregularidade climática na região do Seridó. Todavia esses dados são demandados pela 

comunidade acadêmica servindo as pesquisas das ciências exatas e da natureza, como de 

outros órgãos e autarquias (prefeituras, rádio-difusão, empresas agrícolas, entre outras). 
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