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CÓDIGO: ET0003
TÍTULO: 3R’s NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA SOLUÇÃO PARA PROBLEMÁTICA
DO RESÍDUO SÓLIDO URBANO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: MARIANA SARMANHO DE OLIVEIRA LIMA (01171737467)
ORIENTADOR: REIDSON PEREIRA GOUVINHAS (75065673772)
CO-AUTOR: MARIANA SARMANHO DE OLIVEIRA LIMA (01171737467)
CO-AUTOR: REIDSON PEREIRA GOUVINHAS (75065673772)
CO-AUTOR: CLAYTON CÉSAR PEREIRA BARRETO (91598915487)
CÓDIGO: ET0015
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE MODELOS EQUIVALENTES DE REDES ELÉTRICAS
ALUNO: HUGO DANIEL RODRIGUES DE PAIVA (03555761471)
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)
CÓDIGO: ET0017
TÍTULO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO MDIF ATRAVÉS DO SIMULADOR
SIMDIF E DE TÉCNICAS DE CFD.
ALUNO: KEITE CLEMBET ARAÚJO DOS SANTOS (01119158486)
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)
CÓDIGO: ET0019
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEOR DE DIATOMITA NOS PARÂMETROS
REOLÓGICOS DAS PASTAS DE CIMENTO PARA A INDUSTRIA DO PETRÓLEO
ALUNO: ROSEANE APARECIDA DE BRITO (00897718429)
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)
CÓDIGO: ET0028
TÍTULO: EFEITO DO CONTRA-ÍON NA CONSTANTE DIELÉTRICA NO SISTEMA
P(OE)-K+XALUNO: SAMARA YONTEI DE PAIVA (02693602475)
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)
CÓDIGO: ET0030
TÍTULO: GEOMETRIA PROJETIVA E ASTRONOMIA
ALUNO: FABIO AGUIAR DA SILVA (03379067423)
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (07731845893)
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CÓDIGO: ET0031
TÍTULO: GEOMETRIA PROJETICA E CARTOGRAFIA
ALUNO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (03008415407)
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (07731845893)
CÓDIGO: ET0036
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE UM ALGORITMO DE
CRIPTOGRAFIA USANDO VIRTERBI:PAPÍLIO
ALUNO: FREDERIKO STENIO LUIS NEVES DE ARAÚJO (01088124488)
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425)
CO-AUTOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)
CÓDIGO: ET0037
TÍTULO: SELEÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DA LÃ CANINA.
ALUNO: FRANCISCO CLAUDIVAN DA SILVA (00804633479)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: ANTONIO ERIVAN DE LIMA FILHO (034429804-3)
CO-AUTOR: ALESSANDRA LUZIRENE COSTA TEÓFILO (01014168490)
CÓDIGO: ET0038
TÍTULO: ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE PZT-Ca OBTIDO PELO MÉTODO
DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS.
ALUNO: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)
CÓDIGO: ET0039
TÍTULO: EFEITO FOTOLUMINESCENTE EM PÓS DE PLZ PREPARADOS VIA
MÉTODO PECHINI E OXALATO PARCIAL.
ALUNO: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)
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CÓDIGO: ET0040
TÍTULO: ESTABILIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA COM ADIÇÃO DE NEODÍMIO E
LANTÂNIO.
ALUNO: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA. (02299260455)
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)
CÓDIGO: ET0044
TÍTULO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE IRRADIAÇÕES
ELETROMAGNÉTICAS EMITIDAS NA TELEFONIA MÓVEL
ALUNO: ALLAN STEVEN PONTES DE SÁ (03501185405)
ORIENTADOR: WILSON DA MATA (09453210404)
CÓDIGO: ET0049
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS QUOCIENTES DE QUALIDADE AMBIENTAL
(QQA) DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS PARA A DRENAGEM URBANA DO
BAIRRO DE CAPIM MACIO NATAL-RN
ALUNO: ANDRESSA DANTAS DE LIMA (03552812440)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CÓDIGO: ET0052
TÍTULO: A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS ARQUITETOS EGRESSOS DA UFRN
ALUNO: DANIELA ROCHA VALE (04523790400)
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)
CÓDIGO: ET0056
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA NA
REGIÃO DO SERIDÓ - RN
ALUNO: KESIA KARINA DE OLIVEIRA SOUTO (00851738435)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CÓDIGO: ET0058
TÍTULO: ESTUDO DA VENTILAÇÃO NO ESPAÇO URBANO DE NATAL-RN
(MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE TRECHO DO ESPAÇO URBANO DE
NATAL-RN)
ALUNO: CAROLINA CAVALCANTE (00965801438)
ORIENTADOR: FERNANDO JOSE DE MEDEIROS COSTA (15466493449)
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CÓDIGO: ET0059
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE DSP NO CONTROLE DE POSIÇÃO RADIAL DE UMA
MÁQUINA SEM ANCAIS
ALUNO: STELLA NEVES DUARTE LISBOA (00981535445)
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)
CÓDIGO: ET0062
TÍTULO: A PRODUÇÃO DAS COOPERATIVAS HABITACIONAIS
AUTOFINANCIÁVEIS E SUA ESPACIALIZAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA
DE NATAL (RMN)
ALUNO: ADRIANA CASTRO DE ARAÚJO (01206623454)
ORIENTADOR: MARIA CRISTINA DE MORAIS (08147817487)
CÓDIGO: ET0068
TÍTULO: O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS
RACIONAIS NA SUA REPRESENTAÇÃO DECIMAL NA EJA.
ALUNO: ANA KARLA VARELA DA SILVA (008.241.164)
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (077.318.458)
CÓDIGO: ET0073
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DE COMPÓSITOS
REFORÇADOS DE CARBETOS DE NIÓBIO PARA A PRODUÇÃO DE GASES
INDUSTRIAIS
ALUNO: MICHELE PORTELA TÁVORA (00836829450)
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)
CO-AUTOR: ARIADNE DE SOUZA SILVA (00735940401)
CÓDIGO: ET0077
TÍTULO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDOS ESPECTROSCÓPICOS DOS
COMPOSTOS DE LANTANÍDEOS Ln(PCA)3.2H2O: FORMAÇÃO DE ESPÉCIES
POLIMÉRICAS?
ALUNO: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA (64145557468)
CO-AUTOR: THAISE FERREIRA DE SOUZA (03445937460)
CO-AUTOR: MARLI DE ARAÚJO DANTAS NAVARRO (32404174487)
CÓDIGO: ET0078
TÍTULO: ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VALORES EXTREMOS DE
PRECIPITAÇÃO NA CIDADE DE NATAL
ALUNO: CÁSSIO ANDRÉ DA SILVA (01178343430)
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449)
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CÓDIGO: ET0082
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO NA REDUÇÃO DO CONSUMO DE
ENERGIA PARA A OBTEÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO DE AMBIENTES
CONSTRÍDOS EM DIVERSAS LATITUDES
ALUNO: JULIANA DA NOBREGA ALMINTAS (01208052438)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)
CO-AUTOR: MONICA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA (20221355472)
CÓDIGO: ET0086
TÍTULO: O USO DA COR NA ARQUITETURA E A MINIMIZAÇÃO DO CONSUMO
DE ENERGIA NA OBTEÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO
ALUNO: TAMMS MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS (03467405410)
ORIENTADOR: MONICA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA (20221355472)
CO-AUTOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)
CÓDIGO: ET0087
TÍTULO: ESTUDO DO CONSUMO E QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA NO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL DA UFRN
ALUNO: FRANCISCO GUERRA FERNANDES JÚNIOR (00980679400)
ORIENTADOR: RICARDO FERREIRA PINHEIRO (10592709434)
CÓDIGO: ET0091
TÍTULO: GERAÇÃO DE FRACTAIS DETERMINÍSTICOS POR PROCESSOS
ALEATÓRIOS
ALUNO: FRANCISCO EDUARDO FERNANDES E SILVA (04473473490)
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (07136200482)
CO-AUTOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)
CÓDIGO: ET0092
TÍTULO: X4CP32: UMA ARQUITETURA RECONFIGURÁVEL MULTI-NÍVEL DE
GRANULARIDADE GROSSA
ALUNO: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO (03553153431)
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425)
CO-AUTOR: RODRIGO SOARES DE LIMA SÁ REGO (00984970495)
CÓDIGO: ET0094
TÍTULO: COMO OS NATALENSES PERCEBEM A QUALIDADE DE VIDA
URBANA EM NATAL
ALUNO: DANIELLE CAROLINE DE SÁ (00978893425)
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)
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CÓDIGO: ET0096
TÍTULO: CADEIAS UNIDIMENSIONAIS DE SPINS COM ACOPLAMENTOS
DISTRIBUÍDOS QUASIPERIODICAMENTE
ALUNO: KLAYDSON REINALDO CELINO (01259011437)
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)
CO-AUTOR: EZEQUIEL SILVA DE SOUSA (05012635434)
CÓDIGO: ET0105
TÍTULO: A LEI DE HUBBLE
ALUNO: KLEBSON LUCENILDO DA SILVA (02800247460)
ORIENTADOR: NILZA PIRES (38110326404)
CÓDIGO: ET0108
TÍTULO: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM RECEPTOR DIGITAL PARA A
ESTAÇÃO INPE-CRN
ALUNO: WALLACE ALVES DE ANDRADE ROCHA (04361810451)
ORIENTADOR: MANOEL JOZEANE MAFRA DE CARVALHO (31751890406)
CÓDIGO: ET0114
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA INTEGRALIZADORA DAS DISCIPLINAS DE
CONFORTO AMBIENTAL DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: MARIANA PIRES GURGEL (03189078440)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)
CÓDIGO: ET0119
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO PONTA NEGRA, VISANDO SUA REUTILIZAÇÃO EM IRRIGAÇÃO DE
CANTEIROS PÚBLICOS NA CIDADE DE NATAL – RN
ALUNO: CIBELE GOUVEIA COSTA (01174956461)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: JULIANA DELGADO TINÔCO (56583354420)
CÓDIGO: ET0120
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO TÉRMICO DE BLOCOS
CONFECCIONADOS COM RESÍDUOS DE FIBRAS VEGETAIS E DE PLÁSTICO
TERMOFIXO
ALUNO: HUDA ANDRADE SILVA DELIMA (01172458448)
ORIENTADOR: MONICA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA (20221355472)
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CÓDIGO: ET0124
TÍTULO: O ALGORITMO SOM APLICADO À VISÃO ESTÉREO
ALUNO: RAPHAELA GALHARDO FERNANDES (01195543484)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)
CÓDIGO: ET0127
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA DE INJEÇÃO DE SOLUÇÃO
POLIMÉRICA EM DIFERENTES TIPOS DE ROCHAS-RESERVATÓRIO
ALUNO: CLEUTON PEREIRA MARCELINO (84987545420)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)
CÓDIGO: ET0137
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE GREEN-AMPT PARA
CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO
ALUNO: RAIMUNDO GOMES DE AMORIM NETO (04603791437)
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449)
CÓDIGO: ET0139
TÍTULO: ELEMENTOS DE PRÁTICA NA USINAGEM POR TORNEAMENTO
ALUNO: GABRIEL BESERRA DO NASCIMENTO (00989197417)
ORIENTADOR: JOCEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (94170479491)
CÓDIGO: ET0142
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA COMPOSIÇÃO DO LIXO PARA RECICLAGEM
ALUNO: EILSON LOPES MORAIS FILHO (01979500436)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: YGOR ALEXANDRE DE AQUINO FONSECA (00978045416)
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)
CÓDIGO: ET0145
TÍTULO: RESPOSTA EM FREQÜÊNCIA DA IMPEDÂNCIA DO
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO
ALUNO: GUSTAVO FERNANDES DE LIMA (00783529406)
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)
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CÓDIGO: ET0147
TÍTULO: IMPACTO DOS RESÍDUOS SOLIDOS NA SAÚDE PÚBLICA
ALUNO: PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR (00999222406)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES JUNIOR (01055345442)
CO-AUTOR: RAFAEL BARBOSA BARRETO (00849785464)
CÓDIGO: ET0152
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS PARA ADIÇÃO AO CIMENTOS
DO TIPO PORTLAND-G
ALUNO: DANIELE DE MACEDO HENRIQUE (01047821451)
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)
CÓDIGO: ET0153
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PARTÍCULAS DE PANI-PMMA DO TIPO
"CORE-SHELL"
ALUNO: DANIEL WAGNER OLIVEIRA DE MEDEIROS (03948610436)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)
CÓDIGO: ET0155
TÍTULO: MÓDULO SIMULADOR DE TRANSITÓRIOS UTILIZANDO UM
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA CHAVEADO
ALUNO: ANALUIZA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (00847134458)
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)
CÓDIGO: ET0159
TÍTULO: OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR
CARBONETO DE TÂNTALO OBTIDOS A PARTIR DE UMA MISTURA DE
POLI(FENILSSILOXANO) E CARGA REATIVA DE Ta
ALUNO: EDUARDO GALVÃO RAMALHO (03605359418)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)
CO-AUTOR: WILSON ACCHAR (50580396720)
CÓDIGO: ET0163
TÍTULO: APROVEITAMENTO DAS FIBRAS DAS FOLHAS DO ABACAXI E DOS
SEUS RESÍDUOS
ALUNO: ALESSANDRA LUZIRENE COSTA TEÓFILO (01014168490)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: PATRICER LUBUMBA MENEZES (553499944-6)
CO-AUTOR: ANTONIO ERIVAN DE LIMA FILHO (034429804-3)
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CÓDIGO: ET0165
TÍTULO: MINIMIZAÇÃO DO DESGASTE DE BOQUILHAS UTILIZADAS NA
INDÚSTRIA CERÂMICA ATRAVÉS DA DEPOSIÇÃO DE UM FILME FINO DE TiN
ALUNO: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)
CÓDIGO: ET0166
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DOS ALGORITMOS INTERPOLADORES DO SURFER
PARA A GERAÇÃO DE MODELOS DIGITAIS DE TERRENO
ALUNO: FILIPE AUGUSTO DE AZEVÊDO COSTA (04936860450)
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)
CÓDIGO: ET0170
TÍTULO: FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A ELETRODEPOSIÇÃO DE
COBRE EM METAIS COMUNS
ALUNO: EDILSON LOURENÇO DA COSTA JÚNIOR (90376340444)
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)
CÓDIGO: ET0172
TÍTULO: SITUAÇÃO HÍBRIDA DO ESCOAMENTO EM UM CANAL DE PLACAS
PARALELAS SUBMETIDO A UM CAMPO MAGNÉTICO
ALUNO: JUAN BERTO ALVES DA SILVA (00998247448)
ORIENTADOR: JOÃO ALVES DE LIMA (67514286420)
CÓDIGO: ET0175
TÍTULO: MAGMATISMO GRANÍTICO TIPO-ITAPORANGA NA PORÇÃO LESTE
DA FAIXA-SERIDÓ-FSe: GEOLOGIA E PETROGRAFIA DO BATÓLITO
BARCELONA
ALUNO: AXEL ANTONIO TORRES DE SOUSA (90457358491)
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)
CO-AUTOR: ROGÉRIO CAVALCANTE (03500576486)
CÓDIGO: ET0182
TÍTULO: ESTUDO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DE BAGAS DE JACA
ALUNO: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: ODISSÉIA CARLA PIRES GASPARETO (75128659453)
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CÓDIGO: ET0186
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE E INTERLIGAÇÃO EM TEMPO
REAL DE UM ESTIMADOR DE ESTADO COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO DA
COSERN
ALUNO: DANIEL BRAZ F. DA SILVEIRA (01069630403)
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491)
CÓDIGO: ET0189
TÍTULO: MEMBRANAS PARA DESSALINIZAÇÃO
ALUNO: ANDRESSA BASTOS MOTA LIMA (01064005411)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)
CÓDIGO: ET0194
TÍTULO: ESCOAMENTO MHD TRANSIENTE E TRANSFERÊNCIA DE CALOR
ENTRE DUAS PLACAS PARALELAS COM VISCOSIDADE DEPENDENTE DA
TEMPERATURA
ALUNO: DIEGO PAIVA BARBOSA (00866171410)
ORIENTADOR: JOÃO ALVES DE LIMA (67514286420)
CO-AUTOR: JUAN BERTO ALVES DA SILVA (00998247448)
CÓDIGO: ET0197
TÍTULO: EFEITO DO TEOR DE UMIDADE EM COMPÓSITOS HÍBRIDOS VIDRO /
JUTA.
ALUNO: ISAQUE ASAFE COSTA DA SILVA (03043714407)
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491)
CÓDIGO: ET0202
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE DE APOIO PARA
ROBÔS CONTROLADOS POR VISÃO COMPUTACIONAL
ALUNO: ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (01129237478)
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)
CÓDIGO: ET0206
TÍTULO: A FORMAÇÃO SÃO PEDRO E SÃO PAULO (ATLÂNTICO
EQUATORIAL): NOVOS DADOS LITOESTRATIGRÁFICOS
ALUNO: LUANA KARINA CÂMARA DE MEDEIROS (01282221400)
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304)
CO-AUTOR: JOAQUIM DAS VIRGENS NETO (76180972400)
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CÓDIGO: ET0210
TÍTULO: ESTUDO DA RAZÃO C/T EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS
CONTENDO PARAFINA
ALUNO: ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO PATRÍCIO (04729894480)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)
CO-AUTOR: ROBERTA DE MELO PEGADO (04132725405)
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CO-AUTOR: DAMILSON FERREIRA DOS SANTOS (80732313449)
CÓDIGO: ET0211
TÍTULO: ESPECIFICAÇÕES ALGÉBRICAS E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
ALUNO: KELLY PATRICIA DA SILVA (00953139409)
ORIENTADOR: REGIVAN HUGO NUNES SANTIAGO (30680581200)
CÓDIGO: ET0212
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS COSTEIROS EM BARRA
DO CUNHAÚ - RN
ALUNO: LUANA CAROLINA DA SILVA FREIRE (64146359287)
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)
CO-AUTOR: DIÊGO DE ALMEIDA PEREIRA (03318104418)
CÓDIGO: ET0214
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE EMPRESAS
ADJACENTES AO MANGUE DO RIO POTENGI/RN
ALUNO: CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA (03092279417)
ORIENTADOR: PAULO ALYSSON B. F. DE SOUZA (02209937426)
CÓDIGO: ET0215
TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE INATIVAÇÃO TÉRMICA DA PEROXIDASE
PRESENTE NA POLPA DE PINHA À TEMPERATURA DE 60ºC
ALUNO: WALANNE KARLA CAMPOS DUARTE (03525365438)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: GABRIELA MIRANDA DE ASSIS CUNHA (03797455429)
CÓDIGO: ET0219
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO VENTILAÇÃO NATURAL E
QUALIDADE DO AR EM UM ESTACIONAMENTO
ALUNO: TATIANA WERNER GABRIEL (00853150443)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)
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CÓDIGO: ET0221
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS A PARTIR DA
TERMODECOMPOSIÇÃO DOS NITRILOTRIACETATOS DE LANTÂNIO E
NITRILOTRIACETATOS DE COBALTO E COBRE.
ALUNO: KLEBERSON SERGIO DE MACEDO CALDAS (00804977488)
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)
CÓDIGO: ET0228
TÍTULO: UM META MODELO OO PARA COMPONENTES DE INTERFACE PARA
A WEB.
ALUNO: LIRISNEI GOMES DE SOUSA (00999977466)
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTE LEITE (55281192434)
CÓDIGO: ET0232
TÍTULO: APLICABILIDADE DO GPR NO ESTUDO ESTRATIGRÁFICO DOS
DEPÓSITOS DE MARÉ DA FORMAÇÃO AÇU E JANDAÍRA
ALUNO: ANDERSON DE MEDEIROS SOUZA (01035627450)
ORIENTADOR: VALERIA CENTURION CORDOBA (59176911691)
CÓDIGO: ET0235
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA CONCENTRAÇÃO DE NITRATO NA BACIA
PIRANHAS-ASSU-RN
ALUNO: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (04644765422)
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: ANDREA KARLA MARTINS GOMES (91609399404)
CO-AUTOR: THAISA DANIELLA DE ARAÚJO JUCÁ (91553555449)
CO-AUTOR: EVANIA SOUZA DE CARVALHO (01185939431)
CÓDIGO: ET0236
TÍTULO: RESOLUÇAO DO GPR PARA IMAGEAR ESTRUTURAS INTERNAS EM
DUNAS
ALUNO: DENER DA SILVA ALBUQUERQUE (00852726473)
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS (19980701404)
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CÓDIGO: ET0241
TÍTULO: FATORES SOCIOAMBIENTAIS DAS MICRORREGIÕES DO RIO
GRANDE DO NORTE ENTRE OS CENSOS DE 1991 E 2000: DISTRIBUIÇÃO
ESPACIAL RELATIVA AO CENSO DE 2000
ALUNO: IANE METZKER BARBOZA (03208319495)
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)
CO-AUTOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (80698891449)
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CÓDIGO: ET0242
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DO ASSENTAMENTO ZABELÊ:
ANÁLISE A PARTIR DOS QUADROS DA TESE DE DOUTORADO MST: HABITATS
EM MOVIMENTO DA PROFESSORA E ORIENTADORA AMADJA HENRIQUE
BORGES: DISSERTAÇÃO (DOUTORADO EM ARQUITETURA) - FACULDADE DE
ARQUITETURA, UNIVERSIDA
ALUNO: MARIANA BRITO DE LIMA (00975090437)
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)
CÓDIGO: ET0246
TÍTULO: MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:
UMA ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOECONÔMICOS
ALUNO: SANARA CÉLY ALVES DOS SANTOS SILVA (03098691450)
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)
CO-AUTOR: IANE METZKER BARBOZA (03208319495)
CÓDIGO: ET0251
TÍTULO: INOCULAÇÃO UTILIZANDO ESGOTO DOMÉSTICO NO TRATAMENTO
ANAERÓBIO DE EFLUENTES LÁCTICOS
ALUNO: IVES PACELLI NEGREIROS GUIMARÃES (0916223442)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
CÓDIGO: ET0252
TÍTULO: DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E CENTESIMAIS DO SORO DO
QUEIJO TIPO COALHO
ALUNO: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
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CÓDIGO: ET0255
TÍTULO: SÍNTESE E ESTUDOS TÉRMICOS E ESPECTROSCÓPICOS DOS
CLORETOS DE LANTANÍDEOS COM A 1,10 FENANTROLINA.
ALUNO: DÉBORA DE CARVALHO LIRA (02899239481)
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)
CÓDIGO: ET0259
TÍTULO: O AEROPORTO IMPRIMINDO UMA IMAGEM DE MODERNIDADE NA
PAISAGEM URBANA
ALUNO: ALINE DANTAS DE ARAÚJO (04455263438)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)
CÓDIGO: ET0263
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES
INTELIGENTES HÍBRIDOS
ALUNO: FRANCISCO ELVIS CARVALHO SOUZA (03423489499)
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)
CÓDIGO: ET0264
TÍTULO: DISPERSÃO E AMORTECIMENTO DO PULSO DE GPR EM UM MEIO
HOMOGÊNEO
ALUNO: HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA (04660502406)
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS (19980701404)
CÓDIGO: ET0271
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DA TEMPERATURA NA QUEBRA DE EMULSÕES
DE PETRÓLEO
ALUNO: DIEGO ÂNGELO DE ARAÚJO GOMES (04641084467)
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CO-AUTOR: MANUELLE MEIKE SILVA DE ARAÚJO (02800743441)
CO-AUTOR: MARIA BIANCA MEDEIROS DE MELLO (00989033490)
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)
CÓDIGO: ET0272
TÍTULO: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPONENTES DE ALUMINA
OBTIDOS POR COLAGEM DE BARBOTINA
ALUNO: ROGERIO CESAR DE ALMEIDA PINTO (00931862400)
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)
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CÓDIGO: ET0276
TÍTULO: PROPOSTA DE UM SENSOR DE POSIÇÃO ESTÁTICO PARA
MÁQUINAS SEM MANCAIS
ALUNO: JOSE MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR (03882174480)
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)
CÓDIGO: ET0277
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE MANGANATO DE LANTÂNIO E GADOLÍNIO VIA
PRECURSORES POLIMÉRICOS
ALUNO: LAURO DE MELO GONÇALVES JÚNIOR (03632143480)
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)
CÓDIGO: ET0280
TÍTULO: COMPORTAMENTO DO POTENCIAL EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA
SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS.
ALUNO: MARFRAN CARDOSO DE MACEDO (00983009465)
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)
CÓDIGO: ET0283
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE TITANATOS DE CHUMBO DOPADO
COM TERRAS RARAS
ALUNO: ALESSANDRO DE ALENCAR CARDOSO (00859528421)
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS (19907028487)
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)
CÓDIGO: ET0287
TÍTULO: OS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE NATAL EM FOCO:
Analisando as perspectivas de proteção do rio Potengi e do Parque das Dunas na paisagem
urbana
ALUNO: JENNIFER DOS SANTOS BORGES (00971822492)
ORIENTADOR: RUTH MARIA DA COSTA ATAIDE (13108867415)
CÓDIGO: ET0288
TÍTULO: TRATAMENTO UTILIZANDO MEMBRANAS LÍQUIDAS PARA
PURIFICAÇÃO DE PARAFINA
ALUNO: DAMILSON FERREIRA DOS SANTOS (80732313449)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)
CO-AUTOR: LEDA MARIA OLIVEIRA DE LIMA (50066048400)
CO-AUTOR: ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO PATRÍCIO (04729894480)
CO-AUTOR: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)
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CÓDIGO: ET0289
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE TERMICA E PROPRIEDADES
LUMINESCENTES DOS NIQUELATOS La0,5Nd0,5NiO3-d, La0,7Nd0,3NiO3-d e
LaMn0,3Ni0,7O3-d
ALUNO: DANIELLE KARINNE SILVA GOMES (03008972438)
ORIENTADOR: JOANA DARC GOMES FERNANDES (07129289449)
CÓDIGO: ET0299
TÍTULO: FORMAÇÃO DE COMPLEXOS DE POLIELETRÓLITOS SOB
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE QUITOSANA E PMAA
ALUNO: DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS (02664929402)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)
CÓDIGO: ET0301
TÍTULO: UMA TÉCNICA HEURÍSTICA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO
EMPACOTAMENTO TRIDIMENSIONAL
ALUNO: VALNAIDE GOMES BITTENCOURT (00958556458)
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)
CO-AUTOR: CYNTHIA SAMARA DE MEDEIROS GONZAGA (01065074433)
CÓDIGO: ET0304
TÍTULO: ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS NA ATIVIDADE HOTELEIRA
DA VIA COSTEIRA DA CIDADE DO NATAL
ALUNO: WANDERSON DINIZ LIMA (01256539481)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
CÓDIGO: ET0305
TÍTULO: CINÉTICA DE BIODEGRADAÇÃO ANAERÓBIA DE EFLUENTES
LÁCTICOS
ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
CÓDIGO: ET0309
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS BANDAS DE DEFORMAÇÃO NA FORMAÇÃO
AÇU, BACIA POTIGUAR
ALUNO: ALEXANDRE RANIER DANTAS (03123290409)
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)
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CÓDIGO: ET0318
TÍTULO: INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO NORTE-RIO-GRANDENSE EM
ENGENHARIA DE CONCEPÇÃO E FABRICAÇÃO DE UM VEÍCULO COM
PROPULSÃO EÓLICA
ALUNO: ARILDO DANTAS DE MEDEIROS FILHO (00057085404)
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)
CO-AUTOR: THIAGO DE LIMA GURGEL (03060790469)
CO-AUTOR: JONAS DA SILVA GOMES (03079240413)
CO-AUTOR: JOSENILDO BATISTA DA SILVA (02789823448)
CÓDIGO: ET0325
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ALGINATO DAS ALGAS
MARINHAS DICTYOTA DICHOTOMA E SARGASSUM SP
ALUNO: JOSE HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (02452573493)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: CHRISTIANE SIQUEIRA DE AZEVEDO (01165433451)
CO-AUTOR: ALAN JONES LIRA DE MELO (01204380465)
CO-AUTOR: WELTON RODRIGO LIMA DE FONSECA (02940473447)
CÓDIGO: ET0333
TÍTULO: CONTROLE DE VELOCIDADES E MOTORES ELÉTRICOS
ALUNO: JOSÉ MARCELO LIMA DUARTE (01037604407)
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)
CÓDIGO: ET0337
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA ESPECTOMETRIA DE RAIOS GAMA NA
CARACTERIZAÇÃO DE FÁCIES SEDIMENTARES
ALUNO: VERÔNICA DANTAS DE ARAÚJO (01048420400)
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)
CÓDIGO: ET0354
TÍTULO: ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DE UMA PORCELANA FINA UTILIZANDO
MATÉRIA PRIMA ORIUNDA DOS PEGMATITOS DA REGIÃO DO SERIDÓ DO RIO
GRANDE DO NORTE.
ALUNO: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425)
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)
CO-AUTOR: KALIANA SILVA AGOSTINHO DE AGUIAR (03250223484)
CO-AUTOR: WSKLEY BATISTA NOBREGA DE SOUSA (00793878454)
CO-AUTOR: NAGIB FRANCISCO DA SILVA (43050530472)
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CÓDIGO: ET0359
TÍTULO: INSTRUMENTAÇÃO INTELIGENTE EM REDE APLICADA AO
PROCESSO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO E BSW
ALUNO: DAVID RICARDO DO VALE PEREIRA (01061664414)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)
CÓDIGO: ET0363
TÍTULO: MULHERES DO SIGMA: UMA MILITÂNCIA IMPORTANTE E
CONTRADITÓRIA
ALUNO: SILVANA CARLA DA SILVA (96869089434)
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)
CÓDIGO: ET0366
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO MEIO FÍSICO DO LITORAL
ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE, COM O USO DE
GEOPROCESSAMENTO.
ALUNO: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA (01193429447)
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)
CÓDIGO: ET0367
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE CORANTES:ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE
PARÂMETROS
ALUNO: MICHELE ROSSANA FERREIRA VAZ (02916758402)
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)
CÓDIGO: ET0373
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA
DO MAGMATISMO CENOZÓICO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: PETTERSON DE AZEVEDO BARBOSA (03107664430)
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)
CÓDIGO: ET0377
TÍTULO: INTERVENÇÃO URBANA E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA: A
EXPERIÊNCIA DO CONDOMÍNIO BRISA DO MAR – NATAL/RN
ALUNO: DANIEL FERNANDES DE MACEDO (00965972402)
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO B SOBRINHA (26135965468)
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CÓDIGO: ET0382
TÍTULO: ESTUDO DA SÍNTESE DOS SISTEMAS Lax / Y1-x / Ni (x = 0,0; 0,1; 0,2 ;
0,4 e 0,8) AMORFOS COM PROPRIEDADES FOTOLUMINESCENTES.
ALUNO: ANDRÉIA CAVALCANTE DE LIMA (02677227452)
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (09155546315)
CÓDIGO: ET0387
TÍTULO: GEOLOGIA DE ROCHAS MAGMÁTICAS DO NÚCLEO ARQUEANO
SERRA CAIADA, LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: MARIO CARLOS DIAS VIEGAS (01046471406)
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)
CÓDIGO: ET0388
TÍTULO: UM MÉTODO DE COMPRESSÃO SELETIVA DE IMAGENS COLORIDAS
COM BASE EM TRANSFORMADA WAVELET, MORFOLOGIA MATEMÁTICA E
REDES NEURAIS
ALUNO: DIEGO DE MIRANDA GOMES (01032387432)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)
CÓDIGO: ET0391
TÍTULO: SULFONATO A PARITR DE ÓLEOS RESIDUAIS PARA APLICAÇÃO EM
RECUPERAÇÃO DE PETRÓLEO
ALUNO: INÁCIO DE LOYOLA DA SILVEIRA JUNIOR (04643605448)
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)
CÓDIGO: ET0396
TÍTULO: TÓPICOS DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA INDIANA
ALUNO: JARIAN MACEDO DE LIMA (01179148436)
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834)
CÓDIGO: ET0402
TÍTULO: CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO AMBIENTAL PARA
OCUPAÇÃO HUMANA
ALUNO: SATHIAWATHY MARIA RAMALHO BATISTA
LADCHUMANANANDASIVAM (05020100455)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)

20/51

CÓDIGO: ET0416
TÍTULO: MÉTODOS DE SELEÇÃO DAS FIBRAS TÊXTEIS DA REGIÃO E AS
SUAS APLICAÇÔES NOS DIVERSOS PRODUTOS ARTESANAIS NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: DANIELLE DANTAS DE SOUZA (01312433493)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: IANA MARQUES SOARES (04694327488)
CO-AUTOR: DANIELE CRISTINE DA SILVA GONCALVES (02569875481)
CO-AUTOR: ANDREA KATIA DE BRITO (00894718495)
CÓDIGO: ET0417
TÍTULO: CONTROLADOR NEURO-FUZZY
ALUNO: MARCONI CÂMARA RODRIGUES (03427679411)
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)
CÓDIGO: ET0422
TÍTULO: INFLUÊNCIA DE TENSOATIVO, AGENTE DEGRADANTE E MÉTODO
DE OBTENÇÃO EM SISTEMAS PARTICULADOS DE QUITOSANA
ALUNO: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (03431763430)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)
CÓDIGO: ET0426
TÍTULO: ESTUDO HIDRODINÂMICO DE UM NOVO SEPARADOR LÍQUIDOLÍQUIDO APLICADO AO TRATAMENTO DE ÁGUAS CONTAMINADAS COM
ÓLEO.
ALUNO: ERIVALDO MEDEIROS DE SOUZA (02954792485)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)
CO-AUTOR: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)
CÓDIGO: ET0430
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA (Y0,2PR0,8NIO3) PELO
MÉTODO PECHINI
ALUNO: CARLOS NECO DA SILVA JÚNIOR (03150644470)
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)
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CÓDIGO: ET0445
TÍTULO: PROPRIEDADES TÉRMICAS DA CADEIA LINEAR ANISOTRÓPICA
TIPO HEISENBERG
ALUNO: PAULO DANTAS SESION JR (03525105444)
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (05011124487)
CO-AUTOR: CARLOS ANTONIO BARBOZA (03443081460)
CO-AUTOR: BRUNA PEREIRA WANDERLEY DE OLIVEIRA (01282928490)
CÓDIGO: ET0447
TÍTULO: ANÁLISE DO GRADIENTE TÉRMICO EM SÓLIDOS ATRAVES DA
MEDIDA DO TAMANHO DE GRÃO
ALUNO: TARCILA MARIA PINHEIRO FROTA (03099069469)
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)
CÓDIGO: ET0451
TÍTULO: DADOS DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR PARA O SISTEMA
HEPTANO + DECANO + DODECANO UTILIZANDO UMA CÉLULA DE
RECIRCULAÇÃO DA FASE VAPOR
ALUNO: CRISTIAN KELLY MORAIS DE LIMA (02004913428)
ORIENTADOR: OSWALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)
CÓDIGO: ET0455
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA EM PIGMENTOS DE COCR2O4 E
CR2O3 VIA SINTESE PECHINNI
ALUNO: JARDEL DANTAS DA CUNHA (01063473497)
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)
CÓDIGO: ET0456
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SERVIÇO DE BROCAS HSS
NITRETADAS A PLASMA
ALUNO: MARIANA DA FONSECA PEREIRA (04672748430)
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)
CO-AUTOR: ANA RAQUEL PEREIRA DE ATAÍDE (02197070495)
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CÓDIGO: ET0459
TÍTULO: OBTENÇÃO DE UM TENSOATIVO ANIÔNICO A PARTIR DO
CARDANOL HIDROGENADO
ALUNO: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487)
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)
CO-AUTOR: TULIO YTERBIO FERNANDES VALE (85050822491)
CÓDIGO: ET0461
TÍTULO: SÍNTESE DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS E A INTERFERÊNCIA DA
OXIDAÇÃO
ALUNO: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704)
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CÓDIGO: ET0479
TÍTULO: SÍNTESE E ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO COMPOSTO
2-AMINO b-NAFTOL
ALUNO: LUCIANA RODRIGUES DE QUEIROZ (03444749414)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)
CO-AUTOR: MICHELLE SINARA GREGÓRIO DANTAS (91610559487)
CO-AUTOR: ANA CLÁUDIA GONÇALO (02393234403)
CO-AUTOR: WILLIANE SIMÕES DANTAS (03061002405)
CÓDIGO: ET0489
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE
FELDSPATO SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE PRODUTOS DE
CERÂMICA VERMELHA QUEIMADOS EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO.
ALUNO: WSKLEY BATISTA NOBREGA DE SOUSA (00793878454)
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)
CO-AUTOR: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425)
CO-AUTOR: JANAINA SILVA DE SANTANA (00959559418)
CO-AUTOR: KALIANA SILVA AGOSTINHO DE AGUIAR (03250223484)
CÓDIGO: ET0493
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PARA ESTIMATIVA DA
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE MATERIAIS ISOLANTES
ALUNO: NÍCHOLAS JEFFERSON FERNANDES DA SILVA (03472607483)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
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CÓDIGO: ET0495
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO VISUAL
PARA ROBÔ MANIPULADOR
ALUNO: MARCELO BORGES NOGUEIRA (03228868486)
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)
CÓDIGO: ET0501
TÍTULO: ISOLAMENTO TÉRMICO DE COBERTURAS COM SEIXOS
ALUNO: RODRIGO SOUZA DA PURIFICAÇÃO (00984593411)
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CO-AUTOR: RAFAELO LONARDO MEDEIROS PINTO (00982816405)
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CÓDIGO: ET0507
TÍTULO: SÍNTESE DE POLI(ACRILATO DE BUTILA-CO-ÁCIDO METACRÍLICO)
E SEU COMPORTAMENTO ELETROCINÉTICO NA PRESENÇA DE UMA BASE
FORTE
ALUNO: JULIANA DE SOUZA NUNES (05245655462)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)
CÓDIGO: ET0508
TÍTULO: DESEMPENHO TÉRMICO DE BLOCO DE SOLO-CIMENTO COM
AGREGADO DE PVC
ALUNO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA (02864652480)
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492)
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CÓDIGO: ET0511
TÍTULO: ESTUDO DE TÉCNICAS DE VISÃO ESTÉREO PARA APLICAÇÃO EM
NAVEGAÇÃO DE UM ROBÔ MÓVEL
ALUNO: JOÃO PAULO DE ARAÚJO BEZERRA (01103633457)
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONÇALVES (32541457120)
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CÓDIGO: ET0514
TÍTULO: USO DE FIBRA DE SISAL COMO ISOLANTE TÉRMICO DE SISTEMAS
FRIOS
ALUNO: LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DO AMARAL (02386559467)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: JONAS DA SILVA GOMES (03079240413)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CÓDIGO: ET0517
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE PRATOS TÉORICOS DE RESINA DE
TROCA IÔNICA USADA NA ADSORÇÃO EM LEITO EXPANDIDO (ALE)
ALUNO: FRANKLIN MASTROIANO DA SILVA PEREIRA (94128472468)
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)
CO-AUTOR: DANIELLE DE ARAÚJO SILVA (04685104439)
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CÓDIGO: ET0518
TÍTULO: FIBRA DE SISAL COMO ISOLANTE TÉRMICO DE SUPERFÍCIES
AQUECIDAS
ALUNO: JONAS DA SILVA GOMES (03079240413)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DO AMARAL (02386559467)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CÓDIGO: ET0521
TÍTULO: ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM
ÁREAS DE LAZER DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: GABRIELA CHEIM PEREIRA GALVÃO (01173178457)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (325292280)
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA DE MOURA ALVES (01021839450)
CO-AUTOR: ELIJANE COSTA ALVES (01258285436)
CÓDIGO: ET0523
TÍTULO: FORMAÇÃO DE COMPLEXOS POLIÔNICOS DE QUITOSANA (QUI) E
POLI (ÁCIDO ACRÍLICO) (PAA) UTILIZADOS NA LIBERAÇÃO DE
SULFAMERAZINA (SMZ)
ALUNO: HYRLA CUNHA LEITE DE OLIVEIRA (83850031420)
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)
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CÓDIGO: ET0524
TÍTULO: APROVEITAMENTO DA BORRACHA DE PNEU COMO AGREGADO DE
BLOCO DE CIMENTO
ALUNO: ROGÉRIO CALAZANS SOARES (87676982472)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CÓDIGO: ET0525
TÍTULO: BANCADA PARA CONSTRUÇÃO E CALIBRAÇÃO DE TERMOPARES
ALUNO: RAFAELO LONARDO MEDEIROS PINTO (00982816405)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CÓDIGO: ET0526
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO DE SECAGEM DO CAROÇO DE JACA COM E SEM
PELE: DETERMINAÇÃO EMPÍRICA DA DIFUSIVIDADE EFETIVA.
ALUNO: EDUARDO GERTRUDES (01249996465)
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472)
CO-AUTOR: ODISSÉIA CARLA PIRES GASPARETO (75128659453)
CO-AUTOR: LHYANE DE SENA SILVA (01016889461)
CÓDIGO: ET0527
TÍTULO: ALTERNATIVA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE COBERTURAS
ATRAVÉS DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE EPS
ALUNO: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492)
ORIENTADOR: MANOEL LEONEL DE OLIVEIRA NETO (01234546799)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CÓDIGO: ET0528
TÍTULO: MODELO DE LABORATÓRIO DE SISTEMA EÓLICO PARA
BOMBEAMENTO DE PETRÓLEO: DIMENSIONAMENTO E ANÁLISE
ALUNO: JANDER TEIXEIRA DANTAS (02665317419)
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812)
CÓDIGO: ET0531
TÍTULO: SISTEMA HÍBRIDO EÓLICO-SOLAR PARA ELEVAÇÃO DE PETRÓLEO
ALUNO: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO (03502268495)
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812)
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CÓDIGO: ET0532
TÍTULO: GERAÇÃO DE ELETRICIDADE NA UFRN COM TURBINA EÓLICA DE
PEQUENO PORTE
ALUNO: RICARDO CASTILHOS DE ARAÚJO NEVES (65530713491)
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812)
CO-AUTOR: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO (03502268495)
CÓDIGO: ET0537
TÍTULO: TERMOACUMULAÇÃO DE FLUIDO AQUECIDO
ALUNO: CHRISTIANO JOSÉ MENEZES DA COSTA (00835693406)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: LUÍZ XAVIER DA COSTA NETO (31239145420)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CÓDIGO: ET0541
TÍTULO: REMOÇÃO DO FERRO RESIDUAL EM ÓLEOS LUBRIFICANTES
USADOS UTILIZANDO A BIOSSORÇÃO
ALUNO: JÚLIO NANDENHA (01339691426)
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CO-AUTOR: ALBINA DA SILVA MOREIRA (63730294415)
CÓDIGO: ET0542
TÍTULO: ENRIQUECIMENTO PROTÉICO DE RESÍDUO DE ABACAXI ATRAVÉS
DA FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA COM Saccharomyces cerevisae e Candida utilis
ALUNO: VERUSKA SOARES DA NOBREGA (03306411400)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: WALANNE KARLA CAMPOS DUARTE (03525365438)
CO-AUTOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)
CÓDIGO: ET0543
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO FEIJÃO VERDE IN-NATURA
E DESIDRATADO
ALUNO: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)
CO-AUTOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
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CÓDIGO: ET0544
TÍTULO: ESTUDO SOBRE O ISOLAMENTO ACÚSTICO DE UMA ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, EM BLOCO DE CONCRETO LEVE E POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS) RECICLADO
ALUNO: GILMARA ARAÚJO DAMASCENO (02823720405)
ORIENTADOR: PAULO ALYSSON B. F. DE SOUZA (02209937426)
CO-AUTOR: EULÁLIA ALVES DA ROCHA (00071313486)
CÓDIGO: ET0550
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇAO DE MEMBRANAS CERAMICAS
PRODUZIDAS POR SLIP CASTING
ALUNO: ANDRESSA BASTOS MOTA LIMA (01064005411)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)
CÓDIGO: ET0551
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA AMÔNIA COMO AGENTE TENSOATIVO EM
EXTRATANTES PETRÓLEO
ALUNO: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)
CO-AUTOR: ERIVALDO MEDEIROS DE SOUZA (02954792485)
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)
CÓDIGO: ET0562
TÍTULO: CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL E QUALIDADE DE SERVIÇO EM
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS: DIFERENÇAS REGIONAIS
ALUNO: THAISE CRISTINA BERNARDO BESSA (02724887476)
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)
CO-AUTOR: MARIANNE TRINDADE CÂMARA (03603469445)
CÓDIGO: ET0564
TÍTULO: APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR PARA INDUÇÃO DE FLUXO
DE AR
ALUNO: THIAGO DE LIMA GURGEL (03060790469)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: JERUSLEY FERREIRA DA COSTA (02848344407)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
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CÓDIGO: ET0565
TÍTULO: ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DO SINCRONISMO SEMAFÓRICO DA
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO E A ECONOMIA GERADA AOS
USUÁRIOS.
ALUNO: POLLYANNA THAÍS TAVARES BATISTA NUNES (03224288400)
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)
CO-AUTOR: WILMA ALVES FONSECA DE MEDEIROS (03086603402)
CO-AUTOR: MOACIR GUILHERMINO DA SILVA (08792690491)
CÓDIGO: ET0566
TÍTULO: ANÁLISE DE UM ARRANJO DE MICROFITA COM LTT
ALUNO: GIULIANO FREITAS BATISTA DE OLIVEIRA (98559958568)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)
CÓDIGO: ET0568
TÍTULO: A FOTÔNICA APLICADA A ANTENAS A FOTÔNICA APLICADA A
ANTENAS A FOTÔNICA APLICADA A ANTENAS
ALUNO: ARTHUR RODRIGO BARROS DA ROCHA (03675104486)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)
CÓDIGO: ET0570
TÍTULO: ANÁLISE MATEMÁTICA PARA O RESSOADOR CILINDRICO DE
MICROFITA E MATERIAIS SUPERCONDUTORES. ANÁLISE MATEMÁTICA
PARA O RESSOADOR CILINDRICO DE MICROFITA E MATERIAIS
SUPERCONDUTORES. ANÁLISE MATEMÁTICA PARA O RESSOADOR
CILINDRICO DE MICROFITA E MATERIAIS
ALUNO: RAYKLEISON IGOR DOS REIS MORAES (82929734353)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)
CÓDIGO: ET0571
TÍTULO: MEDIÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DE CONCRETOS LEVES
ALUNO: LUCIANA MAIA COELHO (87753146491)
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CO-AUTOR: MICHELLE FERREIRA DA SILVA (02864652480)
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: CLEMAX VANDERLAN DANTAS DE OLIVEIRA (97118737453)
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CÓDIGO: ET0572
TÍTULO: APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE SISAL COMO ISOLANTE
TÉRMICO DE COBERTURA
ALUNO: CLEMAX VANDERLAN DANTAS DE OLIVEIRA (97118737453)
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492)
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CÓDIGO: ET0573
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DO ACETATO DE
PREDNISOLONA EM DIVERSOS SOLVENTES APLICADA LIBERAÇÃO DE
FÁRMACOS POR VIA TRANSDÉRMICA
ALUNO: LIVIA CAROLINA PEDROSO RAMOS (01083179438)
ORIENTADOR: OSWALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)
CÓDIGO: ET0578
TÍTULO: GEOPROCESSAMENTO NO MONITORAMENTO DE UM ACERVO
ARQUITETÔNICO
ALUNO: EDMILZA BORGES DA SILVA (03294603401)
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)
CO-AUTOR: IANA ALEXANDRA ALVES RUFINO (85349011472)
CÓDIGO: ET0580
TÍTULO: PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTES POR MICRORGANISMOS
ISOLADOS DE POÇOS DE PETRÓLEO
ALUNO: SANDERSON DE FREITAS E SILVA (03820914420)
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CO-AUTOR: ANA KATERINE CARVALHO LIMA LOBATO (83749829420)
CÓDIGO: ET0581
TÍTULO: PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DO SORO DE QUEIJO
ALUNO: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401)
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CO-AUTOR: ELIANE ROLIM (41469674491)
CÓDIGO: ET0583
TÍTULO: AQUECIMENTO DE ALIMENTOS POR MICROONDAS
ALUNO: JUSSARA HERONILDES COSTA DA SILVA (01209127407)
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)
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CÓDIGO: ET0584
TÍTULO: MATERIAIS FOTÔNICOS EM ARRANJO DE ANTENAS
ALUNO: ALYSSON ELSON GALVÃO DE MOURA (87813076400)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)
CÓDIGO: ET0585
TÍTULO: ANÁLISE DE EDIFÍCIOS HOSPITALARES SOB A ÓTICA DO SEU
TRATAMENTO ENQUANTO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO: ESTUDO DE CASO
EM NATAL
ALUNO: ISABEL HELENA MEDEIROS DA SILVA (03555896482)
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)
CÓDIGO: ET0588
TÍTULO: ANÁLISE DE UMA ANTENA DE MICROFITA COM ARRANJO PLANAR
UTILIZANDO O MÉTODO LTT
ALUNO: DAVI ARAÚJO DO NASCIMENTO (01192915410)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)
CÓDIGO: ET0591
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA NITRETAÇÃO IÔNICA SOBRE A
OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES EM COELHOS
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS (01275375464)
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)
CO-AUTOR: CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO (46658564434)
CÓDIGO: ET0592
TÍTULO: APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NA AGROINDÚSTRIA DE FRUTAS
ALUNO: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)
CÓDIGO: ET0598
TÍTULO: HISTÓRIA DA TEORIA DOS NÚMEROS E DA LÓGICA
ALUNO: ANGELA MARIA RIBEIRO DE LIMA (03463765489)
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453)
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CÓDIGO: ET0600
TÍTULO: OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR
CARBETO DE NIÓBIO OBTIDOS A PARTIR DE UMA MISTURA DE
POLI(FENILSSILOXANO) E CARGA REATIVA DE Nb
ALUNO: EILSON LOPES MORAIS FILHO (01979500436)
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)
CO-AUTOR: YGOR ALEXANDRE DE AQUINO FONSECA (00978045416)
CO-AUTOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)
CÓDIGO: ET0604
TÍTULO: "MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTOS MULTIFÁSICOS
EM DUTOS DE GEOMETRIAS DISTINTAS"
ALUNO: DEMÓSTENES SANTOS DE SENA (03737628440)
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)
CÓDIGO: ET0607
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE COLETORES SOLARES NO PROCESSO DE SECAGEM
ALUNO: CARLOS EDUARDO BEZERRA LOPES (01087781426)
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)
CO-AUTOR: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)
CÓDIGO: ET0608
TÍTULO: ESTUDO DE PROTÓTIPOS PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS
NATURAL VEICULAR COM TROCADOR DE CALOR
ALUNO: MÁRCIO RODRIGO DE ARAÚJO SOUZA (03506005464)
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434)
CÓDIGO: ET0617
TÍTULO: SISTEMAS PARTICULADOS POLIMÉRICOS PARA DISPOSITIVOS DE
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS
ALUNO: ANA IZABEL BEZERRA SANTOS (01188345419)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)
CÓDIGO: ET0620
TÍTULO: CONTROLE DE NÍVEL
ALUNO: PLÍNIO ALTOÉ COSTA VIEIRA (00849572479)
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)
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CÓDIGO: ET0622
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO PONTO ISOELÉTRICO DE FELDSPATOS DE
DIFERENTES COMPOSIÇÕES QUÍMICAS PELO MÉTODO DE MULAR E ROBERTS
ALUNO: STEVIE HALLEN LIMA (01122001410)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)
CÓDIGO: ET0623
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA SUPERVISÓRIO PARA O LAMP
ALUNO: ALEXANDRE MAGNO MONTEIRO ROCHA (00997992433)
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)
CO-AUTOR: ALYSSON GEISEL MEDEIROS DE ARAÚJO DANTAS (02719166480)
CÓDIGO: ET0626
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO AO DESGASTE ABRASIVO EM
CORPOS PLANOS DE POLIURETANO(PU) EM CONTATO COM ESFERA DE
VIDRO E DE AÇO AISI 52100
ALUNO: ALLISON ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA (60414634268)
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)
CO-AUTOR: MARCELO DE MELO CABRAL (03557984419)
CO-AUTOR: HUGO CÉSAR VILLASANTI MEDINA (75113651400)
CÓDIGO: ET0630
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE DIFERENTES METODOLOGIAS PARA A
DETERMINAÇÃO DA ÁREA SUPERFICIAL ESPECIFICA DE ESPINÉLIOS
SINTÉTICOS
ALUNO: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (00839638477)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)
CO-AUTOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)
CÓDIGO: ET0631
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTOS ATIVOS DE DRENAGEM DO
RIO JUNDIAÍ, RN, PARA ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL
ALUNO: RENATO SOUZA DA SILVA (01093381469)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)
CÓDIGO: ET0637
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO DO PLÚTON SERRA VERDE
ALUNO: MANOEL FELIPE DA SILVA NETO (03518481428)
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)
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CÓDIGO: ET0638
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ORTOFOTOCARTAS NA DELIMITAÇÃO DE CORPOS
SEDIMENTARES AO LONGO DO CURSO DO RIO AÇU, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: DANIEL SIQUEIRA DE GAUW (04040921445)
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)
CÓDIGO: ET0642
TÍTULO: APLICAÇÃO DA TÉCNICA TERMOMETRIA QUASI-ISOTÉRMICA (TTQ)
NO ESTUDO DA SOLUBILIDADE DO SISTEMA CoCl2 + TBP + H2O.
ALUNO: YURI CORSINO DO NASCIMENTO (03233185413)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)
CO-AUTOR: MÁRCIO BARBALHO DANTAS BEZERRA (03610573422)
CÓDIGO: ET0646
TÍTULO: MÉTODO DE BUSCA AUTOMÁTICA APLICADO A UM SISTEMA FORA
DO EQUILÍBRIO: AUTÔMATO CELULAR DOMANY-KINZEL
ALUNO: ANDREA CARVALHO DAMASCENO (03802686470)
ORIENTADOR: LIACIR DOS SANTOS LUCENA (00405663404)
CO-AUTOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA (07416407400)
CO-AUTOR: PAULO CAVALCANTE DA SILVA FILHO (91581281404)
CÓDIGO: ET0651
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA ZONA DE CISALHAMENTO
PICUÍ-JOÃO CÂMARA
ALUNO: JÚLIO CESAR DA SILVA COSTA (02691194426)
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)
CÓDIGO: ET0658
TÍTULO: ESTUDO DO GRAU DE EXPANSÃO DE RESINA DE TROCA ANIÔNICA
USADA PARA A ADSORÇÃO EM LEITO EXPANDIDO (ALE)
ALUNO: DANIELLE DE ARAÚJO SILVA (04685104439)
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)
CO-AUTOR: FRANKLIN MASTROIANO DA SILVA PEREIRA (94128472468)
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CO-AUTOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)
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CÓDIGO: ET0659
TÍTULO: FRATURAMENTO E EROSÃO DE BEACHROCKS NO NORDESTE DO
BRASIL.
ALUNO: EWERTON SOARES DE SENA (03384166418)
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)
CÓDIGO: ET0662
TÍTULO: "A ÚNICA CIDADE SEM FAVELA DO MUNDO": o ideal de modernização
na Natal de meados dos anos 1960.
ALUNO: CALIANE CHRISTIE OLIVEIRA (01164537458)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)
CÓDIGO: ET0667
TÍTULO: TURISMO: A ALTERNATIVA VIÁVEL... (1950/1960)
ALUNO: FRANCISCO DA ROCHA BEZERRA JÚNIOR (03555048473)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)
CÓDIGO: ET0668
TÍTULO: A CHEGADA DO FUTURO: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO AOS
TRANSPORTES AUTOMOTORES (NATAL, 1950/1960)
ALUNO: HÉLIO TAKASHI MACIEL DE FARIAS (04656947482)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)
CÓDIGO: ET0670
TÍTULO: AS MELHORIAS VIÁRIAS COMO AGENTE MODIFICADOR DO ESPAÇO
URBANO: RUA DJALMA MARANHÃO – NOVA DESCOBERTA
ALUNO: LARISSA LEIROS DE SOUZA (00848748484)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)
CÓDIGO: ET0677
TÍTULO: EFEITOS DE REDES DE MUNDO PEQUENO NUM MODELO
EPIDEMIOLÓGICO
ALUNO: TAMARA MARIA BARROS DE LIMA (04957397406)
ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA (07416407400)
CO-AUTOR: PAULO CAVALCANTE DA SILVA FILHO (91581281404)
CO-AUTOR: DANYEL JUDSON BEZERRA SOARES (02493731492)
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CÓDIGO: ET0679
TÍTULO: SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ESCOAMENTOS EM TORNO DE
AEROFÓLIOS NÃO SIMÉTRICOS ATRAVÉS DO MÉTODO DE VÓRTICES.
ALUNO: RÔMULO CARREIRO NOBRE DA SILVA (00984539476)
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)
CÓDIGO: ET0689
TÍTULO: ACOPLADORES DIRECIONAIS EM MICROFITA: PROJETO,
CONSTRUÇÃO E MEDIDAS
ALUNO: LÍVIA MARIA SOCORRO PARAÍSO DE MORAES (05543251440)
ORIENTADOR: SANDRO GONÇALVES DA SILVA (70399727434)
CO-AUTOR: MARIA ROSA MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE (08595186472)
CÓDIGO: ET0691
TÍTULO: EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CORANTES NATURAIS DA
BIXA ORELLANA
ALUNO: GLEIDE FREIRE PRAXEDES (03208204400)
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (40646840444)
CO-AUTOR: SILVAGNER ADOLPHO VERISSIMO (77929330400)
CO-AUTOR: LUCIANI PAOLA ROCHA CRUZ (01193464439)
CO-AUTOR: MICHELLE FERREIRA DA SILVA (02864652480)
CÓDIGO: ET0692
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE FÁCIES E SISTEMA DEPOSICIONAL DAS
“CASCALHEIRAS” DA REGIÃO DE ASSU – RN
ALUNO: RANUFO ARIMATEIA DE QUEIROZ (03447161477)
ORIENTADOR: VALERIA CENTURION CORDOBA (59176911691)
CÓDIGO: ET0695
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DETERMINAÇÃO DE
PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DE FIGURAS PLANAS
ALUNO: MANOEL DENIS COSTA FERREIRA (66754844272)
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)
CO-AUTOR: RAFAEL BARROCA (00926441477)
CO-AUTOR: MARCELO GOMES RIOS FILHO (03569625478)
CÓDIGO: ET0696
TÍTULO: TRANSIÇÕES DE FASES EM SISTEMAS DESORDENADOS
ALUNO: CAMILLA RODRIGUES FOSSA (00838180493)
ORIENTADOR: FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA (27023320482)
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CÓDIGO: ET0699
TÍTULO: ESTUDOS HIDRODINÂMICOS NA ÁREA DOS DUTOS DE GUAMARÉ –
RN
ALUNO: ANDRÉ GISKARD AQUINO DA SILVA (00968682448)
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)
CÓDIGO: ET0700
TÍTULO: ESTUDOS HIDRODINÂMICOS NA ÁREA DOS DUTOS DE GUAMARÉ –
RN
ALUNO: ANDRÉ GISKARD AQUINO DA SILVA (00968682448)
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)
CÓDIGO: ET0701
TÍTULO: EMPREGO DE UM REATOR TRIFÁSICO CATALÍTCO NA REAÇÃO DE
OXICLORAÇÃO DE METANO PARA PRODUÇÃO DE CLOROMETANO
ALUNO: THEOGENES SILVA DE OLIVEIRA (03171764474)
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)
CÓDIGO: ET0706
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DE SAPONIFICAÇÃO DE ÓLEOS
VEGETAIS REGIONAIS.
ALUNO: MAGNO VIEIRA (01014746442)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)
CO-AUTOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)
CO-AUTOR: PATRICIA GUILHERMINA DA SILVA LÉDO (80612156672)
CÓDIGO: ET0712
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E PETROGRÁFICA DE ROCHAS PRÉCAMBRIANAS DO NÚCLEO ARQUEANO SERRA CAIADA, LESTE DO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: JAQUELINE DE ASSUMPÇÃO FARIAS (01073888479)
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)
CÓDIGO: ET0717
TÍTULO: PATRIMÔNIO ARQUITETURAL DO RN: DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE
SUBSÍDIOS PARA ESTUDOS DA DINÂMICA URBANA.
ALUNO: GILTON BATISTA DE ARAÚJO FILHO (43057004415)
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)
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CÓDIGO: ET0719
TÍTULO: MÉTODO DE SOLUÇÃO PARA FLUXO DE POTÊNCIA TRIFÁSICO
PARA ANÁLISE DE SISTEMAS PRIMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
ALUNO: CLAYTON ANTÔNIO DE MIRANDA OLIVEIRA (03502072400)
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (09615687472)
CÓDIGO: ET0726
TÍTULO: GERAÇÃO DE MALHAS 3D CÚBICA E TETRAÉDRICA EM SÓLIDOS
POLIÉDRICOS COM FACES ORTOGONAIS
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR (03503428496)
ORIENTADOR: LUCIANO BET (04458100840)
CO-AUTOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434)
CÓDIGO: ET0729
TÍTULO: HIDROQUÍMICA DE UM TRECHO DO RIO AÇU E AFLUENTES
ATRAVÉS DO DIAGRAMA TRILINEAR DE PIPER
ALUNO: CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA COSTA (02499832495)
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434)
CO-AUTOR: IZAAC CABRAL NETO (01273940440)
CÓDIGO: ET0731
TÍTULO: PROPRIEDADES TÉRMICAS DA CADEIA LINEAR ANISOTRÓPICA
TIPO HEISENBERG
ALUNO: BRUNA PEREIRA WANDERLEY DE OLIVEIRA (01282928490)
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)
CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (05011124487)
CO-AUTOR: CARLOS ANTONIO BARBOZA (03443081460)
CO-AUTOR: PAULO DANTAS SESION JR (03525105444)
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CÓDIGO: ET0738
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UM TRECHO DO RIO AÇU E AFLUENTES ATRAVÉS
DO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - IQA
ALUNO: IZAAC CABRAL NETO (01273940440)
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434)
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA COSTA (02499832495)
CÓDIGO: ET0743
TÍTULO: MINERAIS PESADOS DA REGIÃO DO RIO GUAJU ( RN/PB): ANÁLISE
DE DIFERENTES FRAÇÕES MAGNÉTICAS
ALUNO: LINDARAY SOUSA DA COSTA (97123480406)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)
CÓDIGO: ET0755
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AUXILIAR NA
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS MINERAIS OPACOS
ALUNO: ALLANY DE PAULA UCHOA ANDRADE (93602030172)
ORIENTADOR: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (15598454491)
CO-AUTOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)
CÓDIGO: ET0762
TÍTULO: ESTRUTURA DE UM ARQUIVO DE BITMAP , UM ALGORITMO PARA
EXTRAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO MATRICIAL E SUAS APLICAÇÕES NO
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS
ALUNO: SAMUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO (03463305488)
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)
CÓDIGO: ET0770
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE NOVOS FILTROS DE IMAGEM COM BASE NA
FUNÇÃO DE SOBEL
ALUNO: RUMMENIGGE RUDSON DANTAS (04668658480)
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)
CO-AUTOR: DANIEL BERNARDO FARIAS PEREIRA (01202815464)
CÓDIGO: ET0774
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA TENACIDADE À FRATURA DE MATERIAIS
CERÂMICOS E COMPÓSITOS DE MATRIZ CERÂMICA ATRAVÉS DE
MICROINDENTAÇÃO
ALUNO: MICHELE PORTELA TÁVORA (00836829450)
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)
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CÓDIGO: ET0778
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA FASE ORGÂNICA E DO COTENSOATIVO
NA REGIÃO DE MICROEMULSÂO ÁGUA/ÓLEO.
ALUNO: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)
CO-AUTOR: ROBERTA DE MELO PEGADO (04132725405)
CÓDIGO: ET0786
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO DA ABSORÇÃO DE
ENXOFRE EM SISTEMAS HIDROPÔNICOS UTILIZANDO ESGOTO TRATADO E
SOLUÇÃO NUTRITIVA.
ALUNO: JULIA GABRIELA DE OLIVEIRA DANTAS (03597639445)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: JULIANA FLÁVIA MELLO DOS SANTOS (00985668490)
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO MOTA LOPES (83745777468)
CÓDIGO: ET0787
TÍTULO: ANÁLISE DOS PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS RESPONSÁVEIS PELA
ALTA SALINIDADE DE AQÜÍFEROS FISSURAIS NA PORÇÃO NE DA PROVÍNCIA
BORBOREMA (NE DO BRASIL)
ALUNO: LUCIANO DOS SANTOS (03582148408)
ORIENTADOR: JEAN MICHEL LEGRAND (15568393400)
CÓDIGO: ET0788
TÍTULO: CINÉTICA DE SECAGEM DO FEIJÃO VERDE EM LEITO FIXO
ALUNO: ANDRÉ EZEQUIEL GOMES DO NASCIMENTO (01018188401)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)
CO-AUTOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)
CO-AUTOR: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)
CÓDIGO: ET0792
TÍTULO: DO ATO DE LER À LEITURA EM SALA DE AULA
ALUNO: HOZANA MARIA MARINHO (55942016453)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CO-AUTOR: MILENA PAULA CABRAL DE OLIVEIRA (04663881440)
CO-AUTOR: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)
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CÓDIGO: ET0793
TÍTULO: RECONDICIONAMENTO DE PNEUS UMA QUESTÃO AMBIENTAL
ALUNO: CARLOS EDUARDO MOTA LOPES (83745777468)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: JULIA GABRIELA DE OLIVEIRA DANTAS (03597639445)
CO-AUTOR: JULIANA FLÁVIA MELLO DOS SANTOS (00985668490)
CÓDIGO: ET0799
TÍTULO: ANÁLISE DOS PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS RESPONSÁVEIS PELA
ALTA SALINIDADE DE AQUÍFEROS FISSURAIS NA PORÇÃP NE DA PROVÍNCIA
BORBOREMA (NE DO BRASIL)
ALUNO: FABIANE DOMENECH SILVA (00043663010)
ORIENTADOR: JEAN MICHEL LEGRAND (15568393400)
CÓDIGO: ET0805
TÍTULO: SECAGEM COMBINADA DE FEIJÃO VERDE EM LEITO FIXO E LEITO
DE JORRO
ALUNO: LHYANE DE SENA SILVA (01016889461)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)
CO-AUTOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: ANDRÉ EZEQUIEL GOMES DO NASCIMENTO (01018188401)
CO-AUTOR: MANOEL BEZERRA DA COSTA NETO (97199281587)
CÓDIGO: ET0826
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO TECTÔNICA DA REGIÃO DE UPANEMA/RN,
PORÇÃO CENTRO-OESTE DA BACIA POTIGUAR.
ALUNO: RANIÉRI BELMIRO DE ALMEIDA (03081112494)
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)
CÓDIGO: ET0827
TÍTULO: ADICIONANDO A JAVA-XSC MÉTODOS PARA REPRESENTAÇÃO
POLAR DE NÚMEROS COMPLEXOS E NÚMEROS COMPLEXOS INTERVALARES
ALUNO: VIVIANE GURGEL DE CASTRO (00975238442)
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)
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CÓDIGO: ET0833
TÍTULO: “TURISMO SEXUAL” NA CIDADE DO SOL
ALUNO: AMANDA VIANA DE SOUSA (04832912429)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CO-AUTOR: RODRIGO PEREIRA DA COSTA (02422856438)
CO-AUTOR: HEIDI GRACIELLE KANITZ (01020423498)
CO-AUTOR: IRYS DE FÁTIMA NASCIMENTO (01124124403)
CÓDIGO: ET0835
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
NATAL, RN
ALUNO: FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ LEITÃO VASCONCELOS (00941047431)
ORIENTADOR: JOSE ANIBAL MESQUITA BARBALHO (04395069487)
CO-AUTOR: CIBELE GOUVEIA COSTA (01174956461)
CO-AUTOR: ANA MIRIAM DA CÂMARA VILELA (03463689448)
CO-AUTOR: MELISSA ANDRADE VIANA DUTRA (03149795494)
CÓDIGO: ET0837
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO E DA
ESTABILIDADE TÉRMICA DOS POLÍMEROS EM SOLUÇÃO E EM EMULSÃO
FRENTE À PRESENÇA DE SAL
ALUNO: ADRIANO CÉSAR DE MEDEIROS VALENTIM (87656892400)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)
CÓDIGO: ET0840
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PRECURSOR TARTARATONIOBATO DE AMÔNIA
ALUNO: LEONARDO DANTAS MACHADO (04596948470)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)
CÓDIGO: ET0843
TÍTULO: COLETA SELETIVA, UMA ALTERNATIVA PARA CONSERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE.
ALUNO: CELESTE MEIRA MARINHO (02299876804)
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)
CO-AUTOR: ILÉIA DA SILVA BEZERRA (00847929493)
CO-AUTOR: KLISMERYANE COSTA DE MELO (03444622422)
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CÓDIGO: ET0851
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE SOLUÇÕES PARAFÍNICAS
USANDO TERMOMETRIA.
ALUNO: RENAN NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA (00934629480)
ORIENTADOR: OSWALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)
CO-AUTOR: LIVIA CAROLINA PEDROSO RAMOS (01083179438)
CO-AUTOR: WELLINGTON BARBOSA JÚNIOR (02474668403)
CÓDIGO: ET0853
TÍTULO: MONITORAMENTO GEOAMBIENTAL DA ÁREA COSTEIRA SOB
INFLUÊNCIA DO PÓLO PETROLÍFERO DE GUAMARÉ-PARTEІІ.
ALUNO: ANA CRISTIANE PAULINO DE SOUSA (03004747413)
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)
CÓDIGO: ET0854
TÍTULO: COLETA ESPECIAL DE PAPEL RECICLÁVEL - PROBLEMÁTICA
RESOLVIDA NA FONTE GERADORA
ALUNO: ILÉIA DA SILVA BEZERRA (00847929493)
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: CELESTE MEIRA MARINHO (02299876804)
CO-AUTOR: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401)
CÓDIGO: ET0856
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLIACRILAMIDAS NEUTRAS E
ANIÔNICAS
ALUNO: EMANUEL FAUSTO DAS CHAGAS (02548457460)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

CÓDIGO: ET0868
TÍTULO: CUSTO DE PRODUÇÃO DE LEITE DE CABRA EM TRÊS ESTRATO DE
PRODUTORES
ALUNO: JOSIMAR TORRES GOMES (66467101472)
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE B (09206027468)
CO-AUTOR: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400)
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CÓDIGO: ET0890
TÍTULO: SÍNTESE DE PRECURSOR OXALO-TÂNTALO-NIOBATO DE AMÔNIA
VISANDO A OBTENÇÃO DE CARBETO MISTO DE TÂNTALO E NIÓBIO A
PARTIR DA TANTALITA
ALUNO: TALLES FERNANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA (01315895471)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)
CÓDIGO: ET0896
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DIAGRAMA DE FASES E DADOS DE EQUILÍBRIO
NA EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO DO ÁCIDO LÁTICO.
ALUNO: EDUARDO WILLIAM BARBOSA FERNANDES (02754704400)
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)
CÓDIGO: ET0897
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE POLIELETRÓLITOS POR CROMATOGRAFIA
DE EXCLUSÃO DE TAMANHO E VISCOSIMETRIA – INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO
DE SAL
ALUNO: FABIO PEREIRA FAGUNDES (02534180460)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)
CÓDIGO: ET0900
TÍTULO: FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA O AUXILIO DO ENSINO DE
CONTROLE EM ENGENHARIA
ALUNO: FRANCISCO JOSÉ TARGINO VIDAL (96963026491)
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468)
CÓDIGO: ET0902
TÍTULO: ESCOAMENTO EM TORNO DE DOIS CILINDROS EM ARRANJO
"TANDEM" - SIMULÇAO ATRAVÉS DO MÉTODO DE VÓRTICES.
ALUNO: ANDRÉ MARIANO SOARES CUNHA (01069573418)
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)
CÓDIGO: ET0905
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXTRAÇÃO CLANDESTINA DE
CALCÁRIO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN: PROBLEMAS AMBIENTAIS E
IMPACTO NO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: NILTON LIMA DA SILVA (00857788426)
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)
CO-AUTOR: JOAQUIM DAS VIRGENS NETO (76180972400)
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CÓDIGO: ET0921
TÍTULO: AÇÃO DO METABISSULFITO DE SÓDIO NO CONSUMO DO OXIGÊNIO
DISSOLVIDO EM ÁGUAS: AVALIAÇÃO CINÉTICA
ALUNO: INDIRA CARLA CARLOS DA COSTA (04977045440)
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
CÓDIGO: ET0924
TÍTULO: APLICAÇÃO DE LINHAS PLANARES EM ANTENAS PARA SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES
ALUNO: MANUEL JONAS FONSECA BARBALHO (03438207494)
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)
CÓDIGO: ET0925
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE MATÉRIA
ORGÂNICA PARA EFLUENTES LÁCTICOS
ALUNO: LOUISE MEDEIROS SILVA (01279488484)
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
CÓDIGO: ET0927
TÍTULO: PROJETO DE UM AVIÃO CARGUEIRO RÁDIO-CONTROLADO PARA
COMPETIÇÃO AERODESIGN 2003
ALUNO: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
CO-AUTOR: KARILANY DANTAS COUTINHO (03557257460)
CO-AUTOR: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)
CÓDIGO: ET0928
TÍTULO: DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE DECOLAGEM DO
AERODESIGN DA UFRN
ALUNO: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)
CO-AUTOR: LEONARDO LEÃO DO NASSCIMENTO (00846729431)
CO-AUTOR: BERTON GIOVANI DE MORAIS MEIRA (90394585453)
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CÓDIGO: ET0930
TÍTULO: PROGRAMA DE ANÁLISE AERODINÂMICA PARA
DIMENSIONAMENTO DOS PROTÓTIPOS DE AERODESIGN DA UFRN
ALUNO: KARILANY DANTAS COUTINHO (03557257460)
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
CO-AUTOR: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)
CÓDIGO: ET0933
TÍTULO: BANCADA DINAMOMÉTRICA PARA ENSAIAR OS PROTÓTIPOS DO
AERODESIGN DA UFRN
ALUNO: ARTHUR FERNANDES NUSS DE OLIVEIRA (00944678467)
ORIENTADOR: ULISSES CORREA DE OLIVEIRA FILHO (77768230825)
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)
CO-AUTOR: KARILANY DANTAS COUTINHO (03557257460)
CO-AUTOR: LEONARDO LEÃO DO NASSCIMENTO (00846729431)
CÓDIGO: ET0934
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE CONTROLE ADAPTATIVO POR
POSICIONAMENTO DE PÓLOS
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR (03503428496)
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)
CÓDIGO: ET0935
TÍTULO: PROJETO DE UM AVIÃO CARGUEIRO TIPO BI-PLANO PARA A
COMPETIÇÃO AERODESIGN
ALUNO: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
CO-AUTOR: WINSTON MIRANDA PAIVA (82858659400)
CO-AUTOR: ARTHUR FERNANDES NUSS DE OLIVEIRA (00944678467)
CÓDIGO: ET0936
TÍTULO: PROJETO AERODESIGN CLASSE ABERTA SAE BRASIL 2003
ALUNO: WINSTON MIRANDA PAIVA (82858659400)
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
CO-AUTOR: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)
CO-AUTOR: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)
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CÓDIGO: ET0938
TÍTULO: INSPEÇÃO VEICULAR NO RN
ALUNO: PEDRO GERLAN FERREIRA DAMÁSCIO (02714174477)
ORIENTADOR: LUCIANO BET (04458100840)
CO-AUTOR: CLAUDIO ROMERO RODRIGUES DE ALMEIDA (13226975404)
CO-AUTOR: LUCIO ANGELO DE OLIVEIRA FONTES (09443703491)
CÓDIGO: ET0940
TÍTULO: SUSPENSÃO COM MOLAS DE TORÇÃO DO MINIBAJA UFRN 2003
ALUNO: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)
ORIENTADOR: CLAUDIO ROMERO (23423861400)
CO-AUTOR: RAIMUNDO DIAS DE SOUZA JR. (03060166480)
CO-AUTOR: MARCELO DE MELO CABRAL (03557984419)
CO-AUTOR: PEDRO GERLAN FERREIRA DAMÁSCIO (02714174477)
CÓDIGO: ET0941
TÍTULO: NOVO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DO MINIBAJA UFRN
ALUNO: RAIMUNDO DIAS DE SOUZA JR. (03060166480)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487)
CO-AUTOR: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)
CO-AUTOR: MARCELO DE MELO CABRAL (03557984419)
CO-AUTOR: PEDRO GERLAN FERREIRA DAMÁSCIO (02714174477)
CÓDIGO: ET0942
TÍTULO: A ERGONOMIA NAS EMPRESAS DA GRANDE NATAL
ALUNO: RODRIGO FORTUNATO DE OLIVEIRA ALVES (03060312486)
ORIENTADOR: MARCELO RIQUE CARICIO (33844356487)
CÓDIGO: ET0943
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ANTENA DE MICROFITA AFILADA PARA
SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS
ALUNO: ADAILDO GOMES D ASSUNÇÃO JUNIOR (00980645417)
ORIENTADOR: LAÉRCIO MARTINS DE MENDONÇA (09064087415)
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CÓDIGO: ET0944
TÍTULO: PROJETO E CONSTRUÇÃO DO VEÍCULO MINI BAJA PARA A
COMPETIÇÃO SAE BRASIL 2003
ALUNO: PEDRO GERLAN FERREIRA DAMÁSCIO (02714174477)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)
CO-AUTOR: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)
CO-AUTOR: RAIMUNDO DIAS DE SOUZA JR. (03060166480)
CO-AUTOR: MARCELO DE MELO CABRA (03575984419)
CÓDIGO: ET0948
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE LINHAS PLANARES
PARA APLICAÇÃO EM CIRCUITOS DE COMUNICAÇÕES
ALUNO: MICHAEL DOUGLAS ENDERS (00944974430)
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)
CÓDIGO: ET0964
TÍTULO: GERENCIAMENTO REMOTO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES
ATRAVÉS DE AGENTES MÓVEIS INTELIGENTES
ALUNO: VILCEMAR FERNANDES MAIA FILHO (01216330476)
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700)
CÓDIGO: ET0968
TÍTULO: DISPOSITIVO PARA TESTE ESTRUTURAL DAS ASAS DO
AERODESIGN COM CARREGAMENTO AERODINÂMICO
ALUNO: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
CÓDIGO: ET0977
TÍTULO: APLICAÇÃO DO CORANTE NATURAL DE URUCUM NO TINGIMENTO
DE FIBRAS TÊXTEIS NATURAIS
ALUNO: LUCIANI PAOLA ROCHA CRUZ (01193464439)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: SILVAGNER ADOLPHO VERISSIMO (77929330400)
CO-AUTOR: GLEIDE FREIRE PRAXEDES (03208204400)
CÓDIGO: ET0984
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X NA
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
ALUNO: TIAGO RENOVATO DOS SANTOS (01048816400)
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)

48/51

CÓDIGO: ET0144
TÍTULO: O USO DO PLASMA TÉRMICO NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS
PERIGOSOS
ALUNO: CLAUDIO FERNANDES DA SILVA (00978182405)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: ALLISON ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA (60414634268)
CO-AUTOR: WAGNER LOPES TORQUATO (03145621416)
CÓDIGO: ET0173
TÍTULO: SISTEMAS DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
ALUNO: MARCELO GOMES MEDEIROS DE MACEDO (02026519404)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA (01051110408)
CO-AUTOR: HUGO ROBERTO RODRIGUES CORTEZ (00927097451)
CÓDIGO: ET0390
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E PETROGRAFIA DE ROCHAS
VULCÂNICAS CENOZÓICAS NA REGIÃO DE LAJES E PEDRO AVELINO – RN
ALUNO: HÊNIO SANTANA DE PAIVA (00989700461)
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)
CÓDIGO: ET0398
TÍTULO: MODELAMENTO DIGITAL DO PICO DO CABUGI
ALUNO: JOSÉ SARAIVA PLÁCIDO JÚNIOR (00837128447)
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)
CO-AUTOR: HÊNIO SANTANA DE PAIVA (00989700461)
CÓDIGO: ET0469
TÍTULO: PREVISÃO DO COMPORTAMENTO DAS TELECOMUNICAÇÕES VIA
SATÉLITE, USANDO-SE DADOS DOS SATÉLITES GOES.
ALUNO: ADRIANO SILVA BELISIO (56574681472)
ORIENTADOR: ENIVALDO BONELLI (60025123815)
CÓDIGO: ET0494
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA SUPERVISÓRIO PARA
MONITORAMENTO E AJUSTE DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL
ALUNO: PAULO ROBERTO DA MOTTA PIRES (03447147482)
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)
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CÓDIGO: ET0505
TÍTULO: ESTUDO DOS MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA A PRODUÇÃO DE
CILINDROS DE ARMAZENAMENTO DE GÁS NATURAL
ALUNO: LILIAN ALVES DE ARAÚJO (03280363403)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)
CÓDIGO: ET0513
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE DE INVERSORES UTILIZANDO
PROTOCOLO MODBUS/RTU
ALUNO: ALYSSON GEISEL MEDEIROS DE ARAÚJO DANTAS (02719166480)
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)
CO-AUTOR: FÁBIO SOARES DE LIMA (03063679470)
CÓDIGO: ET0561
TÍTULO: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA O APROVEITAMENTO DA
ÁGUA ASSOCIADA À PRODUÇÃO DE PETRÓLEO UTILIZANDO OSMOSE
REVERSA
ALUNO: ANDRESSA BEZERRA DE FRANÇA (00958820490)
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)
CÓDIGO: ET0577
TÍTULO: O FLUXO DE TRABALHADORES E O CRESCIMENTO DE NATAL
DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
ALUNO: PABLO GLEYDSON DE SOUSA (01244320420)
ORIENTADOR: GIOVANA PAIVA DE OLIVEIRA (40647706415)
CÓDIGO: ET0586
TÍTULO: SEPARAÇÃO CEGA DE FONTES APLICADA A INSTRUMENTAÇÃO
INTELIGENTE EM REDE
ALUNO: ISABELE MORAIS COSTA (01169080413)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)
CÓDIGO: ET0647
TÍTULO: MONITORAMENTO DA GEOMETRIA PRAIAL DA ENSEADA DOS
GOLFINHOS, PRAIA DE PIPA/RN.
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS MEDEIROS DE MOURA (87577038415)
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)
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CÓDIGO: ET0675
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA INICIAL DE APARECIMENTO
DE CRISTAIS – TIAC - DE PARAFINA ATRAVÉS DO MÉTODO ANALÍTICO DA
DENSIDADE.
ALUNO: MANUELLE MEIKE SILVA DE ARAÚJO (02800743441)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)
CO-AUTOR: MARIA BIANCA MEDEIROS DE MELLO (00989033490)
CO-AUTOR: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CÓDIGO: ET0848
TÍTULO: ADAPTAÇÃO DO LODO BIOLÓGICO PARA REMOÇÃO DE FENOL
ATRAVÉS DE PROCESSOS BIOLÓGICO E FOTOQUÍMICO – BIOLÓGICO
ALUNO: MÁRCIO SILVA BEZERRA (03096468478)
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CO-AUTOR: LAERTE DE MEDEIROS BARROS JÚNIOR (02239677422)
CÓDIGO: ET0969
TÍTULO: BASES PARA UM ORDENAMENTO TERRITORIAL DO LITORAL
ORIENTAL POTIGUAR
ALUNO: TIAGO BARRETO DE ANDRADE COSTA (00945791488)
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)
CÓDIGO: ET0811
TÍTULO: PROJETO DE CONTROLE NEBULOSO UTILIZANDO O LINUX EM
TEMPO REAL
ALUNO: LEONARDO VITOR ARAUJO CAVALCANTI (01216629420)
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)
CÓDIGO: ET0910
TÍTULO: CONSTANTE DE PLANCK: UMA MEDIDA EXPERIMENTAL SIMPLES
ALUNO: THATYARA FREIRE DE SOUZA (04603726457)
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)
CÓDIGO: ET0994
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS DO SOL
ALUNO: DÉBORAH JANICIELLE DE AZEVEDO SILVA (04889732446)
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)
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CÓDIGO: ET0290
TÍTULO: NOVO MÉTODO DE REVESTIR SUPERFÍCIE INTERNA DE TUBOS
TRANSPORTADORES DE PETRÓLEO E DERIVADOS.
ALUNO: KLEBER JOSÉ BARROS RIBEIRO (03444616457)
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)
CÓDIGO: ET0986
TÍTULO: FORÇAS EM SUPERFÍCIES PLANAS SUBMERSAS
ALUNO: MARCELO GOMES RIOS FILHO (03569625478)
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)

CÓDIGO: ET0003
TÍTULO: 3R’s NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA SOLUÇÃO PARA PROBLEMÁTICA
DO RESÍDUO SÓLIDO URBANO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: MARIANA SARMANHO DE OLIVEIRA LIMA (01171737467)
ORIENTADOR: REIDSON PEREIRA GOUVINHAS (75065673772)
CO-AUTOR: MARIANA SARMANHO DE OLIVEIRA LIMA (01171737467)
CO-AUTOR: REIDSON PEREIRA GOUVINHAS (75065673772)
CO-AUTOR: CLAYTON CÉSAR PEREIRA BARRETO (91598915487)

Resumo:
O presente artigo visa melhorar a qualidade do meio ambiente abordando a problemática
relacionada à produção, coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU)
oferecendo como solução para esse problema a adoção da política dos 3R’s (Reduzir,
Reutilizar, Reciclar). A pesquisa procura compreender melhor como as empresas do setor
da construção civil tratam as questões ambientais, sob a ótica dos 3R’s. A partir desta
questão, foi determinado o objetivo geral de identificar práticas e posturas associadas aos
3R’s, nas empresas de construção civil. Os objetivos específicos visaram identificar a
preocupação dos profissionais que atuam na cadeia produtiva da construção civil diante da
problemática do gerenciamento do resíduo sólido urbano, quais são as iniciativas destes
profissionais para redução do lixo nos canteiros de obra entre outros objetivos que serão
abordados posteriormente no decorrer do trabalho. A pesquisa foi realizada na cidade do
Natal (RN), junto às entidades representativas dos construtores e corretores imobiliários,
englobou um universo de 150 profissionais e utilizou uma metodologia de questionamento
aberto. Como conclusão deste estudo, verificou-se que o maior empecilho que a reciclagem
enfrenta é a mudança de mentalidade e consequentemente de postura para com a questão de
reaproveitar o que é finito.
Palavras chave: 3R’s, Desenvolvimento Sustentável, RSU
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0015
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE MODELOS EQUIVALENTES DE REDES ELÉTRICAS
ALUNO: HUGO DANIEL RODRIGUES DE PAIVA (03555761471)
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)

Resumo:
Este trabalho apresenta um método para a construção de um modelo equivalente de uma
rede elétrica, a partir de técnicas computacionais de otimização. O método foi todo
implementado em Scilab , um ambiente de fácil integração com o programador-usuário, e
de distribuição gratuita. Basicamente, o modelo consiste em um circuito elétrico
equivalente formado por resistências, indutâncias e capacitâncias, combinadas em série e
em paralelo, de tal forma que reproduza a mesma admitância da rede original não só na
freqüência nominal, como acontece com outros modelos desenvolvidos, mas também nas
freqüências inferiores e superiores à nominal, permitindo melhoras nos estudos dos subharmônicos e surtos, respectivamente. O método desenvolvido foi aplicado para a
construção de um circuito equivalente de um sistema-exemplo. Os resultados das
simulações com a representação completa do sistema e o modelo equivalente aqui
desenvolvido, mostraram uma boa exatidão, validando, portanto, o nosso modelo.
Palavras chave: modelo, equivalente, otimização
Modalidade da bolsa: ANP
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CÓDIGO: ET0017
TÍTULO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO MDIF ATRAVÉS DO SIMULADOR
SIMDIF E DE TÉCNICAS DE CFD.
ALUNO: KEITE CLEMBET ARAÚJO DOS SANTOS (01119158486)
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)

Resumo:
No final dos anos 80 divulgou-se um novo separador para dispersões líquidolíquido.Atualmente, tais equipamentos - Misturadores - Decantadores à Inversão de Fases MDIF, baseiam-se no princípio de separação à inversão de fases.O objetivo geral do
trabalho consiste no detalhamento dos modelos existentes para representar o fenômeno de
separação dentro do equipamento em questão (zona de separação).Adicionalmente,
estudou-se um separador primário horizontal através de um software de CFD.O trabalho
baseou-se em modelos matemáticos para descrever o fenômeno de separação dentro do
MDIF, estudando-se o movimento relativo gota transportada-gota transportadora.
Desenvolveu-se um simulador gráfico, SIMDIF, que se encontra na versão 1.2. O SIMDIF
v1.2 utilizou a biblioteca gráfica OpenGL.Atualmente, o SIMDIF v1.2 está em C/C++,
onde é possível calcular as velocidades radial e tangencial das gotas presentes em uma
dispersão água-óleo, chegando-se à conclusão de que quanto menor for a diferença de
tamanho entre gota transportada-gota transportadora, mais rápida será a separação
provocada para aquela separação. Além dos cálculos das velocidade é possível obter o a
eficiência da separação através do terceiro modelo.O Phoenics (software de CFD) gerou
mapas de escoamento, velocidades e pressão para um problema monofásico,
simplificado.Comparam-se as metodologias de resolução numérica entre um código em
linguagem de programação orientada a objeto e um software de CFD, comercial.
Palavras chave: Simdif 1.2, CFD, MDIF
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0019
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEOR DE DIATOMITA NOS PARÂMETROS
REOLÓGICOS DAS PASTAS DE CIMENTO PARA A INDUSTRIA DO PETRÓLEO
ALUNO: ROSEANE APARECIDA DE BRITO (00897718429)
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)

Resumo:
A diatomita é um mineral industrial não metálico largamente aplicado em produtos e
processos, como matéria prima básica, insumo ou aditivo, em uma grande variedade de
segmentos industriais, tais como: cerâmicas, tintas, fertilizantes, papel, abrasivos, plásticos,
borrachas e pode ainda ser utilizada para se obter pastas cimentantes, onde as densidades
requeridas devam ser baixas, uma vez que a dependência dessa e de outras propriedades
tem importância fundamental para sua aplicação. Este trabalho investiga a influencia do
teor de diatomita nas propriedades reológicas das pastas para aplicação na industria do
petróleo. As pastas foram preparadas em um misturador Chandler modelo 3060,
homogeneizadas em um consistômetro atmosférico Chandler modelo 1200 e as medidas
reológicas foram feitas em um viscosímetro Chandler modelo 3500. Os valores de
viscosidade plástica (cP) e limite de escoamento (lbf/100ft2) foram estudados aplicando-se
o modelo de Bingham. Os resultados obtidos mostram que os critérios VP e LE estão de
acordo com os limites estabelecidos pela API. Além do que, com a adição de diatomita, foi
comprovada a redução da densidade das pastas.
Palavras chave: Petróleo, Diatomita, Reologia
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0028
TÍTULO: EFEITO DO CONTRA-ÍON NA CONSTANTE DIELÉTRICA NO SISTEMA
P(OE)-K+XALUNO: SAMARA YONTEI DE PAIVA (02693602475)
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)

Resumo:
Os complexos poliméricos de poli(óxido de etileno), P(OE), e sais metálicos são eletrólitos
iônicos de grande interesse em aplicações tecnológicas. A flexibilidade da cadeia
polimérica permite mudanças conformacionais que aumentam as interações das cadeias
poliméricas com o sal parcialmente dissociado. Nesse trabalho utilizou-se técnicas de
impedância a fim de se obter uma maximização da condutividade em função da
concentração e, também, da relaxação dielétrica do polímero, para o sistema P(OE)-K+Xonde X-=BF-4 e PF-6. A condutividade iônica e a constante dielétrica dos sistemas foram
obtidas por espectroscopia de impedância usando um analisador de resposta em freqüencia
combinado com uma interface eletroquímica. As amostras foram colocadas entre dois
eletrodos de cobre com área de 0,12 cm2. A amplitude aplicada foi de 0,1 V em intervalo
de freqüência de 10 mHz até 50 kHz. A condutividade e a constante dielétrica dos
complexos poliméricos foram determinados, respectivamente, a partir dos valores
experimentais da resistência ohmica(Rb) e da capacitância geométrica(Cg). O sistema
P(OE)-KBF4 apresentou uma mudança significativa em sua constante dielétrica em relação
ao sistema P(OE)-KPF6, o que parece indicar a influência do contra-íon na mobilidade das
cadeias poliméricas em conseqüencia da distribuição de cargas do sal e, portanto, dos
momentos de dipolos.
Palavras chave: Condutividade, Constante dielétrica, Contra-íon
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0030
TÍTULO: GEOMETRIA PROJETIVA E ASTRONOMIA
ALUNO: FABIO AGUIAR DA SILVA (03379067423)
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (07731845893)

Resumo:
Esse trabalho que vem sendo realizado sobre geometria projetiva tem por objetivo estudar
seus aspectos histórico e matemático, bem como o desenvolvimento de materiais didáticos
mais adequados no que diz respeito ao ensino-aprendizagem dessa geometria.Observamos
que em termos históricos ela esta relacionada com as artes. Na pintura encontra-se
relacionada à secção de uma projeção. As propriedades existentes entre essas figuras foram
primeiro estabelecidas por Desargues. A cartografia e astronomia estão diretamente
relacionadas à geometria projetiva uma vez que a forma de cartografar o mundo bem como
os calendários hoje existentes foram baseados no movimento aparente dos astros. Nesses
estudos, diversos tipos de sistemas referenciais, usados para determinar o posicionamento
de astros, foram estudados e foram constatadas diversas relações entre esses sistemas, que
por sua vez envolvem conceitos de projeções, resoluções de triângulos esféricos e matrizes
de rotação. Por fim verificamos a necessidade de se prosseguir com a pesquisa com
objetivo de verificar os resultados de aplicações dos materiais didáticos elaborados para o
ensino e aprendizagem dos conceitos e aplicações projetivas.
Palavras chave: geometria projetiva, astronomia, cartografia
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0031
TÍTULO: GEOMETRIA PROJETICA E CARTOGRAFIA
ALUNO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (03008415407)
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (07731845893)

Resumo:
No século XVI, a navegação apresentava dificuldades pela falta de mapas detalhados. A
dificuldade estava em colocar a esfera (mapa múndi) no plano, já que na geometria plana o
triângulo é formado por três ângulos cuja soma é de 180º. Na esfera essa soma é maior que
180º. Essa dificuldade foi uma das necessidades que fez nascer a Geometria Projetiva. Na
cartografia foi utilizada por Gerad Mecartor, que a partir dessa geometria a desenvolveu.
Em nossa pesquisa, desenvolvemos materiais didáticos na tentativa de mostrar aos alunos a
projeção, por exemplo, de um triângulo esférico realizando seu isomorfismo no plano,
dentre outras atividades. Observamos, pois a necessidade de continuar com a pesquisa na
busca de mais conhecimento sobre tais relações para se aplicar em sala de aula.
Palavras chave: Geometria Projetiva, Cartografia, Ensino
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0036
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE UM ALGORITMO DE
CRIPTOGRAFIA USANDO VIRTERBI:PAPÍLIO
ALUNO: FREDERIKO STENIO LUIS NEVES DE ARAÚJO (01088124488)
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425)
CO-AUTOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)

Resumo:
Papílio é um algoritmo de criptografia de chave privada com 128 bits que codifica blocos
de 64 bits, baseado em Rede de Feistel de 16 camadas. Para isto usa como função de
substituição o algoritmo Viterbi Modificado que é uma maquina de estados finitos
construída pelo algoritmo Viterbi Modificado. Para se medir a qualidade de um algoritmo
criptográfico são usados índices tais como a avalanche, a difusão e a confusão. A avalanche
é a influência que um bit de um bloco tem na criptografia dos demais bits. Difusão é a
destruição estatística da informação de um texto, provocada pelo processo de codificação.
Confusão, por sua vez, mede a influência que um bit da chave de criptografia tem sobre o
resultado da codificação. Nossos estudos de avalanche mostram para cada bit modificado
Papílio altera metade dos bits de um bloco. Verificou-se também um índice confusão que
ultrapassou os 30% de dissimilaridade. Na difusão médio-se o desvio padrão da freqüência
da ocorrência dos caracteres do texto criptografado. Os resultados mostraram que o desvio
padrão não ultrapassou 4%. O objetivo deste trabalho é conferir ao Papílio a capacidade de
mudar sua configuração em função da chave criptográfica, variando a quantidade de
camadas da rede de Feistel e atribuindo pares de polinômios que farão Papílio atingir bons
índices criptográficos.
Palavras chave: Criptografia, algoritmo viterbi, avalanche
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0037
TÍTULO: SELEÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DA LÃ CANINA.
ALUNO: FRANCISCO CLAUDIVAN DA SILVA (00804633479)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: ANTONIO ERIVAN DE LIMA FILHO (034429804-3)
CO-AUTOR: ALESSANDRA LUZIRENE COSTA TEÓFILO (01014168490)

Resumo:
Devido ao crescimento do uso de fibras sintéticas, cada vez mais a fibra natural vem
perdendo seu espaço no mercado mundial, Além disso, o desperdício no setor de fibras vem
aumentando.Tendo a tendência de procurar os usos alternativos para fibras naturais para
melhorar o seu desempenho e diversificar os produtos finais. Atualmente a lã de caninos
está sendo desperdiçada pelos “pet shops”, que tem em média uma produção de
200Kg/mês, obtidos na cidade de Natal e vizinhança. Neste trabalho se discute o método de
colheita, desenvolvimento e tratamento da fibra. Também são discutidos métodos de
aplicação da fibra nos diferentes produtos artesanais. Este trabalho tem como objetivo
expor nossa cultura também gerando emprego e renda para a população.
Palavras chave: Fibras sintéticas, método de colheita, produtos artesanais
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0038
TÍTULO: ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE PZT-Ca OBTIDO PELO MÉTODO
DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS.
ALUNO: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)

Resumo:
O objetivo do trabalho é a síntese e caracterização da fase PZT dopado com cálcio na razão
estequiométrica Zr /Ti /Ca =0,53/0,47/0.005 processado pelo método oxalato parcial. Nesse
estudo foi possível controlar a fase estequiométrica PZT-Ca, controlando a estequiometria
da fase titanato de zircônio, ZT. Foram feitas as análises por difração de raios-X onde se
verificou a presença das fases PZT e PbO com formação da fase PZT-Ca entre 500° e
800°C/3h. A calcinação do pó à 800ºC/3h mostrou a formação de fase única, romboédrica,
diferente do pó calcinado a 750ºC/3h que mostrou a presença das fases tetragonal e
romboédrica. As sinterizações em diferentes temperaturas de calcinação mostraram que as
características do pó otimizado são observadas a 700°C/3h com 98,8% de densidade
relativa em 1000°C/3h. O processo conduz à homogeneidade elevada das fases e inibe uma
perda de massa que ocorre durante a sinterização do PZT-Ca.
Palavras chave: PZT-Ca, Método Oxalato Parcial, Método Pechini
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0039
TÍTULO: EFEITO FOTOLUMINESCENTE EM PÓS DE PLZ PREPARADOS VIA
MÉTODO PECHINI E OXALATO PARCIAL.
ALUNO: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo a síntese do zirconato de chumbo dopado com
lantânio, PLZ via método Pechini e oxalato parcial. Foi preparado uma resina polimérica a
base de citrato de zircônio e então adicionados o oxalato de chumbo e uma solução de
óxido de lantânio. A resina foi separada em lotes e tratada termicamente à 250°C/3h,
300°C/3h e 6h, 450°C/3h, 550°C/3h e 700°C/3h. A análise por TG, mostrou uma perda de
massa a partir de 120°C até 480°C. A análise por DSC mostrou a formação da fase PLZ
próximo de 750°C e a difração de raios-X mostrou um pó amorfo até 300°C/3h e a
formação da fase PLZ a partir de 550°C/3h. A espectroscopia de fotoluminescência
mostrou que o pó a 300°C/6h tem característica fotoluminescente com uma banda de
absorção em 514nm.
Palavras chave: PLZ, Método Pechini, Método Oxalato Parcial
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0040
TÍTULO: ESTABILIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA COM ADIÇÃO DE NEODÍMIO E
LANTÂNIO.
ALUNO: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA. (02299260455)
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)

Resumo:
Os Sistemas ZrO2.Nd2O3 e ZrO2.Nd2O3.La2O3 foram sintetizados com o uso do método
de precursores poliméricos, Pechini. A resina polimérica foi analisada por espectroscopia
na região do infravermelho (IV) em 350°C/3h, onde foi observada a presença de bandas
referentes a radicais orgânicos do tipo éster. Os pós foram analisados por difração de raiosX (DRX) nas temperaturas 500º, 700º, 800º e 900ºC/3h para o ZrO2.Nd2O3 e a 500ºe
800ºC/3h para o ZrO2.Nd2O3.La2O3 onde foi observado a formação da fase cristalina em
500°C/3h para os dois sistemas. Os espectros de difração de raios-X mostraram a presença
de duas fases, a tetragonal e a cúbica, demonstrando assim, que a adição de lantânio e
neodímio levam a estabilização das fases mais estáveis da zircônia.
Palavras chave: Método Pechini, Estabilização da Zircônia ZrO2.Nd2O3,
ZrO2.Nd2O3.La2O3.
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0044
TÍTULO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE IRRADIAÇÕES
ELETROMAGNÉTICAS EMITIDAS NA TELEFONIA MÓVEL
ALUNO: ALLAN STEVEN PONTES DE SÁ (03501185405)
ORIENTADOR: WILSON DA MATA (09453210404)

Resumo:
No estágio da nossa pesquisa, é de fundamental importância o domínio do simulador
XFDTD. Ele é uma interface gráfica na qual podemos observar seqüências de campos
transientes em função do tempo, filmes de campos em regime permanente etc. Possui como
ferramenta de cálculo o FDTD que é um método de cálculo eletromagnético das Diferenças
Finitas no Domínio do Tempo. O XFDTD possui uma estrutura de 3 níveis: - Geometria ou
modelo do componente, é o modelo no qual queremos estudar e deve ser criado a partir de
objetos previamente definidos na biblioteca ou criados pelo usuário. A geometria de
interesse deve ser aproximada como pequenas células discretas do material; - Parâmetros de
Processamento, que informa ao FDTD sobre o ambiente que cerca a estrutura. Deve-se
especificar o tipo e o local da excitação bem como os tipos de dados a serem salvos durante
o projeto; - Dados de Saída que disponibiliza informações sobre a localização da excitação,
a forma com que aparecem as ondas, por quanto tempo permanecem, dentre outros
resultados, podem ser analisados na interface do XFDTD. De posse dessa poderosa
ferramenta computacional, somos capazes de simular a radiação de aparelhos celulares em
regiões específicas do corpo. Podemos também analisar se os níveis máximos
recomendados pelas normas estão sendo observados, para as diferentes frequências, dado
que o XFDTD possui, como arquivos de saídas: SAR, localização do pico da SAR, ganho
da antena em função da frequência etc.
Palavras chave: telefonia movel, Radiação Eletromagnética, efeitos biologicos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0049
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS QUOCIENTES DE QUALIDADE AMBIENTAL
(QQA) DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS PARA A DRENAGEM URBANA DO
BAIRRO DE CAPIM MACIO NATAL-RN
ALUNO: ANDRESSA DANTAS DE LIMA (03552812440)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)

Resumo:
O estudo de drenagem urbana do bairro de Capim Macio, em Natal-RN, elaborado por
técnicos da UFRN, propõe três alternativas para solução dos problemas de inundação deste
bairro: 1. Lagoa de acumulação e infiltração sem bombeamento, 2. Lagoas de acumulação
com sistema de bombeamento e destinação do efluente para área do Parque das Dunas e, 3.
Sistema integrado de três lagoas com extravasor para a Praia de Ponta Negra. O presente
trabalho tem como objetivo analisar o quociente de qualidade ambiental de cada alternativa
proposta para subsidiar as discussões visando à escolha daquela que produza menores
impactos negativos sobre o meio ambiente. Este quociente é um número adimensional
variando de 0 a 1, sendo o valor zero correspondente a uma situação de extrema degradação
ambiental e o valor um a uma situação sem nenhuma alteração ambiental. Foi empregada
nestas análises a metodologia de Battelle-Columbus, técnica de avaliação quantitativa que
permite visualizar com relativa precisão as alterações ambientais em termos de magnitude e
importância dos impactos. A alternativa 3 é a recomendada pelo estudo, porque apresenta
melhor QQA (0,76), não oferece risco de inundações e requer áreas relativamente pequenas
para as lagoas de captação e infiltração. Comparando-se esta alternativa com a situação
atual cujo QQA é 0,54, estima-se que haverá com a execução do projeto um ganho
ambiental para a área de 22%.
Palavras chave: Drenagem Urbana, Metodologia de Battelle-Columbus, Quociente de
Qualidade Ambiental
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0052
TÍTULO: A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS ARQUITETOS EGRESSOS DA UFRN
ALUNO: DANIELA ROCHA VALE (04523790400)
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)

Resumo:
Em 2003 o curso de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da UFRN faz 30 anos, tendo
registrado 629 arquitetos egressos. Nesse contexto nossa pesquisa objetiva conhecer a
atuação profissional de tais arquitetos obtendo dados que serão utilizados na avaliação do
CAU podendo, eventualmente, subsidiar alterações curriculares. Foram aplicados
questionários por e-mail a fim de conhecer a área de atuação desses profissionais, atividade
mais realizada, cursos complementares, produção, avaliação do CAU e de sua importância
na formação dos mesmos. Até o momento obtivemos 85 respostas. A área de atuação dos
respondentes ainda é restrita ao RN (62,5% trabalham em Natal e 6,8% no interior do RN).
Eles trabalham em escritórios (46,7%), órgãos públicos (15,3%) e universidades (10,2);
12% atuam em outra profissão, estando fora do mercado de trabalho como arquitetos.
Demonstrando interesse em continuar os estudos, 23% possuem especialização, 25,5%,
mestrado e só 3%, doutorado. Os projetos mais realizados são de arquitetura residencial,
comercial e interiores. A participação em eventos é mínima. O curso foi avaliado como
“bom” (média 6,2, moda 6, desvio padrão 1,2). Entre os principais pontos positivos estão:
professores (14,7%), disciplinas específicas (11%) e diversidade de temas (9,2%). Já os
negativos abrangeram: pouca prática profissional (12,3%), alguns professores (11,6%),
infra-estrutura/equipamento (9,7%). A pesquisa está em fase inicial e pretende-se continuála por e-mail e via postal.
Palavras chave: Arquitetura e Urbanismo, formação,
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0056
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA NA
REGIÃO DO SERIDÓ - RN
ALUNO: KESIA KARINA DE OLIVEIRA SOUTO (00851738435)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)

Resumo:
O presente trabalho avalia os sistemas de dessalinização de água da Região do Seridó
Potiguar, que baseiam-se no processo de separação por membranas, através da técnica de
osmose reversa e têm como objetivo dessalinizar águas salobras provenientes de poços
subterrâneos para o abastecimento humano em pequenas comunidades da região. Buscou-se
avaliar a infra-estrutura e capacidade das mini-usinas dessalinizadoras quanto à vazão dos
poços, à compatibilidade da técnica empregada com a qualidade da água a ser oferecida à
população e o número de pessoas atendidas. Para isso, realizaram-se a caracterização básica
dos sistemas situados nos municípios de Caicó, Equador, Jardim do Seridó, Santana do
Seridó e São José do Seridó, como também, as análises físico-químicas e bacteriológicas da
água bruta (proveniente dos poços subterrâneos) e da água dessalinizada de cada um deles,
comparando os dados obtidos com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria
Nº 1469/GM, de 29 de dezembro de 2000. Com base nos resultados, conclui-se que a
proposta de abastecimento implementada atende satisfatoriamente às pequenas
comunidades, serve água com ótimos índices de potabilidade, supera a demanda necessária
para abastecimento, e conta com uma infra-estrutura organizada e eficiente. Foram
encontrados, no entanto, alguns problemas relacionados à operação do sistema, a aspectos
técnicos e a questões ambientais.
Palavras chave: Dessalização de água, Osmose reversa, água subterrânea
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0058
TÍTULO: ESTUDO DA VENTILAÇÃO NO ESPAÇO URBANO DE NATAL-RN
(MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE TRECHO DO ESPAÇO URBANO DE
NATAL-RN)
ALUNO: CAROLINA CAVALCANTE (00965801438)
ORIENTADOR: FERNANDO JOSE DE MEDEIROS COSTA (15466493449)

Resumo:
Em regiões de clima quente e úmido, a redução dos ganhos térmicos, a proteção da
irradiação solar direta e a ventilação natural são estratégias de projeto fundamentais para a
construção de edifícios que ofereçam níveis aceitáveis de conforto térmico com baixo
consumo energético. O Parque das Dunas, por sua localização a barlavento da Cidade de
Natal, é uma barreira natural que reduz a velocidade dos ventos que incidem na cidade. A
esteira de vento provocada por essa barreira tem influência sobre a ventilação natural de
parte do tecido urbano da cidade, sendo de fundamental importância estudar qual seria a
abrangência dessa influência. Visando criar uma base de dados, esta pesquisa produziu um
modelo tridimensional que dá suporte ao estudo da área de abrangência de vento formada
pela ação da ventilação natural ao se deparar com o obstáculo constituído pela cadeia de
dunas do Parque das Dunas. Para isso, inicialmente foi feito o levantamento de toda a base
cartográfica da topografia do parque, bem como dos principais edifícios de seu entorno, que
poderiam também influenciar a ventilação da cidade. Em seguida partiu-se para a
digitalização de todo o material levantado. Por fim, construiu-se, em programa CAD
(desenho assistido por computador) a maquete tridimensional em formato apropriado para
ser analisado em programa de Dinâmica dos Fluidos Computacional. Como resultado da
pesquisa têm-se a maquete volumétrica tridimensional em si.
Palavras chave: Estudos Urbanos, Ventilação Natural, Conforto Ambiental
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0059
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE DSP NO CONTROLE DE POSIÇÃO RADIAL DE UMA
MÁQUINA SEM ANCAIS
ALUNO: STELLA NEVES DUARTE LISBOA (00981535445)
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)

Resumo:
A aplicação de dispositivos DSP (Digital Signal Processor) no controle de máquinas
elétricas vem crescendo consideravelmente devido à versatilidade e à variedade dos
recursos disponíveis, bem como à sua alta velocidade de processamento. Em particular, as
máquinas sem mancais são uma área promissora de estudo e desenvolvimento de
estratégias de controle. Elas apresentam várias aplicações na indústria, pois proporcionam
uma significante redução nos procedimentos de manutenção. Sua operação tem, como
princípio, a levitação do eixo do rotor, o que minimiza o desgaste das partes mecânicas.
Este trabalho descreve o estágio inicial do estudo e da implementação para o controle de
corrente e de posição do rotor de uma máquina de indução trifásica sem mancais usando o
DSP modelo TMS320LF2407A fabricado pela Texas Instruments Inc.
Palavras chave: Digital Signal Processor, máquinas elétricas, mancais
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0062
TÍTULO: A PRODUÇÃO DAS COOPERATIVAS HABITACIONAIS
AUTOFINANCIÁVEIS E SUA ESPACIALIZAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA
DE NATAL (RMN)
ALUNO: ADRIANA CASTRO DE ARAÚJO (01206623454)
ORIENTADOR: MARIA CRISTINA DE MORAIS (08147817487)

Resumo:
No Brasil, para suprir a redução no financiamento estatal de moradia surge, na década de
1990, como uma das alternativas, o sistema de Cooperativas Habitacionais
Autofinanciadas. Em Natal isto ocorre em 1993 e se expande para a RMN, com
empreendimentos de padrões e tipologias diferenciadas. Para o estudo visitou-se 4
cooperativas habitacionais: COOPHAB, CHAF/RN, MULTHCOOP e CNH, colhendo-se
dados sobre os empreendimentos, como localização, tipologia e preço de venda.
Posteriormente foram levantados todos os empreendimentos com registro fotográfico e
coleta de dados sobre o entorno do imóvel, localização, infra-estrutura, entre outros.
Utilizou-se, ainda, o banco de dados da pesquisa: “Cooperativas Habitacionais
Autofinanciadas: configuração sócio espacial na Região Metropolitana de Natal-RN,
produção de moradia e perspectiva para a habitação de interesse social”, vinculada à base
de pesquisa Estudos do Habitat. Enquanto resultados registre-se a importância e
expressividade da produção de habitação dessas quatro cooperativas com 8143 unidades
lançadas entre 1993 e 2002. As áreas escolhidas são as já consolidadas e valorizadas, as
áreas em processo de expansão, consolidação e valorização e áreas fora da malha urbana.
Em Natal, a maior incidência é em bairros da zonas Leste e Sul. Em Parnamirim, em áreas
em processo de cornubação com Natal e áreas de expansão de Nova Parnamirim. A
diversidade de localização está relacionada com a tipologia, o padrão imobiliário e público
alvo.
Palavras chave: Produção, cooperativas habitacionais financiáveis
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0068
TÍTULO: O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS
RACIONAIS NA SUA REPRESENTAÇÃO DECIMAL NA EJA.
ALUNO: ANA KARLA VARELA DA SILVA (008.241.164)
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (077.318.458)

Resumo:
Este trabalho consiste em um ensaio monográfico e, objetiva investigar a representação
decimal dos números racionais por parte de educandos jovens e adultos. Entendendo que as
unidades educacionais da EJA devem construir, nas suas práticas, uma identidade própria, e
considerando assim os seus educandos enquanto sujeitos históricos a questão que norteou
nosso trabalho foi: Qual o domínio que jovens e adultos, em processo de escolarização, têm
das representações decimais de números racionais em vários contextos. Assim, nosso
objetivo consistiu em investigar sob a perspectiva dos educandos jovens e adultos, se esses
educandos estabeleciam uma relação entre o conceito de racionais e sua representação
decimal, estudado na escola, e a vivência extra-escolar com estes números. O trabalho está
pautado numa abordagem qualitativa de pesquisa educacional e para sua elaboração,
considerou-se aspectos matemáticos e educacionais com ênfase na teoria sócio-histórica.
Após a análise dos dados coletados ficou evidente, ao menos para nossa amostra, que o
ensino dos números racionais na sua representação decimal, não contribuiu, de forma
eficaz, na formação dos educandos. O processo de ensino que norteia esse saber, e outros,
está pautado numa visão conservadora de educação, na qual o educando é visto apenas
como reprodutor do conhecimento do professor, e não agente do seu conhecimento.
Palavras chave: ENSINO DA MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS, NÚMEROS RACIONAIS
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0073
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DE COMPÓSITOS
REFORÇADOS DE CARBETOS DE NIÓBIO PARA A PRODUÇÃO DE GASES
INDUSTRIAIS
ALUNO: MICHELE PORTELA TÁVORA (00836829450)
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)
CO-AUTOR: ARIADNE DE SOUZA SILVA (00735940401)

Resumo:
A principal meta do presente trabalho é analisar o uso de compósitos Fe-NbC na
eletrogeração de gases industriais. Os efeitos dos parâmetros experimentais envolvidos no
processamento do compósito através da Metalurgia do Pó na performance dos eletrodos
resultantes são também investigados. Corpos de prova cilíndricos foram sinterizados
variando-se composição, tempo e temperatura de sinterização e pressão de compactação.
Os eletrodos resultantes foram caracterizados do ponto de vista de sua resistência elétrica
inerente, resistência elétrica em solução 1M de NaOH e porosidade. A resistência elétrica
do eletrodo compósito em solução foi obtida de testes voltamétricos varridos de –1V a
1,5V. A velocidade de varredura foi fixada em 10mV/s. Os resultados obtidos a partir deste
ponto de vista mostraram que a temperatura de sinterização tem um efeito maior na
determinação da resistência elétrica em solução. Outros aspectos da manufatura têm efeitos
menos importantes naquela propriedade. A geração de oxigênio se inicia por volta de 0,6V
(versus Ag/AgCl) e o potencial ótimo para 100mA/cm2 foi 0,94V.
Palavras chave: Caracterização eletroquímica, Eletrodos industriais, Compósito metalcerâmica
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0077
TÍTULO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDOS ESPECTROSCÓPICOS DOS
COMPOSTOS DE LANTANÍDEOS Ln(PCA)3.2H2O: FORMAÇÃO DE ESPÉCIES
POLIMÉRICAS?
ALUNO: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA (64145557468)
CO-AUTOR: THAISE FERREIRA DE SOUZA (03445937460)
CO-AUTOR: MARLI DE ARAÚJO DANTAS NAVARRO (32404174487)

Resumo:
Compostos entre (R)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate (PCA) e lantanídeo são interessantes
devido a apresentarem possíveis características de luminescência polarizada atribuídas ao
centro quiral. Os sais foram obtidos pela reação entre carbonatos básicos de terras raras
com o ligante PCA. Microanálises de CHN, titulação com EDTA e análises
termogravimétricas sugerem a seguinte fórmula geral Ln(PCA)3.2H2O (Ln= La, Ce, Nd,
Sm, Eu, Tb e Ho). O espectro de infravermelho dos compostos, quando comparado com o
ligante livre, apresenta bandas do vCO do anel em 1647 cm-1 deslocada para 1587 cm-1 e
bandas do vasCO do anel em 1719 cm-1 deslocada para 1676 cm-1. As bandas vsCO,
referentes ao ânion carboxilato, aparecem em 1427 cm-1. Esses resultados indicam que o
ligante é bi-dentado e apresenta número de coordenação igual a 8 (oito). As propriedades
fotofísicas foram analisadas através dos espectros de emissão e absorção. Os compostos
com Eu (III) e Tb (III) são luminescentes, após excitação no UV-visível, e apresentam
baixa simetria ao redor do íon terra rara.
Palavras chave: Lantanídeos, Espectroscopia, Luminescência
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0078
TÍTULO: ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VALORES EXTREMOS DE
PRECIPITAÇÃO NA CIDADE DE NATAL
ALUNO: CÁSSIO ANDRÉ DA SILVA (01178343430)
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449)

Resumo:
Os dados históricos de precipitação diária registrados em Natal (1926-1978) foram
utilizados na análise de freqüência dos valores máximos (séries anuais e parciais), através
de procedimentos estatísticos, com o objetivo de compor equação de chuva intensa para a
Cidade do Natal, normalmente utilizada no dimensionamento de sistemas de drenagem
urbana. Os dados foram submetidos a tratamento estatístico utilizando as distribuições de
probabilidade de Gumbel (valores extremos) e Log-Pearson III, com a obtenção de funções
que relacionam a precipitação máxima com o risco de ocorrência (período de retorno).
Numa etapa posterior, as curvas intensidade-duração-frequência foram obtidas utilizandose o método das relações entre durações; com base nas curvas i-d-f, utilizou-se o método
estatístico dos mínimos quadrados, em planilha eletrônica Microsoft EXCEL, para proceder
a calibração dos parâmetros da equação de chuva intensa para diferentes períodos de
retorno (2, 5, 10 20 e 30 anos). A análise comparativa dos resultados foi feita a partir dos
métodos de Pfastetter e Bell, o que serviu para mostrar bom ajuste dos parâmetros com as
curvas obtidas pelo método de Pfastetter.
Palavras chave: precipitação máxima, Gumbel, curva i-d-f
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0082
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO NA REDUÇÃO DO CONSUMO DE
ENERGIA PARA A OBTEÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO DE AMBIENTES
CONSTRÍDOS EM DIVERSAS LATITUDES
ALUNO: JULIANA DA NOBREGA ALMINTAS (01208052438)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)
CO-AUTOR: MONICA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA (20221355472)

Resumo:
A intensidade da radiação solar exerce uma grande contribuição na quantidade de fluxo
térmico que atravessa as superfícies opacas e transparentes dos edifícios. Assim sendo, vem
a ser um fator determinante no que se refere à obtenção do conforto térmico de ambientes
construídos. Pesquisas já realizadas comprovam que o uso de aparelhos de ar condicionado
e aquecedores representa uma parcela significativa tratando-se dos gastos de energia
elétrica para a obtenção de conforto térmico nos edifícios. Pensando nesta problemática e
na atual crise energética nacional resolveu-se pesquisar a influência da orientação na
redução do consumo de energia para a climatização de edifícios em diversas latitudes
(baixas, médias e altas). Optando-se por fazer uma análise comparativa utilizando-se como
ferramenta de trabalho o programa computacional Visual DOE-3.1, tomando-se como base
modelos construtivos constituídos por materiais convencionais tais como: concreto comum
e concreto celular; e um material alternativo: concreto leve - bloco constituído por um
sanduíche de concreto com agregado de EPS, e uma camada interna de 4,00 cm de
espessura do mesmo material. Assim como, se pretende quantificar a influência do uso do
vidro nas referidas latitudes.
AGRADECIMENTOS:Ao Engenheiro Dr. Aldomar Pedrini (PHD pela University OF
QUEENSLAND).A realização da pesquisa descrita neste trabalho só se tornou possível
graças ao financiamento do CNPq, através do Projeto CT ENERG – Processo N°
552.372/01-3.
Palavras chave: Desempenho Térmico, Orientação, Consumo de energia
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0086
TÍTULO: O USO DA COR NA ARQUITETURA E A MINIMIZAÇÃO DO CONSUMO
DE ENERGIA NA OBTEÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO
ALUNO: TAMMS MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS (03467405410)
ORIENTADOR: MONICA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA (20221355472)
CO-AUTOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)

Resumo:
Tento em vista a crise energética nacional se faz necessário que se desenvolvam pesquisas
que visem a minimização do consumo de energia nas construções para a obtenção do
conforto térmico dos ambientes construídos. Dentre os vários fatores internos, externos e
intrínsecos ao edifício, que influenciam a quantidade do fluxo de calor que atravessam as
superfícies verticais e horizontais, a cor é um fator relevante. Assim sendo o presente
trabalho consta de uma análise comparativa da influência do uso dar cor na arquitetura em
diversas latitudes e a sua aplicação em sistemas construtivos. Para tanto foi feita uma
análise computacional comparativa através do programa Visual DOE. Os modelos
analisados constam de cabines constituídas por materiais convencionais (concreto comum e
celular) e uma com um material alternativo (concreto leve). Ficou comprovado que o uso
dar cor apresenta respostas diferenciadas para as várias latitudes, onde se pode confirmar a
redução do fluxo térmico com a utilização de cores claras em latitudes baixas e a eficiência
do emprego de cores escuras nas altas latitudes com valores elevados do coeficiente de
absorção que proporcionam um aumento do fluxo térmico, melhorando por conseguinte o
desempenho térmico.
AGRADECIMENTOS: Ao Engenheiro Dr. Aldomar Pedrini (PHD pela University OF
QUEENSLAND). A realização da pesquisa descrita neste trabalho só se tornou possível
graças ao financiamento do CNPq, através do Projeto CT ENERG – Processo N°
552.372/01-3.
Palavras chave: Cor, arquitetura, conforto térmico
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0087
TÍTULO: ESTUDO DO CONSUMO E QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA NO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL DA UFRN
ALUNO: FRANCISCO GUERRA FERNANDES JÚNIOR (00980679400)
ORIENTADOR: RICARDO FERREIRA PINHEIRO (10592709434)

Resumo:
Foi instalado no campus universitário da UFRN um sistema de sensoreamento e medição
da energia (Sistema CCK), que nos permite o monitoramento do consumo, qualidade e
perturbações que venham a ocorrer. Neste sistema foram instalados softwares em dois
computadores que servem de ferramenta para se fazer o monitoramento da energia elétrica.
Um desses computadores foi instalado no DCA. Com isto, temos neste Departamento uma
importante “ferramenta” que está sendo utilizada como laboratório para testes sobre a
qualidade e consumo da energia elétrica no Campus Universitário, cujos resultados
propiciarão o estabelecimento de alternativas para a melhoria da qualidade e minimização
do consumo para a própria UFRN. O Sistema de Monitoramento CCK é composto dos
seguintes equipamentos: 1 CCK 6000 (Gerenciador de energia); 52 CCK 4500 (Medidor de
energia); 3 CCK 700(Comunicação); SW CCK PC 6000(Programa de monitoração em
tempo real). O presente trabalho propõe a elaboração de um manual prático para, o
acompanhamento do consumo e qualidade da energia elétrica na UFRN, realização de
diagnósticos pontuais (nos pontos de medição) e comparativos(para localizar situações mais
graves), e, finalmente, a proposição de alternativas de solução. O laboratório de Engenharia
de Computação e Automação da UFRN(LECA) será utilizado como protótipo para a
realização de testes a fim de confirmar as estratégias e deflagrar a execução do trabalho na
UFRN.
Palavras chave: QUALIDADE DA ENERGIA, CONSERVAÇÃO DE ENERGIA,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0091
TÍTULO: GERAÇÃO DE FRACTAIS DETERMINÍSTICOS POR PROCESSOS
ALEATÓRIOS
ALUNO: FRANCISCO EDUARDO FERNANDES E SILVA (04473473490)
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (07136200482)
CO-AUTOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)

Resumo:
Sabendo que os fractais naturais são gerados por processos aleatórios, e que procedimentos
iterativos não-aleatórios geram fractais determinísticos, investigamos a possibilidade de
fractais aleatórios evoluírem, em situações extremas, para fractais determinísticos. Para
isso, buscamos produzir fractais auto-similares da mesma forma com que são produzidos os
fractais naturais, ou seja, através de processos randômicos. O método empregado na
execução do projeto foi: a leitura sistemática do livro Fractals and Chaos an Illustred
Course produzido por Paul S. Addison; simulações utilizando o compilador Dev - C++, e o
gerador de gráficos PrestoPlot; e a utilização das informações adquiridas através de
seminários realizados pelos professores e alunos da base de pesquisa. Dois fractais autosimilares, o tapete de Sierpinski e o conjunto de Cantor, foram obtidos através de processos
aleatórios em simulações computacionais. Apresentamos gráficos descrevendo as etapas
intermediárias pelas quais os fractais randômicos evoluem para o atrator final, que é
determinístico.
Palavras chave: Fractais, Aleatoriedade e Determinismo, Simulação Computacional
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0092
TÍTULO: X4CP32: UMA ARQUITETURA RECONFIGURÁVEL MULTI-NÍVEL DE
GRANULARIDADE GROSSA
ALUNO: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO (03553153431)
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425)
CO-AUTOR: RODRIGO SOARES DE LIMA SÁ REGO (00984970495)

Resumo:
Esse resumo introduz a X4CP32, uma arquitetura reconfigurável (AR) de
granularidade grossa, desenvolvida a partir de dois níveis hierárquicos de
abstração: a Reconfigurable and Programming Unit (RPU) e a Célula. Cada
nível apresentando mecanismos próprios de programação e configuração. A RPU é
a unidade que fornece a possibilidade de reconfiguração da arquitetura,
podendo assumir o comportamento de um processador tradicional ou o de um
conjunto de unidades reconfiguráveis de processamento, enquanto a Célula é a
responsável pelo processamento dos dados, implementando, a partir do comando
da RPU, os comportamentos desejados. Foi desenvolvida uma implementação da
Transformada Discreta do Co-Seno em duas dimensões (DCT 2D) para essa
AR, a qual foi selecionada para apresentação no Iberchip 2002. Com a utilização de uma
implementação constituída de 40 RPU’s foi possível obter um desempenho de 141,4
imagens monocromáticas (640x480) por segundo. Uma implementação da Multiplicação de
Montgomery, a ser apresentada no Studant Forum on Microeletronics 2003, também foi
desenvolvida. A multiplicação modular é largamente utilizada em sistema de
criptografia, que precisam de implementações eficientes. Nessa implementação
foi possível alcançar uma taxa de 1428 multiplicações modulares de 1024 bits
por segundo. A partir dos resultados obtidos se conclui que a X4CP32 é um
projeto viável na investigação da capacidade das AR’s para aplicações de
propósito geral.
Palavras chave: X4CP32, arquitetura reconfigurável, Arquitetura de Computadores
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0094
TÍTULO: COMO OS NATALENSES PERCEBEM A QUALIDADE DE VIDA
URBANA EM NATAL
ALUNO: DANIELLE CAROLINE DE SÁ (00978893425)
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)

Resumo:
Discutir a qualidade de vida (QV) entre os moradores das cidades envolve inúmeros meios
de avaliação, pois trata-se de um tema de caráter subjetivo com interferências do meio em
que se vive. Um dos modos de avaliá-la é a percepção dos moradores, que será utilizada
neste trabalho com a finalidade de verificar a Qualidade de Vida Urbana em Natal. Os
resultados foram obtidos através da análise de dados da aplicação de 809 questionários em
30 pontos estratégicos, distribuídos por diversos bairros da cidade. Para a qualificação da
cidade como um todo, 62% dos entrevistados consideram que a qualidade de vida em Natal
é boa, 10% muito boa e 14% a consideram ruim. A avaliação geral da cidade é então
favorável, o que vincula-se em grande parte à sua qualidade ambiental urbana. Os
moradores refletem em sua percepção a idéia de Natal como uma cidade agradável, mas
que apresenta, por outro lado, sérios problemas sócio-econômicos, como desemprego e
segurança. É preciso destinar atenção especial a estes aspectos bem como à preservação das
qualidades naturais e do conforto da cidade, para que essa imagem não seja comprometida,
já que nela se sustenta uma de suas principais fontes de renda, o turismo.
Palavras chave: Qualidade de Vida Urbana, Qualidade Ambiental Urbana, Percepção dos
moradores
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0096
TÍTULO: CADEIAS UNIDIMENSIONAIS DE SPINS COM ACOPLAMENTOS
DISTRIBUÍDOS QUASIPERIODICAMENTE
ALUNO: KLAYDSON REINALDO CELINO (01259011437)
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)
CO-AUTOR: EZEQUIEL SILVA DE SOUSA (05012635434)

Resumo:
Nos últimos anos o estudo de sistemas quasiperiódicos tem atraído a atenção de inúmeros
pesquisadores. Este interesse é justificado pelo fato de um sistema quasiperiódico ser
considerado intermediário entre um sistema ordenado e um sistema desordenado. Em
particular, um ponto de interesse é a influência da quasiperiodicidade nas propriedades
termodinâmicas do sistema. Neste projeto estudamos a influência da distribuição
quasiperiódica de acoplamentos magnéticos, entre sítios de cadeias unidimensionais de
spins, sobre a magnetização e o calor específico do sistema. Após leitura sistemática de
material bibliográfico introdutório sobre o assunto, executamos cálculos analíticos exatos
da chamada função de partição (para diferentes seqüências quasiperiódicas), a partir da qual
obtemos a magnetização e o calor específico do sistema. Apresentamos gráficos que
mostram o comportamento da magnetização e do calor específico para cada seqüência
quasiperiódica utilizada, bem como com a variação do índice da geração.
Palavras chave: Quasiperiódico, Magnetização, Calor específico
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0105
TÍTULO: A LEI DE HUBBLE
ALUNO: KLEBSON LUCENILDO DA SILVA (02800247460)
ORIENTADOR: NILZA PIRES (38110326404)

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 estas galáxias estão se afastando da nossa galáxias, a Via Láctea. Estes movimentos,
originalmente descobertos em 1915 por Slipher, foram estudados muito cuidadosamente
por Hubble, que anunciou em 1929 0 famoso resultado: a velocidade de recessão das
galáxias é proporcional à sua distância de 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 70 km s-1 Mpc-1. Neste trabalho damos
uma visão geral de como são obtidos o “redshift” e a distância das galáxias, dando ênfase
às medidas de distância utilizadas atualmente: (i) cefeidas e (ii) supernovas tipo Ia.
Apresentamos um panorama geral dos valores da constante de Hubble.
Palavras chave: HUBBLE, velocidade radial
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0108
TÍTULO: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM RECEPTOR DIGITAL PARA A
ESTAÇÃO INPE-CRN
ALUNO: WALLACE ALVES DE ANDRADE ROCHA (04361810451)
ORIENTADOR: MANOEL JOZEANE MAFRA DE CARVALHO (31751890406)

Resumo:
Este projeto consiste em Pesquisa de um sistema para tratamento de sinais de rádio através
de software, para ser empregado no desenvolvimento de uma estação de recepção de
satélite, visando uma solução nacional e de baixo custo. A pesquisa fundamenta-se em
revisão bibliográfica e análise de softwares similares para outras aplicações de livre
distribuição e código aberto, basicamente o Gnuradio, projeto GNU para aplicações de
rádio digital, e o PSpectra, conjunto de bibliotecas de tratamento de sinal. Os resultados já
obtidos são: Conhecimento sobre tratamento de sinais digitais por software, sobre o
funcionamento e estrutura do Gnuradio e PSpectra. Documentação do Gnuradio e de
algumas de suas aplicações. Rotina de modulação para sinais analógicos, implementado em
C++ para ser usado em testes. Rotina de modulação para sinais digitais, simulando e
modulando dados de uma PCD – Plataforma de Coleta de Dados, em C++ e LabView. O
próximo passo do projeto está centrado na apresentação de solução para o problema
proposto expondo quais partes do Gnuradio podem ser aproveitadas, e quais devem ser
reestruturadas e/ou redesenvolvidas de forma a possibilitar uma aplicação que atenda os
requisitos de flexibilidade e robustez.
Palavras chave: Receptor digital, INPE-CRN
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: ET0114
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA INTEGRALIZADORA DAS DISCIPLINAS DE
CONFORTO AMBIENTAL DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: MARIANA PIRES GURGEL (03189078440)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)

Resumo:
O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN possui um currículo que trabalha com um
sistema de integração de conteúdos, que ao invés de serem isolados, dentro das áreas
específicas, são apreendidas conjuntamente pelo aluno. Portanto, busca-se com a
integração, a contribuição de cada disciplina do período para a elaboração de um trabalho,
que é chamado de “trabalho integrado”. Na prática, o planejamento do período começa
antes do início do semestre letivo, com a participação da equipe dos professores do mesmo.
O objetivo da proposta é que o aluno no final do período tenha uma visão globalizante que
o oriente na compreensão do “porquê” de determinados conhecimentos, do “para quê”
servem e de “como” vão ser utilizados, além de “onde” procurá-los. Atualmente, as
disciplinas obrigatórias de Conforto Ambiental 01, 02 e 03 ministradas no 4°, 5° e 7°
períodos, respectivamente, e trabalham dentro dos enfoques “Arquitetura e MeioAmbiente”, “Verticalização” e “Intervenção no Espaço Construído” . A disciplina Estudos
Aplicados de Conforto Ambiental é uma disciplina optativa em que o aluno desenvolve
pesquisa e investigações de problemas relacionados com o conforto térmico, acústico e
luminoso no nível do edifício e do urbano. Esses esforços, no entanto, tem sido
recompensados com trabalhos mais abrangentes, que buscam maior adequação às
exigências ambientais, de redução de consumo energético, às exigências atuais da profissão
e do mercado.
Palavras chave: Integração, Conforto Ambiental, Disciplinas
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0119
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO PONTA NEGRA, VISANDO SUA REUTILIZAÇÃO EM IRRIGAÇÃO DE
CANTEIROS PÚBLICOS NA CIDADE DE NATAL – RN
ALUNO: CIBELE GOUVEIA COSTA (01174956461)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: JULIANA DELGADO TINÔCO (56583354420)

Resumo:
A reutilização de água de qualidade inferior em atividades menos exigentes é primordial
nos dias de hoje, visto que mais de um terço do planeta se encontra em situação de escassez
de recursos hídricos, seja por falta absoluta de água ou pela contaminação das fontes
naturais. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivos: caracterizar o efluente da
ETE Ponta Negra, propor um sistema de pós-tratamento e estabelecer os padrões de
qualidade que assegurem a sua reutilização em irrigação de canteiros públicos na Cidade de
Natal – RN, sem causar danos à saúde da população e dos envolvidos diretamente com a
operação do sistema. Foram monitorados parâmetros microbiológicos (coliformes totais,
Escherichia coli e ovos de helmintos) e físico-químicos (oxigênio dissolvido, demanda
bioquímica de oxigênio solúvel e total, demanda química de oxigênio, formas de
nitrogênio, fósforo total, pH, sólidos em suspensão totais, odor turbidez, temperatura e
condutividade elétrica), escolhidos conforme sua importância para o reúso em irrigação. Os
resultados obtidos foram comparados com padrões de qualidade previamente estabelecidos
e expressam a viabilidade técnica para a reutilização do efluente da ETE Ponta Negra em
irrigação urbana, sendo necessário alguns tratamentos adicionais. Dentro dos critérios
adotados, o efluente final necessita passar por unidades de pós-tratamento compostas de
coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção.
Palavras chave: reutilização de águas residuárias, reúso urbano de esgoto tratado,
caracterização de efluentes
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0120
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO TÉRMICO DE BLOCOS
CONFECCIONADOS COM RESÍDUOS DE FIBRAS VEGETAIS E DE PLÁSTICO
TERMOFIXO
ALUNO: HUDA ANDRADE SILVA DELIMA (01172458448)
ORIENTADOR: MONICA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA (20221355472)

Resumo:
Pesquisas anteriormente desenvolvidas comprovam a eficiência do emprego de resíduos na
construção civil, pois vem sendo uma alternativa de barateamento dos custos das
edificações, além de ser um fator de vital importância no que se refere à poluição
ambiental. Com a finalidade de reduzir os custos das edificações e a poluição ambiental, o
presente trabalho consta de uma análise de blocos de solo-cimento, já que este permite a
sua fabricação no próprio canteiro de obras, caso o solo apresente cerca 30% de argila e
70% de areia. Estes blocos foram confeccionados com a adição de fibras vegetais, ou seja,
curauá, sisal e coco, e com o agregado residual de plástico termofixo de difícil degradação
proveniente da fábrica de botões, denominada BONOR, que se encontra situada no
Município de Parnamirim. Para tanto, o objetivo desta análise é comparar o desempenho
térmico dos blocos que apresentam adicionados na sua composição fibra vegetal e agregado
residual, por meio do programa computacional ECOTECT, devido este ser um dos que
fornecem atualmente dados mais precisos a respeito do desempenho térmico.
AGRADECIMENTOS: Ao Engenheiro Dr. Aldomar Pedrini (PHD pela University of
Queensland) e ao arquiteto Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro (Graduante pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte). A realização da pesquisa descrita neste
trabalho só se tornou possível graças ao financiamento do CNPq, através do Projeto CT
ENERG – Processo N° 552.372/01-3.
Palavras chave: Desempenho Térmico, Fibra Vegetal, Plástico Termofixo
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0124
TÍTULO: O ALGORITMO SOM APLICADO À VISÃO ESTÉREO
ALUNO: RAPHAELA GALHARDO FERNANDES (01195543484)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)

Resumo:
Os sistemas baseados em visão estéreo possibilitam o cálculo de profundidades de objetos,
através da realização do casamento, “matching”, que consiste em encontrar os pixels
correspondentes entre um par de imagens estéreo. Existem várias técnicas ditas tradicionais
para resolver o problema do matching e muitas delas requerem um esforço computacional
elevado. Neste trabalho foi desenvolvida uma técnica, que objetiva realizar o processo de
matching de forma inteligente com base no algoritmo SOM (Self Organized Maps),
conhecido também como rede de Kohonen, reduzindo dificuldades no processo encontradas
nos métodos tradicionais.Esta técnica busca combinar as vantagens dos métodos
tradicionais, incluindo a possibilidade de solucionar o problema de visão estéreo,através de
seu mapeamento no espaço de uma rede neural artificial. Esse trabalho visa encontrar uma
solução bem elaborada para o problema de matching, já que sua realização é um passo
fundamental na percepção da profundidade de objetos quando se utiliza visão estéreo.
Dessa forma, pode-se construir modelos do mundo real também bem elaborados, que
podem ser úteis em diversas aplicações, tais como realidade virtual, simulação de vôos e
robótica. O algoritmo proposto foi implementado e testado sobre um conjunto de imagens
estéreos e os resultados foram excelentes, mostrando a viabilidade do método.
Palavras chave: Algoritmo SOM, rede de Kohonem
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0127
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA DE INJEÇÃO DE SOLUÇÃO
POLIMÉRICA EM DIFERENTES TIPOS DE ROCHAS-RESERVATÓRIO
ALUNO: CLEUTON PEREIRA MARCELINO (84987545420)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

Resumo:
Polímeros solúveis em água, como a poliacrilamida, vêm sendo usados extensivamente
como mecanismo de recuperação do petróleo, devido à sua habilidade em viscosificar a
água de injeção, reduzindo assim a permeabilidade relativa à água mais que a
permeabilidade relativa ao óleo. Porém, alguns parâmetros de grande relevância
influenciam na otimização deste mecanismo, como: características petrofísicas da rocha
(permeabilidade e porosidade), adsorção, fator de resistência e o fator de resistência
residual. Este trabalho tem como objetivo, através de testes de deslocamento de fluidos em
meios porosos, realizados em laboratório, estudar tais parâmetros em arenitos provenientes
de diferentes reservatórios. Foram feitas injeções de soluções de uma poliacrilamida à
concentração de 350 ppm e viscosidade 6 cP em arenito consolidado e, através dos
resultados de variação de pressão antes e depois da injeção da solução polimérica, foi
possível determinar a redução da permeabilidade à água. A partir dos dados obtidos dos
testes de deslocamento, estimou-se o fator de recuperação do óleo, utilizando um simulador
matemático “PFPM” e, assim, comparou-se a eficiência da poliacrilamida nas diferentes
amostras de rocha.
Palavras chave: mecânismo de recuperação, poliacrilamida, deslocamento de fluidos em
meios porosos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0137
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE GREEN-AMPT PARA
CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO
ALUNO: RAIMUNDO GOMES DE AMORIM NETO (04603791437)
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449)

Resumo:
A infiltração da água no solo é um processo fisicamente complexo e o seu comportamento
hidráulico é influenciado por fatores pontuais como a presença de microcanais (associados
às raízes das plantas e atividade biológica), profundidade da zona não saturada e atividades
humanas. A equação de Green-Ampt (1911) tem sido bastante usada para simular o
processo de infiltração da água no solo. O objetivo deste trabalho é determinar os
parâmetros de Green-Ampt utlizando a seguinte metodologia: a) realização de uma série de
ensaios de infiltração in situ com infiltrômetro de carga positiva numa bacia do semi-árido
nordestino (Serra Negra/RN); b) análise em laboratório do solo para determinação dos
parâmetros físicos; c) calibração dos parâmetros de Green-Ampt utilizando rotinas
computacionais e métodos estatísticos. A análise dos resultados (condutividade hidráulica
efetiva, porosidade e granulometria) indica a importância de se levar em conta a
variabilidade espacial das propriedades do solo no estudo dos processos de infiltração na
bacia.
Palavras chave: infiltração, Green-Ampt, parâmetros
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0139
TÍTULO: ELEMENTOS DE PRÁTICA NA USINAGEM POR TORNEAMENTO
ALUNO: GABRIEL BESERRA DO NASCIMENTO (00989197417)
ORIENTADOR: JOCEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (94170479491)

Resumo:
A necessidade existente de se conseguir baixos custos, eficiência, qualidade superficial,
menores tempos de usinagem, nos leva a definir os fatores que mais influenciam nas
operações de usinagem convencionais Esta prática realizada no Laboratório Oficina
mecânica do NTI da UFRN tem como objetivo levantar alguns parâmetros tecnológicos
importantes, tais como velocidade de corte, materiais utilizados (ferramenta e peça),
temperatura da peça e ferramenta, acabamento superficial entre outros através da
observação dos procedimentos durante a operação de torneamento. O experimento consiste
do torneamento, com operações de desbaste e de acabamento, em peças cilíndricas de
Alumínio, de Bronze, de Aço ao Carbono ABNT-1020, e de Aço ao Carbono ABNT-1045
utilizando, para tanto ferramentas de Aço Rápido, Aço ABNT-1045 e Pastilha de Metal
Duro.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0142
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA COMPOSIÇÃO DO LIXO PARA RECICLAGEM
ALUNO: EILSON LOPES MORAIS FILHO (01979500436)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: YGOR ALEXANDRE DE AQUINO FONSECA (00978045416)
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)

Resumo:
A degradação do meio ambiente tem sido alvo da preocupação de órgãos e instituições,
sejam eles governamentais ou não, bem como das comunidades, seus representantes e das
pessoas em geral. A geração de lixo e o seu impacto no meio ambiente, alterando a
qualidade de vida no planeta, principalmente no perímetro urbano, é um dos elementos que
mais contribui para esta degradação. Uma das alternativas para minimizar este problema
tem sido a reciclagem do lixo, sendo indispensável para este processo, o conhecimento da
composição do mesmo. A coleta seletiva é outro aspecto que contribui para o incremento
da reciclagem. A análise da composição do lixo, objeto deste trabalho, visa o conhecimento
qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos, analisando as possíveis conseqüências ao
meio ambiente e identificando as possibilidades de reciclagem.
Palavras chave: resíduos sólidos, composição do lixo, reciclagem
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0145
TÍTULO: RESPOSTA EM FREQÜÊNCIA DA IMPEDÂNCIA DO
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO
ALUNO: GUSTAVO FERNANDES DE LIMA (00783529406)
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)

Resumo:
Neste trabalho é apresentado a resposta em freqüência da impedância de um transformador
de potencial capacitivo (TPC), numa faixa de freqüência representativa do transitório
eletromagnético. Uma rotina computacional foi desenvolvida para obtenção de curvas de
impedância. A rotina é baseada no algoritmo para formação da matriz admitância de barra.
Foram realizados simulações com o sistema elétrico isolado, com o TPC isolado e com os
dois acoplados. Os resultados revelam mudanças nas impedâncias das barras do sistema
elétrico e do TPC depois do acoplamento. Dessa forma, o estudo da impedância do TPC
tem que considerar o sistema elétrico em que o mesmo encontra-se acoplado.
Palavras chave: Impedância do transformador
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0147
TÍTULO: IMPACTO DOS RESÍDUOS SOLIDOS NA SAÚDE PÚBLICA
ALUNO: PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR (00999222406)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES JUNIOR (01055345442)
CO-AUTOR: RAFAEL BARBOSA BARRETO (00849785464)

Resumo:
Este trabalho tem por finalidade analisar os impactos dos resíduos sólidos na saúde publica
e encontrar soluções minimizar este problema. O lixo é responsável pela proliferação de
doenças relacionadas com vetores tais como animais peçonhentos, insetos e roedores. É
constatado um aumento no registro de casos de doenças além de anomalias imunológicas,
câncer, danos no aparelho reprodutor e defeitos de nascença, doenças respiratórias,
problema de função hepática, neurológica e renal, nas populações que residem na
circunvizinhança de lixões. Tal circunstancia, evidencia a necessidade de implementar um
destino final adequado aos resíduos sólidos. Como medidas emergenciais para os lixões: a)
cobertura com material argiloso-arenoso, no final de cada jornada de trabalho; b)
isolamento da área de lixões para evitar a presença de animais; e como medida mais
apropriada, a implantação de aterros sanitários.
Palavras chave: Resíduos sólidos, saúde pública, aterro sanitário
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0152
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS PARA ADIÇÃO AO CIMENTOS
DO TIPO PORTLAND-G
ALUNO: DANIELE DE MACEDO HENRIQUE (01047821451)
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)

Resumo:
O cimento Portland API classe G é o material de base mais utilizado na formulação de
cimentos para poços de petróleo. No entanto, o comportamento mecânico desse material
não é adequado para algumas condições de poço. Além de estarem situados em regiões
geotérmicas, o óleo encontrado nos campos do Nordeste apresenta, via de regra, alta
viscosidade. Este cenário implica na necessidade de cimentos com boa resistência térmica e
caráter plástico, capazes de suportar gradientes geotérmicos e de recuperação secundária
por injeção de vapor. A adição de polímeros pode favorecer algumas das propriedades do
cimento, principalmente plasticidade. Além de garantir estabilidade térmica e
comportamento reológico adequado. Desta forma, o objetivo deste trabalho é estudar as
propriedades reológicas e físico-químicas de polímeros comerciais (poliacrilamidas e
poliuretanas) visando sua adição em cimento Portland-G ou análogo. Os polímeros
selecionados foram caracterizados por reologia, infravermelho, viscosimetria e análise
termogravimétrica. Os resultados mostraram que a poliacrilamida aniônica não é um bom
candidato para aditivo pelas suas caraterísticas reológicas. Já a poliacrilamida catiônica
mostrou-se viável para aplicação em cimento. Por fim, três poliuretanas foram investigadas.
A poliuretana em pó e a sólida foram insolúveis e não puderam ser caracterizadas pela
maioria das técnicas empregadas. Já a poliuretana em emulsão apresentou-se como a
melhor opção para adição em cimento.
Palavras chave: Polímeros para adição, cimento PORTLAND-G
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0153
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PARTÍCULAS DE PANI-PMMA DO TIPO
"CORE-SHELL"
ALUNO: DANIEL WAGNER OLIVEIRA DE MEDEIROS (03948610436)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)

Resumo:
As dispersões de Polianilina (PANI) têm sido estudadas por vários grupos de pesquisa. A
maioria dos trabalhos centraliza-se no aumento de sua estabilidade e no controle do
tamanho e da morfologia das partículas, fatores que estão diretamente relacionados às
propriedades dos compostos de PANI. Geralmente, as dispersões de polianilina são
produzidas utilizando-se estabilizantes poliméricos como o poli(álcool vinílico) e éteres
celulósicos. Resultados similares podem ser obtidos através do recobrimento de partículas
de látex (poliacrilatos) com uma fina camada de polímero condutor produzindo partículas
do tipo "core-shell", que foi o caso estudado no presente trabalho. Partículas de PMMA
(polimetil metacrilato)–PANI do tipo “core-shell” foram preparadas (com diferentes
proporções de PANI/PMMA) e analisadas através de medidas de absorção eletromagnética,
potencial zeta e termogravimetria. As medidas de potencial zeta e de absorção
eletromagnética mostraram um aumento da carga superficial das partículas com o aumento
da quantidade de PANI presente nas partículas, como um indício da presença das cadeias
da mesma, em sua maior parte, na superfície, numa conformação tipo “escudo”. A análise
térmica mostrou que o material é termicamente estável até 300°C e que a adição de
polianilina não influenciou nesse comportamento. Conclui-se, portanto, que as partículas de
PANI-PMMA do tipo “core-shell” podem ser caracterizadas através de medidas de
potencial zeta e absorção eletromagnética.
Palavras chave: Polianilina, Core-shell, Poliacrilatos
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão
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CÓDIGO: ET0155
TÍTULO: MÓDULO SIMULADOR DE TRANSITÓRIOS UTILIZANDO UM
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA CHAVEADO
ALUNO: ANALUIZA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (00847134458)
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)

Resumo:
O trabalho proposto consiste em construir um amplificador de potência que irá converter
um sinal digital, obtido a partir de simulações realizadas através do software ATP
(Alternative Transiente Program), em um sinal analógico, para que seja possível aplicá-lo a
uma carga, com o objetivo de verificar seu comportamento em condições de regime
transitório. A partir do transitório simulado, serão obtidos os pontos (Tensão x Tempo) que
serão convertidos em um sinal analógico, através de uma placa de aquisição de dados. Com
esse sinal, a etapa seguinte será amplificá-lo e aplicá-lo à carga. Nesse trabalho espera-se
obter resultados necessários para verificar o comportamento e a suportabilidade das cargas
quando são aplicados sinais transitórios. A amplitude desses transitórios irá definir os
níveis de tensão suportados pela carga com o intuito de verificar seus efeitos que, em geral,
não são fornecidos pelos fabricantes de equipamentos dos quais os consumidores reclamam
ressarcimento de danos causados pela concessionária.
Palavras chave: Amplificador de potências, sinal analógico
Modalidade da bolsa: ANP
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CÓDIGO: ET0159
TÍTULO: OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR
CARBONETO DE TÂNTALO OBTIDOS A PARTIR DE UMA MISTURA DE
POLI(FENILSSILOXANO) E CARGA REATIVA DE Ta
ALUNO: EDUARDO GALVÃO RAMALHO (03605359418)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)
CO-AUTOR: WILSON ACCHAR (50580396720)

Resumo:
Compósitos possibilitam a combinação das propriedades encontradas nos diferentes tipos
de materiais. O processamento de compósitos cerâmicos a partir de precursores poliméricos
é uma técnica recente, que se baseia na pirólise de polímeros para formação de uma fase
cerâmica em presença de cargas reativas e/ou inertes. Este trabalho visa a obtenção e a
caracterização de um composto cerâmico reforçado com carbonetos de tântalo obtidos a
partir de precursores poliméricos, sendo a mistura destes componentes prensada a quente e
pirolisada a temperaturas entre 1200°C a 1400°C. Foi realizado análises termogravimétricas
(TGA) com o objetivo de observar o comportamento da variação de massa com a
temperatura. Também foi realizado análises térmicas diferenciais (DTA) para a avaliação
das reações durante o processo de pirólise. As fases resultantes deste processo foram
caracterizadas por difratometria de raios X. Os resultados obtidos revelaram que está
técnica é eficiente na obtenção da fase de reforço (TaC), como também promoveu um
aumento no rendimento cerâmico do material obtido em relação ao polímero puro.
Palavras chave: pirólise, carboneto de tântalo, precursores poliméricos
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0163
TÍTULO: APROVEITAMENTO DAS FIBRAS DAS FOLHAS DO ABACAXI E DOS
SEUS RESÍDUOS
ALUNO: ALESSANDRA LUZIRENE COSTA TEÓFILO (01014168490)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: PATRICER LUBUMBA MENEZES (553499944-6)
CO-AUTOR: ANTONIO ERIVAN DE LIMA FILHO (034429804-3)

Resumo:
Nos últimos anos têm se intensificado a procura e conseqüentemente as pesquisas
referentes à produtos ecologicamente corretos, dentre os quais estão as fibras naturais
vegetais. Pesquisas científicas voltadas a análises das características das plantas,
especificamente das folhas do abacaxizeiro, estão sendo desenvolvidos nos laboratórios de
Engenharia Têxtil, com o objetivo principal de extrair as fibras destas folhas e o seu refugo,
para o aproveitamento da matéria-prima existente em abundância na natureza e analisar a
viabilidade de seu uso nos mais diversos campos, como diversas indústrias tais como:
construção civil, ração animal, automobilística, têxtil, farmacêutica e artesanato. Além da
parte científica do projeto, deve-se ser também ressaltado a importância social que este
representa para a população, principalmente a mais carente que trabalha direto com a
produção no campo e várias cooperativas associadas. Desta forma, criando-se novos
empregos para os trabalhadores rurais haverá uma tendência de manter o homem do campo
no campo, beneficiando também o Estado que apóia o projeto.
Palavras chave: lubumba, garoto malhação,
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0165
TÍTULO: MINIMIZAÇÃO DO DESGASTE DE BOQUILHAS UTILIZADAS NA
INDÚSTRIA CERÂMICA ATRAVÉS DA DEPOSIÇÃO DE UM FILME FINO DE TiN
ALUNO: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)

Resumo:
As boquilhas utilizadas nas industrias cerâmicas apresentam um elevado grau de desgaste
em curto período de tempo, ocasionando prejuízos diversos neste setor industrial. O
presente trabalho se propõe a fazer uma comparação entre peças tratadas e não tratadas e
sugerir às empresas neste ramo uma forma de diminuir este rápido desgaste com a
deposição de um revestimento duro. Para melhor representar o estudo do desgaste nas
boquilhas, foram estudadas amostras de ferro fundido cinzento revestidas com TiN e
comparadas com amostras sem tratamento superficial. O revestimento TiN foi depositado
através do processo Physical Vapor Deposition (PVD). Realizou-se ensaios de desgaste
pino-contra-disco, estudando a variação mássica das peças e constatanto perda de massa da
amostra revestida inicialmente baixa em relação a amostra não revestida porém esta
variação foi aumentando a cada ensaio realizado chegando a se igualar à variação mássica
da amostra sem revestimento. Através da análise em Microscópio Eletrônico de Varredura
(MEV) e espectro de Raios-X observou-se a remoção da camada depositada após
desgastada, observou-se também heterogeneidades no revestimento, o que facilitam o
desprendimento da camada e o surgimento de pites de corrosão.
Palavras chave: desgaste, revestimento TiN, ferro fundido
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0166
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DOS ALGORITMOS INTERPOLADORES DO SURFER
PARA A GERAÇÃO DE MODELOS DIGITAIS DE TERRENO
ALUNO: FILIPE AUGUSTO DE AZEVÊDO COSTA (04936860450)
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)

Resumo:
Os modelos digitais de terreno (MDTs) vêm sendo cada vez mais empregados nos projetos
de engenharia, como meio através do qual se podem obter informações referentes à
superfície, tais como: curvas de nível, estimativas de áreas e volumes, visualizações
tridimensionais, entre outros. Para a criação desses modelos, necessita-se de uma amostra
representativa de pontos do terreno, com suas respectivas coordenadas e atributo (em geral,
elevação ou profundidade), que são interpolados para a geração do MDT. Vários são os
métodos para interpolar os dados de entrada. Saber escolher aquele que é mais adequado ao
caso estudado, é decisivo para uma reconstrução fiel da superfície real. Diante dessa
necessidade, este trabalho objetiva investigar os algoritmos interpoladores do programa
SURFER 7.0, avaliando-os em termos de fidelidade aos dados originais, velocidade de
computação, suavidade das curvas, precisão geral e situações às quais são recomendados.
Para tanto, testes foram feitos em diferentes superfícies, que abrangeram desde as mais
simples matematicamente estruturadas até as de comportamento complexo, como um
trecho do leito do Rio Potengi. A partir de pontos colhidos dessas superfícies, criaram-se os
respectivos modelos digitais, os quais foram testados para medir as características de cada
interpolador. Como resultado, observou-se que os algoritmos interpoladores estudados são
eficientes para geração de MDTs, quando utilizados em situações para as quais são
recomendados.
Palavras chave: MODELO DIGITAL DE TERRENO, INTERPOLAÇÃO, SURFER
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0170
TÍTULO: FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A ELETRODEPOSIÇÃO DE
COBRE EM METAIS COMUNS
ALUNO: EDILSON LOURENÇO DA COSTA JÚNIOR (90376340444)
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)

Resumo:
A deposição de metais pode ser feita através de vários métodos entre os quais o de
eletrodeposição, uma vez que o método permite o controle da espessura da camada
depositada e, também, os princípios fundamentais do processo são bem conhecidos.
Preparou-se solução aquosa de sulfato de cobre (CuSO4) na concentração de 1,0 mol/L e
determinou-se sua concentração real utilizando-se a picnometria. Foram confeccionados
eletrodos de cobre e de outros metais (metais comuns) com áreas de aproximadamente 3,8
cm2. Montou-se a cela eletrolítica e se conectou a um potenciostato MQPG-01 que envia
um potencial elétrico de 0,5 V e uma corrente de 0,5 A. Em cada medida manteve-se um
eletrodo metálico, sob agitação a uma dada temperatura (intervalo de 25-47 °C), onde
ocorreu a eletrodeposição nesse eletrodo. Foi obtido um gráfico que representa o
comportamento médio da massa de cobre eletrodepositada em função da temperatura.
Ajustou-se os dados obtidos com uma equação polinomial de segundo grau que melhor
explica o comportamento da curva. Mesmo esta equação apresentando um coeficiente de
correlação (R) menor do que o de outras equações testadas para representar as variações
médias de massa versus temperatura, ela fornece uma melhor distribuição residual para os
valores médios dos dados experimentais obtidos.
Modalidade da Bolsa: Voluntário
Palavras chave: eletrodeposição, eletrodo, massa-temperatura
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0172
TÍTULO: SITUAÇÃO HÍBRIDA DO ESCOAMENTO EM UM CANAL DE PLACAS
PARALELAS SUBMETIDO A UM CAMPO MAGNÉTICO
ALUNO: JUAN BERTO ALVES DA SILVA (00998247448)
ORIENTADOR: JOÃO ALVES DE LIMA (67514286420)

Resumo:
Neste presente trabalho, estudamos o escoamento regular conduzindo eletricamente um
fluido viscoso e incompressível isolado em direção a duas placas paralelas e infinitas
horizontalmente com transferência de calor. A velocidade da placa superior é dada como
constante enquanto a placa inferior se mantém estacionária. Assumimos que a viscosidade
do fluido varia com a temperatura. O efeito do campo magnético uniforme aplicado
externamente vai agir perpendicularmente ao escoamento junto as placas com a influência
do gradiente de pressão no escoamento e na distribuição de temperatura são relatados. O
par de equações não lineares que governam o movimento são solucionadas através de
subrotinas bem estabilizadas para problemas de valor de contorno da biblioteca matemática
IMSL. Resultados para campos de velocidade e temperatura são apresentados para
situações típicas com vários gradientes de pressão, número de Hartmann, parâmetros de
sucção e viscosidade. Finalmente, obtemos resultados pelo presente método, que são
comparados com os dados publicados em literatura, mostrando excelente performance.
Palavras chave: Magnetohidrodinâmica, convecção forçada interna, simulção numérica
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0175
TÍTULO: MAGMATISMO GRANÍTICO TIPO-ITAPORANGA NA PORÇÃO LESTE
DA FAIXA-SERIDÓ-FSe: GEOLOGIA E PETROGRAFIA DO BATÓLITO
BARCELONA
ALUNO: AXEL ANTONIO TORRES DE SOUSA (90457358491)
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)
CO-AUTOR: ROGÉRIO CAVALCANTE (03500576486)

Resumo:
O Granitóide Barcelona está localizado na porção leste da Faixa Seridó (RN), e constitui
um batólito com mais de 200 km2 de área aflorante. Intrude uma seqüência de rochas
gnáissicas-migmatíticas de idade paleoproterozóica a arquena. Trabalhos de campo e
petrográficos permitiram definir no pluton quatro fácies: granitos porfiríticos, granitos
médios, microgranitos e uma suíte de rochas máficas-intermediárias que ocorrem
principalmente na forma de enclaves nas graníticas. Nas fácies graníticas a mineralogia
essencial é composta por plagioclásio , K-feldspato e quartzo, e biotita e/ou anfibólio são os
máficos principais. No fácies máfico-intermediário predomina plagioclásio e quartzo (Kfeldspato é subordinado), e como máficos principais hornblenda e biotita. Aqui,
composicionalmente dominam quartzo-dioritos. Os granitos porfiríticos dominam no
batólito, e contêm megacristais de K-feldspato euédricos e zonados. Composições
monzograníticas dominam nos granitos porfiríticos e médios, e nos finos dominam
granodioritos. O estudo das macro e microtexturas petrográficas e dos minerais opacos em
seções polidas, forneceram subsídios para a discussão dos processos petrogenéticos.
Cristalização fracionada é o processo evolutivo dos magmas, o qual se deu sob condições
de fugacidade de oxigênio moderada a elevada. Uma fonte mantélica é atribuida ao magma
das rochas máficas-intermedaiárias, e uma fonte crustal é postulada para as rochas dos
fácies graníticos.
Palavras chave: Magmatismo Granítico, Neoproterozóico, Barcelona
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0182
TÍTULO: ESTUDO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DE BAGAS DE JACA
ALUNO: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: ODISSÉIA CARLA PIRES GASPARETO (75128659453)

Resumo:
A jaca até o momento não tem sido aproveitada industrialmente, por esse motivo se
resolveu estudar a sua conservação através da desidratação osmótica, cujo principio é a
imersão dos alimentos em soluções de açúcar ou sal originando dois fluxos simultâneos e
em contracorrente, a difusão de água do alimento para a solução e a difusão do soluto (sal
ou açúcar) da solução de desidratação para o alimento. A jaca utilizada foi do tipo dura,
adquirida no mercado local, cortada e separada a polpa dos caroços e em seguida pesada.
Foi realizada a caracterização físico-química (pH, acidez total titulável, sólidos solúveis e
teor de água) da jaca dura in natura e desidratada, segundo as Normas Analíticas do
Instituto Adolfo Lutz (1985). A desidratação osmótica das bagas da jaca dura foi feita
através da imersão em soluções de sacarose nas condições de processamento: 40ºBrix/50ºC,
50ºBrix/50ºC, 40ºBrix/30ºC(Tambiente) e 50ºBrix/30ºC(Tambiente) com tempos de
imersão de 2, 3, 4 e 24 horas com agitação. Para cada condição foram calculados a redução
de peso (RP), o ganho de açúcar (GA), a perda de umidade (PU), segundo Levi et
al,1983.Os resultados da desidratação osmótica mostraram que o aumento da concentração
da solução osmótica causa um aumento na perda de umidade e no ganho de açúcar. Da
mesma maneira, o aumento do tempo de imersão causa também um aumento nestes
parâmetros. A melhor condição de processamento foi 50ºBrix/50ºC com tempo de imersão
de 3 horas.
Palavras chave: Jaca, desidratação osmótica
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0186
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE E INTERLIGAÇÃO EM TEMPO
REAL DE UM ESTIMADOR DE ESTADO COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO DA
COSERN
ALUNO: DANIEL BRAZ F. DA SILVEIRA (01069630403)
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491)

Resumo:
A estimação de estado permite fazer um planejamento mais confiável de redes de
distribuição de energia elétrica. Para isso, existe a necessidade de que o sistema de
distribuição seja automatizado e monitorado através de um sistema supervisório. O
estimador de estados implantado no supervisório da COSERN é um algoritmo
computacional que envolve medições reais no barramento de média tensão da subestação,
nas saídas de alimentadores, nos pontos que possuem chave ou religador telecomandado e
pseudomedições, admitidas em cada nó do alimentador. Essas medições reais são
adquiridas junto ao supervisório da COSERN através de seu software de gerenciamento
SAGE (Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia), que possibilitou obter e tratar uma
base de dados em tempo real com alta performance. A interligação do estimador com o
sistema SAGE é feita através de um de software de Interligação (SI), que foi desenvolvido
em linguagem PERL. Um projeto-piloto desse Estimador de Estado encontra-se implantado
no sistema COSERN, atualmente supervisiona 4 (quatro) alimentadores em tempo real.
Palavras chave: Estimação de estado, Supervisório, Distribuição de energia elétrica
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0189
TÍTULO: MEMBRANAS PARA DESSALINIZAÇÃO
ALUNO: ANDRESSA BASTOS MOTA LIMA (01064005411)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)

Resumo:
Membrana é definida como uma barreira seletiva entre duas ou mais fases. As membranas
podem ser do tipo simétrica e do tipo assimétrica que é constituída por uma película
superficial muito densa depositada sobre um substrato poroso e espesso. As membranas
simétricas apresentam alta resistência hidráulica a transferência de massa determinada pela
sua espessura enquanto as membranas assimétricas combinam alta taxa de permeação com
elevada seletividade. Atualmente as membranas para dessalinização são poliméricas,
importadas e caras, ocasionando um alto custo para implantação de módulos de
dessalinização. Assim, é importante o desenvolvimento de tecnologia de inovação a nível
nacional para o desenvolvimento do estado do RN. É possível a fabricação de membranas
cerâmicas simétricas para a dessalinização pelo método da anodização de uma placa
metálica de alumínio. Foi construído uma célula eletrolítica sendo o eletrodo de chumbo
com dimensões 10 vezes maiores que as dimensões do contra eletrodo de alumínio. Acido
sulfúrico de baixa concentração foi selecionado para o banho eletrolítico A tensão de
alimentação do banho deve estar compreendida entre 14 e 20 volts, e a intensidade de
corrente deve ser de 1,5 Amp./dm2. Para manter a temperatura do banho entre 18 e 20 ºC,
foi montado um sistema de refrigeração.O presente trabalho, além de comentar os tipos de
membranas para dessalinização apresentará a montagem do aparato experimental para
síntese de membrana cerâmica anódica.
Palavras chave: Dessalinização, anodização, membranas cerâmicas
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0194
TÍTULO: ESCOAMENTO MHD TRANSIENTE E TRANSFERÊNCIA DE CALOR
ENTRE DUAS PLACAS PARALELAS COM VISCOSIDADE DEPENDENTE DA
TEMPERATURA
ALUNO: DIEGO PAIVA BARBOSA (00866171410)
ORIENTADOR: JOÃO ALVES DE LIMA (67514286420)
CO-AUTOR: JUAN BERTO ALVES DA SILVA (00998247448)

Resumo:
Neste presente trabalho, estudamos o efeito da viscosidade em um escoamento de um fluido
incompressível, viscoso e eletricamente condutor entre placas paralelas separadas e
infinitas. A viscosidade do fluido varia exponencialmente com a temperatura e as duas
placas estão submetidas a duas temperaturas constantes porem diferentes. O fluido é
submetido a um gradiente de pressão constante e a um campo magnético uniforme
perpendicular as placas. O fluxo e a distribuição da temperatura são governados unindo-se
um conjunto de equações como: continuidade, transferência de momentum e energia. O par
de equações não lineares que governam o movimento são solucionadas numericamente
através de subrotinas bem estabilizadas para problemas de valor de contorno da biblioteca
matemática IMSL. Assim, resultados para os campos de velocidade e temperatura são
obtidos para certos valores de parâmetros característicos, número de Hartmann e
parâmetros de viscosidade. Finalmente, os resultados obtidos através da presente
metodologia são criticamente comparados com dados publicados na literatura.
Palavras chave: magnetohydrodinâmica, convecção forçada interna, simulação numérica
Modalidade da bolsa: ANP
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CÓDIGO: ET0197
TÍTULO: EFEITO DO TEOR DE UMIDADE EM COMPÓSITOS HÍBRIDOS VIDRO /
JUTA.
ALUNO: ISAQUE ASAFE COSTA DA SILVA (03043714407)
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491)

Resumo:
O presente trabalho de investigação estuda as propriedades de resistência (tensão última) e
rigidez (módulo de elasticidade longitudinal) de um compósito laminado híbrido a base de
matriz polimérica. A configuração do laminado consta basicamente de camadas de tecidos
de fibras de vidro-E combinadas com camadas de tecido de fibras de juta e o coremat,
sendo o mesmo constituído de um tecido a base de polietileno, colocada com o objetivo de
aumentar a rigidez do compósito. As propriedades de resistência e rigidez do compósito são
obtidas, inicialmente, a partir de ensaios de tração uniaxial. Tendo em vista futuras
aplicações, por parte da indústria, em elementos estruturais com contato direto com
ambiente de alto teor de umidade (reservatórios, tubulações, etc.), um estudo comparativo
dessas propriedades para os estados seco e úmido se fez necessário. Neste sentido, foram
realizados ensaios de tração uniaxial para os estados seco e úmido (teor de umidade de
6,02%) do material. Ensaio preliminar de absorção de umidade foi realizado. Os resultados
mostraram uma maior absorção de umidade do laminado híbrido, quando comparado aos
compósitos à base de fibra de vidro. Com relação às propriedades mecânicas, registrou-se
uma influência direta do teor de absorção de umidade, caracterizada pela perda dessas
propriedades para o caso do estado úmido. Estudos micrográficos foram realizados nos
CP'S fraturados para análise do mecanismo de dano desenvolvido (delaminação,
microfissuras, etc.).
Palavras chave: Compósitos Híbridos, Umidade, Propriedades Mecânicas
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0202
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE DE APOIO PARA
ROBÔS CONTROLADOS POR VISÃO COMPUTACIONAL
ALUNO: ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (01129237478)
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)

Resumo:
Neste trabalho foi implementado um novo projeto para uma frota de mini-robôs móveis e
um sistema de visão inteligente, a serem usados como plataforma de testes para pesquisas
dentro da base de sistemas inteligentes na área de controle de robôs realimentados por visão
computacional. Visando compatibilizar tamanho do robô, torque nas rodas, taxa de
transmissão e consumo de baterias com os exigidos pela aplicação, a frota teve seu projeto
mecânico e de firmware renovados. Quanto ao novo sistema de visão, ele consiste
basicamente de três partes: identificação de características do campo - feita off-line e sem
robôs, que usa a transformada de Hough e uma adaptação dela para a localização das
marcas do campo na imagem, sendo capaz de extrair informações sobre inclinação do
mesmo e distorção da câmera; calibração das cores - passo feito off-line, que identifica
todos os robôs utilizando busca estruturada e realiza calibração das cores sem intervenção
do operador, permitindo assim que os robôs sejam identificados durante a partida;
localização dos robôs em tempo real - passo feito com o sistema on-line, que é capaz de
identificar localização e orientação de todos os robôs e da bola em tempo real, num período
inferior a 10ms. Além de contribuir para a formação científica do bolsista, o presente
trabalho possibilitou o desenvolvimento de uma série de publicações, e de duas dissertações
e uma tese que estão em andamento.
Palavras chave: mini-robôs, visão computacional, sistemas inteligentes
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003
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TÍTULO: A FORMAÇÃO SÃO PEDRO E SÃO PAULO (ATLÂNTICO
EQUATORIAL): NOVOS DADOS LITOESTRATIGRÁFICOS
ALUNO: LUANA KARINA CÂMARA DE MEDEIROS (01282221400)
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304)
CO-AUTOR: JOAQUIM DAS VIRGENS NETO (76180972400)

Resumo:
Neste trabalho apresentamos a interpretação paleogeológica dos novos dados
litoestratigráficos da Formação São Pedro e São Paulo (Atlântico Equatorial) de idade
Quaternária obtidos a partir de uma cartografia detalhada (1/50) da ilha Sudeste do
Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Esta Formação é constituída por rochas polimíticas
consolidados e bastante retrabalhadas, provenientes do embasamento e mais raramente da
atividade biogênica. Estas rochas encontram-se aglutinadas por cimentação química e/ou
bioquímica de natureza carbonatada. A sua granulometria varia desde a mais grossa até a
mais fina, distribuída numa seqüência de níveis de ortoconglomerado, paraconglomerado,
brecha sedimentar e arenito, cujo conjunto apresenta-se com uma espessura média de 4 m.
Alguns constituintes biogênicos do cimento carbonático (algas vermelhas calcíferas;
microgastrópodes, foraminíferos planctônicos), juntamente com fósseis de corais,
barnacles, moluscos bivalves sugerem que o calcário depositou-se em águas superficiais até
30 m abaixo do nível do mar. Conseqüentemente, o bloco crustal (crosta inferior/manto
superior) que serve de embasamento a Formação São Pedro e São Paulo ou soergueu-se
através de movimentos sismotectônicos comuns em zonas de fraturas relacionadas com a
expansão oceânica, ou o nível do mar sofreu recuo através de movimentos eustáticos.
Palavras chave: Rochas Sedimentares, Fósseis, FM. São Pedro e São Paulo
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0210
TÍTULO: ESTUDO DA RAZÃO C/T EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS
CONTENDO PARAFINA
ALUNO: ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO PATRÍCIO (04729894480)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)
CO-AUTOR: ROBERTA DE MELO PEGADO (04132725405)
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CO-AUTOR: DAMILSON FERREIRA DOS SANTOS (80732313449)

Resumo:
Na industria metalúrgica o uso de parafina vem tornando-se mais evidente, principalmente
no setor de desengraxe onde a parafina é utilizada como um absorvente, que tem por
finalidade, a retirada de óleos e graxas contidas nas superfícies das peças metálicas a serem
utilizadas. Tal procedimento causa inconvenientes como o acumulo de rejeitos dos
processos os quais não guardam interesse imediato pelo gerador que deseja se desfazer
deles.Diante deste fato surge o objetivo deste trabalho que é a purificação dessa parafina
contaminada através de um processo de extração contendo microemulsão. Após estudos
realizados anteriormente definiu-se o sistema microemulsionado: Tensoativo: Acido
sulfônico, Cotensoativo: álcool isoamílico, Fase polar: água e fase apolar: Parafina. O
método de construção dos diagramas de microemulsão envolve inicialmente a determinação
do ponto de solubilidade, depois se determina às curvas de mudança de fases, foi utilizada
uma temperatura de 55ºC devido à cristalização da parafina, variou-se às razões c/t entre
0,5 e 2, obteve-se como melhor resultado o diagrama de razão c/t=2. Este diagrama possui
uma região de microemulsão com alta miscibilidade na fase apolar que é de interesse do
trabalho, devido proporcionar a extração seletiva do óleo contido na parafina contaminada.
Palavras chave: microemulsão, parafina, extração
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0211
TÍTULO: ESPECIFICAÇÕES ALGÉBRICAS E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
ALUNO: KELLY PATRICIA DA SILVA (00953139409)
ORIENTADOR: REGIVAN HUGO NUNES SANTIAGO (30680581200)

Resumo:
Provadores automáticos de teoremas são programas que utilizam certas regras da lógica
para responder questões que requerem raciocínio, e são muito úteis nos primeiros estágios
de desenvolvimento de software. Isabelle é um provador de teoremas genérico, ou seja, é
um sistema capaz de realizar provas em diversas lógicas. Estas lógicas são representadas
em Isabelle através de uma lógica própria chamada meta-lógica. O objetivo principal do
projeto é entender o funcionamento do provador de teoremas Isabelle e aplicá-lo na
verificação de especificações de sistemas para torná-los confiáveis. O trabalho foi baseado
no estudo dos fundamentos do provador Isabelle, com o livro “Isabelle: A generic Theorem
Prover. Lawrence C. Paulson. Vol 828” e na interação com o software adquirido
gratuitamente através da Internet. Durante o desenvolvimento do projeto conseguiu-se a
compreensão dos formalismos que o provador utiliza para o seu funcionamento; a saber:
lambda cálculo, unificação de alta ordem, resolução de alta-ordem, “lifting”, variações da
resolução, táticas básicas e construção de "backward proofs". A partir disso, se utilizou a
ferramenta através da realização de algumas provas de teoremas básicos da lógica de
primeira ordem (FOL).
Palavras chave: Meta-lógica, lógica de primeira ordem, software
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS COSTEIROS EM BARRA
DO CUNHAÚ - RN
ALUNO: LUANA CAROLINA DA SILVA FREIRE (64146359287)
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)
CO-AUTOR: DIÊGO DE ALMEIDA PEREIRA (03318104418)

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo identificar zonas susceptíveis à ocorrência de
processos erosivos costeiros em Barra do Cunhaú–RN e indicar alternativas de convivência
com estes processos visando à elaboração de um plano de intervenção urbanística para
reordenamento da orla da região. A metodologia utilizada busca classificar a região pela
inter-relação entre a probabilidade de ocorrência de um certo evento e as conseqüências de
sua ocorrência. Para tanto, foram realizadas visitas de campo e análise de dados
cartográficos da região com vista à identificação das principais feições morfológicas da
área de trabalho. Foram feitas ainda entrevistas com moradores / pescadores com o objetivo
de identificar a presença de intervenções recentes que objetivassem o controle de processos
erosivos instalados uma vez que não existe documentação sobre tais intervenções. A partir
de fotografias aéreas foram identificadas as várias unidades morfológicas presentes na
região. Para cada uma das unidades foi atribuído o risco potencial de ocorrência de
processos erosivos, e com vista ao plano de reordenação da orla foram propostas
alternativas de convivência em função de medidas a serem tomadas para a ocupação
sustentável da área.
Palavras chave: processos erosivos, barra do cunhaú,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0214
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE EMPRESAS
ADJACENTES AO MANGUE DO RIO POTENGI/RN
ALUNO: CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA (03092279417)
ORIENTADOR: PAULO ALYSSON B. F. DE SOUZA (02209937426)

Resumo:
O objetivo deste artigo é avaliar o nível de percepção ambiental em empresas situadas na
proximidade do rio Potengi, que interagem diretamente com o mangue do seu estuário. O
estudo se justifica pelos altos teores de contaminação no rio Potengi. O despejo de esgotos
domésticos e industrial sem tratamento, o acúmulo de lixo em suas margens e o
desmatamento dos manguezais são as agressões mais comuns. Os dados foram obtidos
através de questionário de entrevista, abordando os conhecimentos e atitudes ligadas ao
meio ambiente. Os resultados apurados mostram que 40% tem consciência de que estão
situados próximo a uma área ambiental sensível; somente 20% realizou pesquisa sobre
impactos ambientais; e 40% possuem licença de operação atualizada.
Palavras chave: Percepção ambiental, Rio Potengi
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0215
TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE INATIVAÇÃO TÉRMICA DA PEROXIDASE
PRESENTE NA POLPA DE PINHA À TEMPERATURA DE 60ºC
ALUNO: WALANNE KARLA CAMPOS DUARTE (03525365438)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: GABRIELA MIRANDA DE ASSIS CUNHA (03797455429)

Resumo:
A produção de polpas de frutas congeladas, por ser um processo simples é bastante comum
entre os produtores regionais, porém a maioria não realiza nenhum tratamento térmico
prévio ao congelamento, causando assim alterações de sabor, cor, e odor, devido a ação de
microorganismos e de enzimas, que estão naturalmente presentes nas frutas. Como a flora
microbiana é menos resistente ao calor do que as enzimas, o tratamento térmico deve ser
baseado na inativação enzimática. Neste trabalho estudou-se a cinética de inativação
térmica da peroxidase da pinha à 60ºC. Esta foi adquirida no mercado local e processada na
forma de polpa. Foi realizada a caracterização físico-química (pH, acidez total titulável,
sólidos solúveis) segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985) e a
atividade da peroxidase foi determinada segundo Silva e Nogueira (1984). Os ensaios de
inativação foram realizados em banho de água, em triplicata. Os resultados dos testes
apresentaram os seguintes valores de atividade residual 79,12% , 78,57% e 44,21% para os
tempos aquecimento de 1, 2 e 5 minutos, respectivamente. Estes valores são altos e para se
reduzir a níveis não detectáveis à atividade da peroxidase será preciso um tempo de
aquecimento bem mais longo, o que não é aconselhável do ponto de vista da qualidade do
produto. Pode se concluir que a temperatura de 60ºC, não é suficiente para inativar a
peroxidase, devendo se realizar novos testes de inativação a temperaturas mais altas.
Palavras chave: Pinha, Peroxidase, Inativação térmica
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0219
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO VENTILAÇÃO NATURAL E
QUALIDADE DO AR EM UM ESTACIONAMENTO
ALUNO: TATIANA WERNER GABRIEL (00853150443)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)

Resumo:
A arquitetura tem como objeto de estudo a preocupação com a qualidade do ambiente
construído, no qual o homem realiza a maioria de suas atividades físicas e psicológicas.
Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar a importância da ventilação no
interior do estacionamento de um edifício situado no bairro de Petropolis, em Natal/ RN.
Inicialmente, levantou-se o material bibliográfico necessário à fundamentação teórica da
problemática. Em seguida houve o treinamento de técnicas e aferições dos equipamentos
utilizados para medição do material particulado, medições internas de temperatura e
umidade, e identificação do tipo de material depositado no filtro. Ainda, foi realizada
simulação computacional de ventilação com software de fluido dinâmico, CFD –
PHOENICS. No estacionamento a concentração do material particulado não foi muito
elevado. Cabe ressaltar que não só a concentração do material particulado determina os
efeitos maléficos ao organismo humano, mas o tempo de exposição a cada elemento e o
grau de risco à sua saúde. A simulação da ventilação utilizando o CFD, indicou que sua
ventilação é quase nula, utilizando a melhor situação, onde foi considerada a porta de
entrada aberta e com ventilação constante de 0,3m/s. Esses tipos de locais, muitas vezes são
aproveitados para outros serviços, promovendo circulação de funcionários e usuários e,
portanto devem ser mais planejados em questões de conforto e qualidade do ar.
Palavras chave: ventilação, poluição, conforto
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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NITRILOTRIACETATOS DE COBALTO E COBRE.
ALUNO: KLEBERSON SERGIO DE MACEDO CALDAS (00804977488)
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo obter óxidos mistos a partir da termodecomposição de
misturas dos sais de nitrilotriacetatos de Lantânio/ cobalto, como também, nitrilotriacetatos
de lantânio / cobre. Estes óxidos são utilizados como catalisador, LaCoO3 e La2CuO4 , que
é um isolante antiferromagnético. As obtenções destes óxidos foram realizadas a partir de
uma nova rota de síntese, a termodecomposição de nitrilotriacetatos com a finalidade de
diminuir as temperaturas de síntese, a redução do consumo de reagentes e a diminuição de
etapas de obtenção. Os nitrilotriacetatos de lantânio, cobre e cobalto foram caracterizados
inicialmente por análise elementar, curvas TG/DTG, espectros de absorção na reagia do
infravermelho raios-X . As curvas TG/DTG das amostras dos nitrilotriacetatos, bem como
as misturas foram analisadas numa razão de aquecimento de 10 ºC.min-1, massa e amostra
em torno de 7,0 mg e sob atmosfera de ar, 50 mL.min-1. Foram obtidos os seguintes
resultados: a 280oC, os sais perdem as águas de cristalização. A 500 ºC, é observada a
formação de oxicarbonatos, que posteriormente são transformados em dioxicarbonatos a
partir de 670oC, seguido da formação dos óxidos , a 850oC. Em todas as misturas, foram
feitas as análises de raios-X com acompanhamento térmico, aonde podemos observar a
formação dos óxidos mistos.
Palavras chave: termodecomposição, óxidos mistos, nitrilotriacetatos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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TÍTULO: UM META MODELO OO PARA COMPONENTES DE INTERFACE PARA
A WEB.
ALUNO: LIRISNEI GOMES DE SOUSA (00999977466)
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTE LEITE (55281192434)

Resumo:
A cada dia aumenta número de usuários da Internet, gerando uma grande necessidade por
novos produtos de software baseado em browser (SBB). Para atender uma demanda
crescente, a engenharia de software busca meios para produzir software mais baratos e em
menos tempo. O Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes (DSBC) é uma
técnica bastante utilizada que tem como filosofia o desenvolvimento com o
reaproveitamento de módulos já prontos, os componentes. Um bom grau de reutilização é
obtido se os componentes obedecem a modelos ou padrões. Atualmente, não existem
modelos e padrões para componentes de interface para SBB. Neste trabalho apresentamos
um meta modelo, orientado a objeto, para o desenvolvimento de componentes de interface
para os SBB. Neste modelo são considerados os principais elementos de um componente e
ainda aspectos de interação entre o programador da interface e o componente. Os elementos
de um componente - propriedades, eventos ou modelo de interação - são objetos que podem
ser compartilhados por mais de um componente. Este modelo foi implementado em uma
ferramenta e mostrou bons resultados. Esta ferramenta, a XICL Studio 2, oferece apoio ao
DSBC, para o desenvolvimento de interfaces para SBB, onde o desenvolvimento é feito
reutilizando-se componentes já descritos segundo o modelo. Estes componentes
proporcionam uma maior produtividade no desenvolvimento de interface Web.
Palavras chave: Software baseado-em-browser, Desenvolvimento de software web
baseado em componentes, Desenvolvimento de Interfaces de Usuario
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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TÍTULO: APLICABILIDADE DO GPR NO ESTUDO ESTRATIGRÁFICO DOS
DEPÓSITOS DE MARÉ DA FORMAÇÃO AÇU E JANDAÍRA
ALUNO: ANDERSON DE MEDEIROS SOUZA (01035627450)
ORIENTADOR: VALERIA CENTURION CORDOBA (59176911691)

Resumo:
O objetivo do trabalho consistiu em utilizar métodos geofísicos (com ênfase maior para o
GPR-Ground Penetrating Radar) como ferramenta no estudo estratigráfico dos depósitos
encontrados em ambiente transicional que sofreram influência de marés, nos litotipos dos
depósitos de barras estuarinas da Formação Açu e de barras de maré carbonáticas da
Formação Jandaíra, de forma que pudessem servir como análogos para modelagens dos
campos produtores de óleo e gás. A metodologia aplicada consistiu de duas etapas
principais, onde a primeira correspondeu a levantamentos bibliográficos e definição das
áreas de trabalho, sendo escolhido o afloramento localizado na cidade de Apodi-RN. Na
segunda etapa, foram realizados em campo a aquisição dos dados utilizando o software
GroundVision e posteriormente o processamento destes com o software GRADIX onde se
utilizou para tanto o GPR RAMAC da MALA e antenas de 50 e 100MHz; simultaneamente
foram realizados levantamentos topográficos com o uso de uma Estação Total para que
fossem feitas possíveis correções altimétricas. Os perfis de reflexão, adquiridos com o
GPR, tiveram como objetivo definir a geometria dos estratos, bem como a possibilidade de
representa-los ao final em 3D.
Palavras chave: Métodos geofísicos, formação Açu, formação Jandaíra
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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Resumo:
O Rio Grande do Norte possui diversos reservatórios que estão correndo o risco de sofrer
assoreamento e poluição. Este trabalho visa avaliar a concentração de nitrato na Bacia
Piranhas-Assu. O trabalho vem sendo realizado desde setembro de 2002 e as coletas estão
sendo feitas, a cada três meses, nos seguintes corpos d´água que constituem a Bacia em
estudo: Marechal Dutra, Itans, Boqueirão de Parelhas, Sabugi, Passagem de Traíras,
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, Rio Piranhas e Rio Assu. Até o momento foram
feitas três coletas e os resultados preliminares, nas duas primeiras campanhas, indicaram
baixas concentrações de nitratos, que variaram de 0,57 mg/L NO3- -N na Barragem
Armando Ribeiro Gonçalves a 3,56 mg/L NO3--N na Entrada de Gargalheiras. Para a
última coleta não foi constatado grandes diferenças para a maioria dos pontos, entretanto
observou-se um acréscimo desta concentração no rio Piranhas com 2,54 mg/L NO3--N e
Jucurutu com 3,0 mg/L NO3--N. Este aumento na concentração dos nitratos se deve,
provavelmente, às chuvas neste período. Como estes cursos d´água estão nas proximidades
de plantações e cidades, é possível que tenha ocorrido um lixiviamento, fazendo com que
os valores se elevassem. Dos resultados obtidos observou-se que todos os reservatórios
analisados da Bacia Piranhas-Assu estão enquadrados dentro dos padrões de potabilidade
podendo ser utilizados para o abastecimento.
Palavras chave: INDICE DE POTABILIDADE, CONCENTRACAO DE NITRATO,
QUALIDADE DAS AGUAS
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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Resumo:
Resolução do GPR para imagear estruturas internas em dunas
Aluno: Dener da Silva Albuquerque
Orientador: Prof° Walter Eugênio de Medeiros
Departamento: Física Teórica e Experimental / CCET

O GPR (Ground Penetrating Radar) é um método geofísico baseado na propagação na
subsuperfície da Terra de um pulso eletromagnético com freqüência na faixa de 10 a 500
MHz. Este pulso é enviado por uma antena sobre a superfície da Terra, propaga-se no
interior da mesma e é refletido quando uma descontinuidade elétrica é encontrada no
subsolo. A grandeza medida é o tempo de propagação de ida e volta do pulso.
Neste trabalho, apresentaremos (como resultado do nosso período inicial de estudo na
Iniciação Científica) as principais características físicas de uma seção de GPR, voltadas
para o imageamento da estruturação interna dos sedimentos em uma duna. Esta duna está
localizada próximo à cidade de São Bento do Norte/RN. Será evidenciado que uma seção
de GPR, levantada com uma antena de 400 MHz, permite imagear a duna até a
profundidade de aproximadamente 7,5 m. Verificou-se que os foresets, com dimensões da
ordem de 30 com, podem ser perfeitamente visualizados. O mergulho dos foresets indica
uma migração no sentido de E para W, condizente com a direção dominante dos ventos.
Apoio financeiro: PADCT III/CNPq/FINEP
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CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)

Resumo:
Apesar das melhorias ocorridas nos indicadores sanitários brasileiro nas últimas décadas,
eles ainda apresentam grande deficiências de cobertura em quase todo território nacional,
estando longe de serem considerados satisfatórios. Diante da importância que se reveste
essa questão para a saúde da população, o presente trabalho revela um perfil da situação
socioambiental das microrregiões do RN entre os Censos de 1991 e 2000, referentes à
instalações sanitárias, abastecimento de água, coleta de lixo e alfabetização, apresentandose uma distribuição espacial dos dados com relação ao Censo de 2000. Os dados foram
coletados das homepages do Datasus e do IBGE. Para comparação da situação
socioambiental nesse período intercensitário, utilizou-se uma análise exploratória
tradicional. A distribuição espacial, relativa ao ano de 2000, foi feita pela aplicação de
estimadores bayesianos espaciais que permitem minimizar a variabilidade que ocorre
devido ao baixo contingente populacional da maioria dos municípios. Os resultados
mostraram que, apesar das melhorias alcançadas no período intercensitário, ainda são
grandes as deficiências dos indicadores sociambientais no Estado, evidenciando a urgente
necessidade de maiores investimentos no setor. Além disso, os resultados mostraram a
existência de sérios problemas na variável referente as instalações sanitárias,
provavelmente decorrentes da coleta com relação ao Censo de 2000, impondo restrições ao
uso desse indicador.
Palavras chave: Fatores socioambientais, Saneamento básico, Distribuição espacial
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0242
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DO ASSENTAMENTO ZABELÊ:
ANÁLISE A PARTIR DOS QUADROS DA TESE DE DOUTORADO MST: HABITATS
EM MOVIMENTO DA PROFESSORA E ORIENTADORA AMADJA HENRIQUE
BORGES: DISSERTAÇÃO (DOUTORADO EM ARQUITETURA) - FACULDADE DE
ARQUITETURA, UNIVERSIDA
ALUNO: MARIANA BRITO DE LIMA (00975090437)
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)

Resumo:
O referido trabalho tem como tema a análise da configuração espacial dos habitas do
Assentamento Zabelê, a partir de pesquisa de amostragem realizada pela Professora
Doutora Amadja Henrique Borges. Este trabalho está inserido no Projeto de Pesquisa A
Universidade e o MST: Resgate das ações do Departamento de Arquitetura da UFRN,
coordenado pela professora Doutora Amadja Henrique Borges, e faz parte do plano de
trabalho “A imagem do Habitat Rural” no qual a autora deste resumo se insere na pesquisa
como aluna de Iniciação Científica na categoria Voluntária. A partir dos dados da pesquisa
de amostragem buscou-se fazer uma síntese da composição familiar dos assentados, bem
como levantar um histórico do assentamento, tendo como fonte de pesquisa bibliográfica a
tese “MST: Habitats em Movimento” (BORGES, Amadja Henrique. FAU-USP, 2000). A
análise da configuração espacial utiliza dados dês questões como o espaço de moradia e a
organização dos assentados no habitat concentrado, as condições das habitações, os
momentos do cotidiano, as principais referências físicas do assentamento e outras questões
referentes ao PRESENTE, dos assentados em Zabelê. Assim, analisando os quadros de
entrevistas da tese “MST: Habitats em Movimento” procura-se demonstrar a construção de
um novo lugar, na medida em que há uma transformação social e espacial quando os
integrantes do movimento dos sem terra passam de acampados para assentados.
Palavras chave: Configuração espacial, assentamento Zabelê, transformação social e
espacial
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: ET0246
TÍTULO: MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:
UMA ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOECONÔMICOS
ALUNO: SANARA CÉLY ALVES DOS SANTOS SILVA (03098691450)
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)
CO-AUTOR: IANE METZKER BARBOZA (03208319495)

Resumo:
Sabe-se que o nível da mortalidade encontra-se associado a fatores socioeconômicos
ligados à população, sendo importante analisar tais associações. Neste trabalho a
mortalidade infantil é estimada, segundo fatores socioeconômicos através da técnica
demográfica indireta desenvolvida por Brass e Coale (1968) que se baseia nas informações
fornecidas pelas mulheres em idade fértil (15-49 anos) sobre o número total de filhos tidos
nascidos vivos e os que continuam vivos (sobreviventes). A diferença entre estas
informações possibilita calcular a razão de mortalidade Di, associada aos grupos etários
qüinqüenais das mulheres, que depois é transformada em estimativa da probabilidade de
morte. O objetivo do trabalho é estimar e analisar os diferenciais da mortalidade infantil
para o estado do RN, segundo o duplo cruzamento dos fatores renda, educação e
saneamento básico (combinação dois à dois), utilizando dados do Censo de 1991 e o
procedimento CEBCS do software demográfico MortPak, bem como o teste de MannWhitney através do software Statistica. Os resultados mostram claros diferenciais da
mortalidade infantil, entre as combinações dos níveis dos fatores. Contudo, apenas para
algumas combinações onde houve variação na escolaridade materna, de um nível mais
baixo para um mais alto, é que foram observadas diferenças estatisticamente significantes,
evidenciando, a influência da educação nos níveis da mortalidade e espelhando as grandes
desigualdades sociais existentes no Estado.
Palavras chave: Estimativas da mortalidade infantil, Mortalidade infantil, ortalidade e
fatores socioeconômicos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0251
TÍTULO: INOCULAÇÃO UTILIZANDO ESGOTO DOMÉSTICO NO TRATAMENTO
ANAERÓBIO DE EFLUENTES LÁCTICOS
ALUNO: IVES PACELLI NEGREIROS GUIMARÃES (0916223442)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)

Resumo:
Uma das grandes dificuldades no tratamento biológico dos efluentes provenientes das
indústrias alimentícias está na baixa carga microbiana que tais resíduos apresentam. O caso
da indústria de produção de queijos é um desses, pois o soro proveniente do processo
atende aos mesmos padrões sanitários do queijo produzido, tendo uma carga de nutrientes
elevada, entretanto, com uma flora microbiana reduzida. Entre as ações passíveis para
minimizar tais problemas, está o tratamento conjugado dos efluentes industriais aos
domésticos (de alta carga microbiana e baixo teor de nutrientes), tendo a conciliação das
variáveis antagônicas ao processo. Este trabalho apresenta a avaliação do nível de
inoculação de esgoto doméstico (0, 5 e 15%) no efluente da produção de queijos de coalho,
representada pela cinética de biodegradação anaeróbica desse efluente. Os ensaios, em
duplicata, consistiram no acondicionamento da mistura, em 12 recipientes hermeticamente
fechados e acoplados de escapes para os gases gerados, sendo acompanhados por
determinações analíticas (em intervalos regulares de tempo) dos parâmetros: pH, Acidez,
Matéria Orgânica e Minerais. A correlação dos dados obtidos foi realizada mediante análise
de variância dos modelos matemáticos ajustados, bem como, dos parâmetros cinéticos
obtidos. Os resultados apontam para um crescente aumento da velocidade especifica de
degradação com o nível de inóculo, tendo ao nível de 15% um aumento de 23%.
Palavras chave: Tratamento de Efluentes, Soro de Queijo, Inoculação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0252
TÍTULO: DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E CENTESIMAIS DO SORO DO
QUEIJO TIPO COALHO
ALUNO: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)

Resumo:
Atualmente, as ações de fiscalização por parte dos órgãos ambientais vêm tomando uma
amplitude bastante vasta, não importando o segmento industrial ou a ordem econômica dos
estabelecimentos. Dentre os segmentos que apresentam poucas unidades com licenciamento
efetivo junto ao IDEMA, no estado do Rio Grande do Norte, o setor de laticínios (em
especial, o ramo de produção de queijos) está entre os mais críticos. Para o licenciamento
destes surge a necessidade da caracterização do efluente gerado pela atividade. Nesse
ponto, a literatura técnica e cientifica apresenta uma escassez de dados referente ao efluente
do queijo tipo coalho, tendo assim, a geração de ônus extras, com tais determinações
analíticas, no processo de legalização. Visando a contribuição a este segmento, e a fim de
avaliar a potencialidade de reaproveitamento e o grau de periculosidade em termos
ambientais, que tal efluente apresenta, realizou-se a caracterização de amostras de
diferentes empresas produtoras de queijo tipo coalho, do estado do Rio Grande do Norte.
Os parâmetros avaliados foram: pH; turbidez; sólidos totais, fixos, voláteis e solúveis;
condutividade, cloretos; alcalinidade e dureza; açúcares totais (expresso em lactose);
gorduras; proteínas totais; teor de água e teor de minerais. A caracterização média do soro
de queijo produzido nas diferentes regiões do estado do RN atende a um regime estatístico
de controle com significância de 5%, podendo ser perfilado com: pH de 6,61; turbidez a 5%
de 722 NTV; dureza de 868mg CaCO3/L; concentração de cloreto de 1615mg Cl/L;
alcalinidade de 1891 mgCaCO3/L; concentração de lactose de 4,45%; acidez titulável de
0,69%; e concentração de proteínas de 0,84%.
Palavras chave: Soro de Queijo, Determinações Físico-químicas,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0255
TÍTULO: SÍNTESE E ESTUDOS TÉRMICOS E ESPECTROSCÓPICOS DOS
CLORETOS DE LANTANÍDEOS COM A 1,10 FENANTROLINA.
ALUNO: DÉBORA DE CARVALHO LIRA (02899239481)
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)

Resumo:
Neste trabalho descrevemos a síntese e caracterização dos cloretos de lantanídeos com a
1,10 fenantrolina. Os cloretos foram sintetizados a partir de uma suspensão aquosa dos seus
respectivos óxidos, a uma temperatura de 60oC, com adição lenta de HCl concentrado, sob
agitação. Em seguida foram colocados para evaporar em banho-maria. A síntese dos
complexos foi realizada, adicionando-se o ligante 1,10 fenantrolina em acetona, na solução
dos cloretos citados acima, em meio etanólico numa proporção de 1:4. A mistura resultante
apresentou-se turva. Após a evaporação dos solventes, evidenciou-se a formação de um pó
fino, de coloração rosa. Os resultados de CHN, titulação complexométrica com EDTA e
TG,
indicam
a
seguinte
estequiometria:
PrCl3.3(C12H8N2).6H2O
e
NdCl3.3(C12H8N2).4H2O . A decomposição térmica dos compostos ocorreram na faixa de
temperatura de 40-600 oC, através de reações sucessivas com formação de óxido como
produto final. Em relação aos espectros de infravermelho dos complexos em estudo, aos
compará-los com o do ligante livre, observou-se que houve deslocamento de bandas para
regiões tanto de maior como de menor intensidade, indicando a coordenação metal-ligante
através do nitrogênio do grupamento amina.
Palavras chave: Complexos, Lantanídeos, Cloretos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0259
TÍTULO: O AEROPORTO IMPRIMINDO UMA IMAGEM DE MODERNIDADE NA
PAISAGEM URBANA
ALUNO: ALINE DANTAS DE ARAÚJO (04455263438)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

Resumo:
Com o desenvolvimento da aviação na primeira metade do século XX, o aeroporto –
símbolo deste progresso – passou a ter papel de destaque na paisagem urbana. O lugar
geograficamente estratégico que Natal ocupava nas rotas comerciais dos primórdios da
aviação justificou a inserção evidenciada deste equipamento nos planos urbanísticos.
Objetiva-se compreender como historicamente esta porta de entrada da cidade foi
incorporada ao desenho urbano proposto e seu significado assimilado ao ideário de
modernidade da elite. A partir da apreciação dos Planos e das notícias dos jornais locais, no
nosso Grupo de Pesquisa,investigou-se a problemática deste trabalho em quatro momentos.
Na década de 1920, a aviação foi tomada como justificativa para a elaboração do Plano
Geral de Sistematização; o projeto de um aeroporto consolidaria a imagem de Natal como
“Caes da Europa”. Em 1935 o plano do Escritório Saturnino de Brito apresentou um projeto
de aeroporto inserido na malha urbana, que introduziria linhas modernistas à paisagem
urbana. No entanto, este ideal só foi concretizado em 1946 com a construção deste
equipamento na base aérea de Parnamirim, fora dos limites da cidade. A arquitetura do
edifício, porém, não imprimia a modernização sempre desejada. Esta foi finalmente
alcançada com sua reconstrução em 1956. A análise das propostas de um aeroporto para
Natal mostrou a permanência do anseio por um local harmonioso com o ideal de
modernidade que proporcionasse novas visualidades aos visitantes.
Palavras chave: Modernização, Planos urbanísticos, Aeroporto
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0263
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES
INTELIGENTES HÍBRIDOS
ALUNO: FRANCISCO ELVIS CARVALHO SOUZA (03423489499)
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)

Resumo:
A utilização de sistemas inteligentes em controle tem despertado grande interesse nos
últimos anos. Dentre as técnicas mais utilizadas estão as redes neurais e a lógica fuzzy,
além da utilização de algoritmos genéticos para otimização e treinamento de sistemas
inteligentes. As redes neurais possuem a capacidade de aprendizado, generalização e
adaptação em tempo real. Porém o conhecimento contido em uma rede neural após o
treinamento é de difícil extração. Os sistemas fuzzy usam termos lingüísticos e podem
utilizar conhecimento de especialistas. Os algoritmos genéticos são métodos de otimização
que buscam mínimos (ou máximos) globais sem a necessidade da utilização de gradiente.
Cada uma destas técnicas possui vantagens atrativas que podem ser combinadas, gerando
os chamados sistemas inteligentes híbridos. Quando estes sistemas são utilizados para fins
de controle, temos então os Controladores Neuro-Fuzzy. A proposta deste trabalho é
otimizar as funções de pertinência de controladores fuzzy para controlar um sistema trave e
bola (ball and beam) utilizando-se de uma estrutura Neuro-fuzzy. A otimização do
controlador é obtida modificando-se as funções de pertinência através da abertura ou
fechamento dos triângulos que as representam. Não é modificada a estrutura da rede. A
otimização foi implementada em conjunto com um algoritmo gerador de regras e foram
obtidos bons resultados.
Palavras chave: Redes neurais, lógica FUZZY
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0264
TÍTULO: DISPERSÃO E AMORTECIMENTO DO PULSO DE GPR EM UM MEIO
HOMOGÊNEO
ALUNO: HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA (04660502406)
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS (19980701404)

Resumo:
Esse trabalho é baseado no artigo de Bano (1996) (Constant dielectric losses of ground
penetrating radar waves. Geophysics J. Int., 124: 279-288) e apresenta casos sintéticos de
amortecimento e dispersão do pulso de Radar Penetrante no Solo (GPR na sigla em inglês)
ao propagar em um meio homogêneo. O efeito do amortecimento será simulado com uma
constante dielétrica complexa e o efeito da dispersão através do uso do fator de qualidade
Q. Para diferentes valores de Q, será apresentado o comportamento do pulso de GPR, após
propagar no meio, em especial o amortecimento seletivo com freqüência. Isto é, quanto
maior o valor de Q, maior será a filtragem ou remoção do conteúdo de alta freqüência do
pulso, com conseqüente perda de resolução e deformação do pulso. Esse efeito será
também demonstrado em pulsos reais de GPR coletados em diferentes ambientes
geológicos, a exemplo de dunas e solos. No caso de corpos resistivos, a exemplo de dunas,
o efeito não é suficientemente forte para impedir um bom imageamento. Por outro lado, no
caso de solos condutivos, a depender da espessura do solo, esse efeito pode comprometer a
qualidade da imagem.
Apoio financeiro: FINEP/CNPq
Palavras chave: Atenuação, dispersão, radar penetrante no solo
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0271
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DA TEMPERATURA NA QUEBRA DE EMULSÕES
DE PETRÓLEO
ALUNO: DIEGO ÂNGELO DE ARAÚJO GOMES (04641084467)
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CO-AUTOR: MANUELLE MEIKE SILVA DE ARAÚJO (02800743441)
CO-AUTOR: MARIA BIANCA MEDEIROS DE MELLO (00989033490)
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)

Resumo:
O petróleo quando produzido nos campos ou processado nas refinarias é geralmente
acompanhado de água, sais e outras impurezas. Sob o ponto de vista das regiões de
produção e das estações de transferência, a presença de emulsões de água em óleo (A/O)
acarreta a elevação dos custos energéticos despendidos para a movimentação dos petróleos,
devido ao aumento de viscosidade dos mesmos. No caso de refinarias, a presença de
emulsões causa, além dos problemas já citados, outros ainda mais sérios, tais como a
corrosão dos equipamentos de refino, a perda de eficiência de conversão dos processos
catalíticos e a diminuição do valor comercial das frações mais pesadas. Os objetivos deste
trabalho foram acompanhar o volume de água separado do petróleo em função da
temperatura e do tempo e determinar qual a temperatura mais eficiente a ser utilizada na
quebra de emulsões de petróleo. O petróleo emulsionado foi colocado em um tubo cônico
graduado em banho termostático onde era ajustada a temperatura desejada. Foram testadas
as temperaturas de: 30, 40, 50, 60, 70 e 80ºC. A separação da água foi acompanhada
durante 12 horas e de 30 em 30 minutos eram realizadas leituras do volume de água
separado. O BS&W (teor de água e sedimentos) foi determinado no petróleo bruto e tratado
de acordo com a norma ABNT NBR 14647. Os maiores volumes de água separada
ocorreram nas temperaturas de 70 e 80ºC. Os resultados obtidos mostraram que quanto
maior a temperatura aplicada melhor é a separação água-óleo.
Palavras chave: Temperatura, Emulsões de petróleo, Separação água-óleo
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0272
TÍTULO: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPONENTES DE ALUMINA
OBTIDOS POR COLAGEM DE BARBOTINA
ALUNO: ROGERIO CESAR DE ALMEIDA PINTO (00931862400)
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)

Resumo:
A colagem de barbotina é um método de conformação amplamente empregado na
fabricação de componentes de cerâmica avançada. O processamento destes componentes é
feito com pós cerâmicos ultrafinos. Os componentes se originam a partir de suspensão
coloidal, após esta ter sido vertida em molde de gesso com a geometria do componente
desejado. Certas aplicações exigem o máximo empacotamento possível das partículas, com
uma microestrutura do corpo a verde livre de aglomerados ou bolhas. Os aditivos possuem
também uma grande influência sobre a viscosidade da barbotina. Este trabalho teve como
principais objetivos: projeto e preparação de moldes de gesso, preparação e avaliação do
comportamento reológico da barbotina de alumina, produção de cilindros e cadinhos bem
como a determinação de suas densidades, além de sua caracterização microestrutural antes
e após a sinterização feita, ao ar, a 1550ºC/2h. Como resultados foi observado que os
moldes foram adequados para realização de colagens. A avaliação da reologia revelou a
característica pseudoplástica da barbotina. A verificação das microestruturas dos corpos
antes e após sinterização bem como a determinação de densidade também foram realizadas.
Assim, nos corpos a verde não foram encontrados aglomerados ou bolhas que pudessem
nuclear macrodefeitos, nos corpos sinterizados, que apresentaram completa retenção de
forma, observou-se pequenos m e poros maiores de forma irregular. poros de tamanho
inferior a 1
Palavras chave: barbotina, alumina, colagem
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0276
TÍTULO: PROPOSTA DE UM SENSOR DE POSIÇÃO ESTÁTICO PARA
MÁQUINAS SEM MANCAIS
ALUNO: JOSE MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR (03882174480)
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)

Resumo:
A Máquina sem mancal necessita de sensores de posição para fazer o controle de posição
do rotor. Neste trabalho é apresentado um tipo de sensor alternativo para substituir o sensor
corrente parasita, que apresenta um custo muito elevado. Para resolver este problema, é
proposto o sensor de posição estático, cujo principio de funcionamento é baseado na
interrupção do feixe luminoso por uma peça solidária ao eixo do rotor. Ele utiliza quatro
pares de dispositivos receptores e emissores de luz infravermelha. Um par é responsável
pela leitura na posição X e o outro na posição Y. Quando o rotor se movimenta para um
lado ele interrompe parcialmente a passagem da luz que chega ao receptor, fazendo com
que haja uma variação de tensão na saída do sensor. Este sinal de tensão é levado a um
processador digital de sinais (DSP) responsável pelo controle da máquina. Os resultados
obtidos foram bastante satisfatórios. O sensor apresentou boa linearidade e uma
sensibilidade adequada a aplicação, substituindo de forma vantajosa o sensor anterior.
Diante dos resultados obtidos, o novo sensor atendeu aos requisitos da aplicação, de modo
que está sendo utilizado no protótipo atual da máquina sem mancal.
Palavras chave: Máquinas sem mancal, sensor de posição estático
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0277
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE MANGANATO DE LANTÂNIO E GADOLÍNIO VIA
PRECURSORES POLIMÉRICOS
ALUNO: LAURO DE MELO GONÇALVES JÚNIOR (03632143480)
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)

Resumo:
O desenvolvimento de materiais cerâmicos de alta performance é de grande importância
devido as suas propriedades catalíticas, entre outras. Nesse trabalho foi investigada o efeito
da dopagem com gadolínio nas propriedades do LaMnO3 . O manganato de lantânio
apresentou propriedades catalíticas para a oxidação de n-heptano, demonstrando que essa
atividade estava relacionada com a estrutura distorcida da perovsquita. A preparação desse
material envolveu o método dos poliméricos (comumente conhecido como Pechini). O
óxido, LaGdMnO3, preparado foi calcinado a temperaturas de 300ºC, 500ºC, 700ºC e
900ºC por 4h e, posteriormente, caracterizado por difração de raios X (DRX),
termogravimetria (TG), análise térmica diferencial (DTA), espectroscopia de absorção na
região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e determinação da área
superficial através do BET. Através da termogravimetria verificou-se que o material se
estabiliza a 850ºC e a perda de massa ocorre no intervalo entre 40ºC e 850ºC relacionada à
matéria orgânica remanescente e água adsorvida na superfície do material. Os resultados
das análises de espectroscopia na região do infravermelho confirmam a eliminação da
matéria orgânica através do desaparecimento das bandas relativas aos grupos ésteres. Os
difratogramas de raios-X indicaram que a formação da fase cristalina ocorre a temperaturas
em torno de 900ºC e que a estrutura cristalina é do tipo perovskita.
Palavras chave: Caracterização, Pechini, Óxidos mistos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0280
TÍTULO: COMPORTAMENTO DO POTENCIAL EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA
SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS.
ALUNO: MARFRAN CARDOSO DE MACEDO (00983009465)
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)

Resumo:
Em soluções de concentrações diferentes quando separadas por uma membrana ocorre um
fenômeno denominado difusão. Este, por sua vez, caracteriza-se pela migração de
partículas (íons) em uma determinada direção. E a partir do uso deste fenômeno pode-se
obter informações a respeito de alguns parâmetros termodinâmicos, com o uso de eletrodos
metálicos (zinco e cobre) que atuam na operação da célula através de uma diferença de
potencial (ddp). Soluções de sulfato de zinco e sulfato de cobre foram preparadas com
concentrações de 1,0, 0,5, 0,1 e 0,01mol/L. Confeccionou-se eletrodos de zinco e de cobre
de área aproximadamente igual a 3,7cm2. As células eletroquímicas foram montadas
colocando-se as soluções em recipientes diferentes, cada qual com seu respectivo eletrodo.
Finalmente foram realizadas medidas do potencial de difusão, durante um período de 6h,
tanto para o cobre quanto para o zinco. Construiu-se, dessas medidas, gráficos do potencial
de difusão em função do tempo, os quais foram usados com um intuito de melhorar o ajuste
entre a curva teórica e experimental a partir de uma equação matemática obtida através da
combinação da primeira lei de Fick com a equação de Nernst. Observou-se que o
comportamento do potencial em função do tempo, para intervalos maiores e menores de
concentrações, apresentaram diferenças significativas entre si.
Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq
Palavras chave: Potencial Eletroquímico, Difusão, Solução Eletrolítica
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0283
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE TITANATOS DE CHUMBO DOPADO
COM TERRAS RARAS
ALUNO: ALESSANDRO DE ALENCAR CARDOSO (00859528421)
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS (19907028487)
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)

Resumo:
Os titanatos de chumbo são largamente utilizados como materiais piroelétrico e piezelétrico
estável para aplicações em altas temperaturas ou altas freqüências, sendo muito utilizado
como transdutor ultra-sônico em aplicações médicas e sonares. A substituição do Pb por
terras raras no titanato de chumbo cria dois tipos de defeitos, o próprio íon substituinte e
vacâncias, o que beneficia as propriedades destes materiais. A solução precursora foi
preparada a partir da reação de uma solução aquosa de ácido cítrico e isopropóxido de
titânio, obedecendo uma relação molar de 0,5 mol de Ti(IV) para 3 mols de ácido cítrico
seguindo-se da adição de uma solução aquosa de acetato de chumbo trihidratado e óxidos
das terras raras solubilizados em ácido nítrico concentrado mantendo-se a proporção de 1
mol dos cátions metálicos (Ti4+, Pb2+ e TR3+) para 3 mols de ácido cítrico. Finalmente
adicionou-se etilenoglicol com controle da temperatura para que ocorresse a reação de
poliesterificação e finalmente uma solução precursora contendo todos os cátions metálicos.
A solução precursora obtida foi submetida à uma pré calcinação, para o início da pirólise do
poliéster e em seguida desaglomerado. Cada uma das amostras, com diferentes
percentagens dos dopantes, foi calcinada durante duas horas à várias temperaturas e
analisados utilizando-se as técnicas de análise térmica, difração de raios X, espectroscopia
de absorção, emissão. Através da difração de raios X observou-se a obtenção da fase
perovisquita a 700 ºC. A partir dos dados de análise térmica e dos espectros de absorção na
região do infravermelho observa-se a saída de todo o material orgânico em torno de 600 ºC.
Os espectros de fotoluminescência sugerem a possibilidade da utilização dos materiais
obtidos como fotosensores.
Palavras chave: Método Pechini, Titanatos de Chumbo, Perovisquita
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0287
TÍTULO: OS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE NATAL EM FOCO:
Analisando as perspectivas de proteção do rio Potengi e do Parque das Dunas na paisagem
urbana
ALUNO: JENNIFER DOS SANTOS BORGES (00971822492)
ORIENTADOR: RUTH MARIA DA COSTA ATAIDE (13108867415)

Resumo:
A necessidade de conciliação entre crescimento e desenvolvimento urbano e preservação
do meio ambiente e da paisagem natural representa um grande desafio de gestão e
planejamento para nossas cidades. Na busca por soluções para conflitos como esse, é
necessário compreender-se como eles são gerados e que interesses envolvem. Assim,
integrando estudos sobre os bens do patrimônio ambiental do município de Natal, o
presente trabalho procura identificar como os usos e a ocupação do solo urbano no entorno
de elementos desse patrimônio influenciam e refletem os valores atribuídos pela sociedade.
Para tanto, associa estudos de análise morfológica a procedimentos de pesquisa indireta de
percepção ambiental, partindo de indicações de Vicente del Rio. Foram focalizados dois
elementos do patrimônio ambiental de Natal: o rio Potengi e o Parque das Dunas. Sobre
estes, foram elaborados mapeamentos e estudos tipológicos de uso do solo e uma
investigação da expressão da população natalense através da imprensa escrita (matérias dos
jornais Diário de Natal e Tribuna do Norte, publicadas entre 2000 e 2002). Os resultados
obtidos revelam que os valores atribuídos pela sociedade às áreas de entorno dos elementos
destacados, estão associados ao tipo de relação estabelecida entre o ambiente construído e o
elemento natural e que a necessidade de proteção ao patrimônio ambiental é percebida por
muitos, só perdendo lugar no debate local para questões relacionadas a interesses
eminentemente econômicos.
Palavras chave: patrimônio ambiental, rio Potengi, Parque das Dunas
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0288
TÍTULO: TRATAMENTO UTILIZANDO MEMBRANAS LÍQUIDAS PARA
PURIFICAÇÃO DE PARAFINA
ALUNO: DAMILSON FERREIRA DOS SANTOS (80732313449)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)
CO-AUTOR: LEDA MARIA OLIVEIRA DE LIMA (50066048400)
CO-AUTOR: ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO PATRÍCIO (04729894480)
CO-AUTOR: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)

Resumo:
A separação com membranas vem se destacando ao longo do tempo e tem alcançado
grandes avanços nos processos de extração líquido-líquido onde uma fase líquida serve
como meio filtrante. Este trabalho tem por objetivo a utilização de um agente líquido que
atue como um meio de separação envolvendo duas fases líquidas sendo a classe dos glicóis
bastante utilizados para comporem este tipo de membrana. Utilizamos o propileno glicol
(PGI) o qual foi utilizado como fase polar num diagrama ternário contendo na fase orgânica
querosene, na fase aquosa solução de PGI e água, e autilização de um agente
tensoativo/cotensoativo para promover a interação entre as fases. Fizemos uso de sistemas
ternários onde estes foram construídos com razão C/T constante e igual a 2 onde o
tensoativo utilizado foi o OCS (óleo de coco saponificado) em seguida utilizamos a região
mais favorável a separação.
Palavras chave: Membranas líquidas, Extração Líquido-Líquido, Tensoativo
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0289
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE TERMICA E PROPRIEDADES
LUMINESCENTES DOS NIQUELATOS La0,5Nd0,5NiO3-d, La0,7Nd0,3NiO3-d e
LaMn0,3Ni0,7O3-d
ALUNO: DANIELLE KARINNE SILVA GOMES (03008972438)
ORIENTADOR: JOANA DARC GOMES FERNANDES (07129289449)

Resumo:
Com a finalidade de investigar os efeitos das substituições do La+3 no LaNiO3-d pelo íon
Nd+3 e do Ni+3 pelo Mn+3 foram preparados e caracterizados os pós La0,5Nd0,5NiO3-d,
La0,7Nd0,3NiO3-d e LaMn0,3Ni0,7O3-d através do método Pechini. As resinas preparadas
foram queimadas a 300ºC por 2 h e posteriormente calcinadas a temperatura programada
em atmosfera ambiente. Os pós resultantes das queimas (pós precursores) e os pós
calcinados foram caracterizados por TG, espectroscopia no infravermelho(FTIR), difração
de raios X (DRX). Os padrões de raios X indicam que os pós precursores são amorfos e os
calcinados são monofásicos e apresentam uma estrutura cristalina tipo perovisquita.
Observou-se uma pequena quantidade da fase NiO para o sistema La0,5Nd0,5NiO3-d. Os
sistemas La0,5Nd0,5NiO3-d e La0,7Nd0,3NiO3-d são estáveis até 900 oC. Em
temperaturas mais elevadas observa-se uma decomposição com formação das fases,
La2NiO4 e NiO. O óxido LaMn0,3Ni0,7O3-d não apresenta decomposição e nenhuma
mudança estrutural é observada quando tratado até 1150 oC, observa-se um aumento de
cristalinidade e tamanho de cristalito. Os pós precursores dos sistemas La0,5Nd0,5NiO3-d
e La0,7Nd0,3NiO3-d apresentaram luminescência em temperatura ambiente enquanto o
precursor do sistema LaMn0,3Ni0,7O3-d não apresenta este fenômeno.
Palavras chave: Pechini, Niquelatos, luminescencia
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0299
TÍTULO: FORMAÇÃO DE COMPLEXOS DE POLIELETRÓLITOS SOB
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE QUITOSANA E PMAA
ALUNO: DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS (02664929402)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)

Resumo:
Os complexos interpoliméricos são formados pela associação de duas ou mais
macromoléculas que apresentam grupos ionizáveis de apenas um tipo de carga, que não
apresentam cristalinidade ou mesmo neutralização das cargas iônicas. Neste contexto, o
trabalho pretende analisar o mecanismo de formação de sistemas particulados formados a
partir de um biopolímero catiônico, a quitosana (CS), e um polímero sintético aniônico, o
poli(ácido metacrílico) (PMAA). A metodologia utilizada partiu da determinação da massa
molar da CS utilizada, a partir de sua viscosidade intrínseca. O PMAA foi obtido a partir da
polimerização do ácido metacrílico em solução aquosa. Em seguida, foram preparados os
sistemas particulados CS-PMAA para os quais foi usado o método de gotejamento. Estes
sistemas foram analisados em termos de viscometria e turbidimetria a partir da razão CSPMAA. Para investigar a formação do complexo entre o PMAA e a quitosana, foram
empregadas análises por FTIR, potencial zeta e microscopia eletrônica. Os resultados de
viscosidade se mantiveram constantes com o aumento inicial da razão CS-PMAA. A partir
da razão CS-PMAA = 0.35 notou-se um aumento acentuado de viscosidade, o que pode
estar relacionado à diminuição no tamanho das partículas ou à neutralização do PMAA
frente à maior quantidade de CS no meio. Os dados referentes à turbidez dos sistemas
demonstram comportamento inverso em relação àqueles de viscosidade. Os resultados
obtidos a partir dos espectros de FTIR do PMAA, CS e CSPMAA indicam que os grupos
carboxílicos do PMAA estão dissociados em grupos carboxilatos, os quais se complexam
com os grupamentos amino protonados da CS através de interações eletrostáticas para
formar o complexo interpolimérico. Ao gotejar a solução de CS em PMAA, a solução de
CS não pode se dispersar homogeneamente, e o complexo pode ser formado
instantaneamente por interações eletrostáticas. Os sistemas particulados CSPMAA
apresentaram potencial zeta negativo, 19,8 +/- 0,9 mV, resultado da interações entre as
moléculas de PMAA e as partículas CS-PMAA.
Palavras chave: quitosana, polieletrólito, sistemas particulados
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0301
TÍTULO: UMA TÉCNICA HEURÍSTICA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO
EMPACOTAMENTO TRIDIMENSIONAL
ALUNO: VALNAIDE GOMES BITTENCOURT (00958556458)
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)
CO-AUTOR: CYNTHIA SAMARA DE MEDEIROS GONZAGA (01065074433)

Resumo:
Dentre os problemas clássicos da Otimização Combinatória, encontra-se o Problema de
Empacotamento (Bin Packing Problem). Este problema é classificado como NP-Árduo.
Devido a isso, podemos, por exemplo, fazer o uso de algoritmos aproximados que buscam
encontrar soluções muito próximas da ótima em tempos de execução razoáveis
(heurísticas). O Problema de Empacotamento, nas suas diversas versões, apresenta
aplicabilidade, dentre outras áreas, na computação, na indústria e no comércio. No
Problema do Empacotamento Tridimensional, deseja-se empacotar unidades
tridimensionais menores dentro de unidades maiores também tridimensionais, a fim de
maximizar a utilização do volume das unidades maiores. Nem sempre é possível preencher
todos os espaços disponíveis e, com isso, torna-se necessário planejar o empacotamento
para que os espaços ociosos possam ser minimizados. Este trabalho propõe uma Heurística
de Suavização de Superfícies Irregulares para a solução deste problema, considerando que
as unidades possuem diferentes dimensões e podem assumir múltiplas orientações. Além
disso, foram consideradas algumas restrições práticas como o fato de certas caixas não
poderem ser sobrepostas ou não assumirem todas as orientações possíveis em seu
empacotamento. A heurística proposta foi implementada na linguagem C e mostrou-se
bastante eficiente quando seus resultados foram comparados com outras estratégias
encontradas na literatura e confiável diante das restrições consideradas.
Palavras chave: Otimização, Heurística, Problema de Empacotamento Tridimensional
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0304
TÍTULO: ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS NA ATIVIDADE HOTELEIRA
DA VIA COSTEIRA DA CIDADE DO NATAL
ALUNO: WANDERSON DINIZ LIMA (01256539481)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)

Resumo:
A atividade hoteleira está entre os setores econômicos de maior importância no âmbito
potiguar, e por que não nordestino. O setor gera rendas para a economia informal e no
campo formal é representada principalmente pelas grandes empresas do segmento
hoteleiro. A Via Costeira da cidade do Natal é um dos locais de maior concentração dessas
empresas, representada pelos 12 mais luxuosos hotéis do estado. Agregado a todo o luxo e
aos elevados montantes financeiros, se camufla uma atividade de alta potencialidade a
ocasionar danos ao meio ambiente, tanto nas questões intrínsecas ao ciclo produtivo da
atividade, como no gerenciamento dado às temáticas ambientais. Neste trabalho, foi
realizado um estudo para avaliação dos principais aspectos ambientais inerentes a essa
atividade, bem como, qualificando as ações danosas ao meio ambiente, que extrapolam a
ação impactante aos bens naturais. O estudo foi realizado mediante o preenchimento de
questionários avaliativos, em visitas realizadas in loco, em 75% dos estabelecimentos
locados na via costeira da cidade do Natal. Os resultados apontam para uma ausência de um
sistema de gestão ambiental eficiente, bem como, a ligações fortes a problemas de ordem
extra-setorial que ultrapassam a gama de ação das empresas. A elaboração mais ampla de
um diagnóstico, para a definição de um plano de ação efetivo, se faz necessário para
minimizar as ações danosas identificadas.
Palavras chave: Hoteis, Gestão Ambiental, Via Costeira
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0305
TÍTULO: CINÉTICA DE BIODEGRADAÇÃO ANAERÓBIA DE EFLUENTES
LÁCTICOS
ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)

Resumo:
A indústria queijeira se potencializa como uma atividade de alto poder poluidor,
principalmente quando o soro produzido na etapa de coagulação não é processado para
outros fins nobres, gerando num processo de fim-de-tubo a necessidade do tratamento
eficaz desse efluente. Uma das principais dificuldades relativas ao dimensionamento das
unidades de tratamento está no conhecimento dos regimes existentes e na cinética de
biodegradação de seus componentes, o que leva na maioria dos casos a extrapolações
errôneas, quando relacionadas a efluentes domésticos com cargas orgânicas cem vezes
inferiores. Neste trabalho, foi realizado o estudo experimental para avaliação da cinética de
biodegradação anaeróbica de um efluente proveniente da etapa de coagulação da produção
do queijo tipo coalho. Os ensaios, em duplicata, consistiram no acondicionamento em 12
recipientes hermeticamente fechados e acoplados de escapes para os gases gerados, sendo
acompanhados por determinações analíticas (em intervalos regulares de tempo) dos
parâmetros: pH, Acidez, Matéria Orgânica e Minerais. Os dados obtidos foram
correlacionados, segundo modelos matemáticos desenvolvidos, considerando as taxas de
degradação da matéria orgânica carbonácea e nitrogenada, sendo os parâmetros cinéticos
obtidos mediante algoritmo implementado em software Mathcado.Foram determinadas as
taxas de degradação, mediante a determinação da velocidade específica de biodegradação
anaeróbica, a qual representa valores médios para o tempo de degradação em
aproximadamente 30 dias. Os resultados consolidam a metodologia implementada, com
ajustes aos modelos da ordem de 94%.
Palavras chave: Efluentes, Biodegração, Anaerobio
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0309
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS BANDAS DE DEFORMAÇÃO NA FORMAÇÃO
AÇU, BACIA POTIGUAR
ALUNO: ALEXANDRE RANIER DANTAS (03123290409)
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)

Resumo:
As bandas de deformação (deformation bands) são falhas aproximadamente planares que
apresentam formas de veios, ocorrem como delgadas faixas de poucos centímetros de
espessura e vários metros de comprimento e acomodam pequeno rejeito de ordem
milimétrica a centimétrica. Quando descritas no final da década de 70, não foram
consideradas pela indústria do petróleo, pois as modelagens estocásticas em reservatórios
estavam apenas começando. Com o maior desenvolvimento da capacidade computacional,
descontinuidades estruturais em rochas reservatórios, como as bandas de deformação,
passaram a ter um papel muito importante nas simulações, sobretudo por serem as mesmas
barreiras permo-porosas ao desenvolvimento do fluxo de fluidos. No presente trabalho
identificaram-se dezenas de afloramentos com considerável concentração de bandas de
deformação na Formação Açu, Bacia Potiguar. Estas estruturas apresentam um padrão de
desenvolvimento que varia desde incipiente, onde as condições de fraturamento são
reconhecíveis, até zonas de cisalhamento anastomosadas e espessas. No trabalho de campo,
as bandas de deformação foram mapeadas na escala de detalhe, e na etapa de laboratório
foram realizados estudos petrográficos. Em ambas as escalas foi possível caracterizar estas
feições, que são indicativas de uma deformação transpressional.
Palavras chave: Neotectônica, rochas sedimentares, Rio Grande do Norte
Modalidade da bolsa: ANP
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CÓDIGO: ET0318
TÍTULO: INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO NORTE-RIO-GRANDENSE EM
ENGENHARIA DE CONCEPÇÃO E FABRICAÇÃO DE UM VEÍCULO COM
PROPULSÃO EÓLICA
ALUNO: ARILDO DANTAS DE MEDEIROS FILHO (00057085404)
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)
CO-AUTOR: THIAGO DE LIMA GURGEL (03060790469)
CO-AUTOR: JONAS DA SILVA GOMES (03079240413)
CO-AUTOR: JOSENILDO BATISTA DA SILVA (02789823448)

Resumo:
O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto, a fabricação e os primeiros ensaios de um
veículo automotivo triciclo, com propulsão eólica, do tipo “Windcar”. A tônica desse
projeto foi aliar três peculiaridades norte-rio-grandenses: 1) a tradição de competência em
projetos “mão-na-massa” dos alunos de graduação da Engenharia Mecânica da UFRN,
vencedora de concursos promovidos pela Sociedade de Engenharia Automotiva – SAE - a
níveis nacional e mundial; 2) o potencial eólico do Rio Grande do Norte; 3) a vocação do
Estado para o turismo. Apresenta-se uma sinopse completa das etapas do desenvolvimento
do veículo através da utilização plena de conceitos, desenvolvimento e estado-da-arte da
Engenharia Mecânica fundamentada em uma base científica, embora limitada por recursos
escassos garimpados pelos próprios alunos integrantes do projeto e ligados às disciplinas de
Elementos de Máquinas II, Tecnologia Mecânica e Elementos de Tribologia. Apresentamse as características da estrutura tubular do chassis, fabricado em aço ABNT 1045, os seus
reforços, os vínculos, os elementos de união, a vela, os subsistemas de frenagem e direção,
bem como tecem-se críticas ao projeto e lista-se um elenco de sugestões à sua melhoria. O
objetivo final deste protótipo é induzir localmente o desenvolvimento e produção em série
desses veículos através da capacitação em serviço de fundamentos de empreendedorismo
de uma parte dos alunos do curso.
Palavras chave: Veículos, Energia Eólica, Mobilidade
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0325
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ALGINATO DAS ALGAS
MARINHAS DICTYOTA DICHOTOMA E SARGASSUM SP
ALUNO: JOSE HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (02452573493)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: CHRISTIANE SIQUEIRA DE AZEVEDO (01165433451)
CO-AUTOR: ALAN JONES LIRA DE MELO (01204380465)
CO-AUTOR: WELTON RODRIGO LIMA DE FONSECA (02940473447)

Resumo:
As algas marinhas são consideradas como um dos recursos marinho renováveis mais
preciosos devido a sua utilização como matéria-prima na indústria têxtil, farmacêutica,
alimentícia, química, de fertilizante, etc. Ultimamente, em várias partes do mundo, tem
crescido consideravelmente a sua exploração e aproveitamento integral. As algas são
utilizadas para a obtenção de substâncias gelatinosas, coloidais, ricas em proteínas
apresentadas ao comercio sob a forma de gomas, mucilagem, Agar-agar, Ácido Algínico,
etc. O Ácido Algínico é extraído das algas Dictyota dichotoma e Sargassum sp, esse ácido é
muito utilizado na indústria têxtil para a obtenção de fibras regeneradas conhecidas
cientificamente como fibras de alginato (AL). O objetivo deste trabalho é localizar os
principais pontos da costa potiguar onde se encontra esses tipos de algas e identificar os
meses do ano em que estas aparecem no litoral, obter dados qualitativos e quantitativos
destas espécies. A metodologia deste trabalho é fazer a coleta seletiva mensalmente de
“arribadas” nas praias, o material coletado será lavado e secado ao sol ou em estufa a 60 ºC,
após a secagem o material foi pesado e calculado o regain%, foi também feita à análise das
características químicas das algas.
Palavras chave: ALGINATO, FIBRAS REGENERADAS, ALGAS MARINHAS
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0333
TÍTULO: CONTROLE DE VELOCIDADES E MOTORES ELÉTRICOS
ALUNO: JOSÉ MARCELO LIMA DUARTE (01037604407)
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)

Resumo:
No Laboratório de Acionamento e Controle Industrial (LACI) dispõe-se de uma bancada
para acionamento e controle de velocidade de motores elétricos. Esta bancada é utilizada
para o controle de velocidade de um motor de indução trifásico e de um motor de corrente
continua (CC), ambos de ¼ HP. Neste trabalho é descrita esta bancada e o projeto, seguido
da implementação, de um controlador PID para o controle de velocidade do motor de
indução trifásico. Para que o motor de indução trabalhe de forma similar ao motor CC foi
utilizada uma técnica de controle orientada pelo campo. Os parâmetros do controlador PID
foram obtidos através do método da curva de reação de Ziegler-Nichols. O algoritmo de
controle foi implementado no “software” cdignew que contém também as rotinas
relacionadas com a placa conversora A/D-D/A. O cdignew também “plota” na tela do
computador a saída da planta e o sinal de controle para que seja analisado o desempenho do
sistema de controle.
Palavras chave: controlador PID, motor de indução, acionamento de motor
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0337
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA ESPECTOMETRIA DE RAIOS GAMA NA
CARACTERIZAÇÃO DE FÁCIES SEDIMENTARES
ALUNO: VERÔNICA DANTAS DE ARAÚJO (01048420400)
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)

Resumo:
A Espectrometria de Raios-Gama consiste numa técnica empregada na determinação das
concentrações individuais de elementos radioativos, como o potássio, urânio e tório. A
quantificação destes elementos radioativos pode auxiliar na caracterização de geometrias
sedimentares, sendo adquiridos parâmetros bidimensionais. No presente trabalho foi
utilizado o espectrômetro portátil de raios gama GR-320 enviSPEC da Exploranium
Radiation Detection Systems. A metodologia consistiu na realização de medidas de K, U
Th e contagem total em função das variações litológicas ou texturais ao longo de seções
colunares levantadas, com tempo de aquisição de 30 segundos. O levantamento de quatro
seções colunares conjuntamente com os respectivos perfis de raios gama forma efetuados
no afloramento Apodi, situado na periferia da cidade de Apodi – RN. Para a determinação
do background da região, foram executadas medidas da radiação no centro de um açude nas
imediações da cidade. Como resultado, foi possível concluir que os maiores valores de
contagem total e de potássio estão relacionados à presença de conglomerados com clastos
de argila, arenitos com seixos de argila e argilitos/siltitos laminados. Já os menores valores
estão associados principalmente a arenitos fino a muito fino, com estratificação cruzada
acanalada.
Palavras chave: Cintilometria raios-gama, rochas sedimentares, Apodi
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0354
TÍTULO: ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DE UMA PORCELANA FINA UTILIZANDO
MATÉRIA PRIMA ORIUNDA DOS PEGMATITOS DA REGIÃO DO SERIDÓ DO RIO
GRANDE DO NORTE.
ALUNO: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425)
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)
CO-AUTOR: KALIANA SILVA AGOSTINHO DE AGUIAR (03250223484)
CO-AUTOR: WSKLEY BATISTA NOBREGA DE SOUSA (00793878454)
CO-AUTOR: NAGIB FRANCISCO DA SILVA (43050530472)

Resumo:
Os pegmatitos encontrados nas regiões do Seridó do Rio Grande do
Norte, apresentam reservas minerais de caulim, quartizo e feldspato de alta
qualidade. Neste trabalho é apresentado um estudo da obtenção de uma
porcelana fina desenvolvida a partir dessas matérias primas. A porcelana
fina foi obtida através da mistura em teores adequados de caulim, feldspato,
quartzo e argila. Será apresentado uma caracterização da matéria prima
através de ensaio de granulometria a laser, difração e fluorescência de
raios-x, análises térmicas (TDA e TGA). Os resultados do produto final após
sinterização são apresentados em função da retração linear a partir de
medidas da amostra antes e após a sinterização, densidade aparente realizado
pelo método de Arquimedes de corpo submerso, resistência a ruptura da
amostra submetida a uma carga centrada e análise de cor da porcelana
estudada com base em dados de bibliografia estudada. Todos os resultados
estão sendo finalizados.
Palavras chave: Porcelana, sinterização, caracterização
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0359
TÍTULO: INSTRUMENTAÇÃO INTELIGENTE EM REDE APLICADA AO
PROCESSO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO E BSW
ALUNO: DAVID RICARDO DO VALE PEREIRA (01061664414)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)

Resumo:
Durante o processo de produção de um poço de petróleo, é comum a produção simultânea
de óleo e água, seja pelas características do poço ou como conseqüência da injeção de água
para a manutenção da pressão do reservatório. A medição da quantidade de água extraída
com o petróleo, também chamada de BSW, é de extrema importância para as empresas de
petróleo, para que seja possível o conhecimento da viabilidade econômica da exploração do
poço. Como uma alternativa para solucionar os problemas existentes nos sistemas de
medição centralizados atuais, propõe-se o desenvolvimento e implementação de um sistema
de medição de vazão e BSW usando uma rede de instrumentos inteligentes interconectados
usando tecnologia Fieldbus, com capacidade de auto-calibração, auto-validação e
processamento distribuído, através da utilização de técnicas algorítmicas baseadas em redes
neurais e lógica fuzzy. O presente trabalho consiste no desenvolvimento dos algoritmos de
auto-calibração, auto-validação e auto-compensação utilizando Redes Neurais Artificiais. O
desenvolvimento destes algoritmos possibilitará a existência de uma maior autonomia dos
sensores, pois a sua calibração será feita quando for necessário, bem como uma melhoria no
índice de qualidade nas medições dos mesmos. Este trabalho encontra-se em fase de
pesquisa e desenvolvimento.
Palavras chave: Redes Neurais, Sistemas Distribuídos, Instrumentação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0363
TÍTULO: MULHERES DO SIGMA: UMA MILITÂNCIA IMPORTANTE E
CONTRADITÓRIA
ALUNO: SILVANA CARLA DA SILVA (96869089434)
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)

Resumo:
O Integralismo foi um movimento político de orientação fascista, que surgiu em 1932 e
perdurou até 1937. No RN, o Integralismo foi oficialmente fundado em 14 de julho de 1933
e seu maior expoente foi Câmara Cascudo. Este movimento, que exaltava a conservação da
família patriarcal brasileira, também contou com a participação feminina. O objetivo do
presente trabalho, é resgatar á participação da mulher na AIB-RN, destacando a
importância dessa participação. O trabalho foi desenvolvido a partir de uma coleta
documental que utilizou como fontes os jornais “A República” e “A Ordem”. As
informações coletadas compreendem o período de 1933 a 1937. Além disso, foram
imprescindíveis as fotografias contidas no livro “Pequena História do Integralismo no RN”,
de Luiz Gonzaga Cortez. A análise documental evidencia a efetiva militância feminina no
movimento integralista do RN. Vários núcleos femininos foram fundados no estado, e
mulheres da elite, como Dália Cascudo e Santa Guerra, os dirigiam. As mulheres eram
peças fundamentais para a conservação de um dos pilares do movimento integralista: a
família patriarcal brasileira. Essa efetiva participação feminina no Integralismo trazia a
mulher para dentro de um movimento político importante e numa posição também
importante. Essa militância já era um grande passo rumo à emancipação, por isso a Igreja
Católica a condenou. É exatamente neste ponto que percebemos o quanto era contraditória
a participação feminina nesse movimento.
Palavras chave: Mulheres, Integralismo, Militância
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0366
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO MEIO FÍSICO DO LITORAL
ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE, COM O USO DE
GEOPROCESSAMENTO.
ALUNO: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA (01193429447)
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)

Resumo:
Este trabalho de iniciação científica visa levantar e avaliar as modificações ocorridas no
meio físico de uma área costeira, entre os municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo, Rio
Grande do Norte, com técnicas de Geoprocessamento. A área de estudo é limitada pelas
coordenadas UTM 233KmE e 247KmE e 9.417KmN e 9.400KmN, Datum SAD69, Zona
UTM 25 Sul. Utilizou-se uma foto aérea de 1969 e uma imagem do sensor ETM/Landsat 7,
banda 8, de 1999. A foto aérea foi digitalizada com 600 dpi, resultando em uma resolução
espacial próxima a 3m. A imagem Landsat foi processada digitalmente para facilitar a sua
interpretação visual. Registrou-se a foto aérea a partir da imagem Landsat (RMS máximo
de cerca de 2,6m). Iniciou-se a vetorização das imagens. Classificou-se visualmente: corpos
de dunas vegetadas e não vegetadas, lagoas interdunares, leito do Rio Punaú, povoado de
Pititinga, planícies fluviais e zonas intermediárias entre as dunas e as planícies fluviais. As
principais alterações ocorreram na geometria do leito do Rio Punaú (formação de duas
lagoas e variações no leito próximos à sua foz), na cobertura vegetal (redução das dunas
não vegetadas e aumento das dunas vegetadas), na linha de costa (recuo que pode levar
insegurança às populações locais em cerca de 10 anos), no povoado de Pititinga (aumento
de cerca de 1.500%). Os estudos prevêem trabalhos de campo, análise de imagens
matriciais, comparação de todos os dados obtidos e continuação da pesquisa bibliográfica.
Palavras chave: Geoprocessamento, Análise espacial, Rio Punaú
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0367
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE CORANTES:ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE
PARÂMETROS
ALUNO: MICHELE ROSSANA FERREIRA VAZ (02916758402)
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)

Resumo:
O interesse por corantes naturais vem crescendo, tendo em vista a questão da saúde dos
consumidores.As fontes naturais de corantes podem ser frutas, legumes, folhas e flores,
entre outras. A região nordeste é fartamente rica em frutas e leguminosas que podem servir
de matéria-prima, como fonte de corantes.Entre os processos de extração de corantes
ressalta-se a extração por solvente. No caso de corantes para fins alimentícios o solvente
utilizado é o álcool etílico.Este é colocado em contato com a matéria-prima sob condições
controladas e vapor é condensado retornando ao recipiente onde se a matéria-prima.No
presente trabalho estudou-se a influência de parâmetros no processo de extração de corantes
da beterraba, quais sejam: a temperatura, a parte utilizada e o tamanho das
partículas.Estudou-se também a cinética do processo com a finalidade de estabelecer o
tempo necessário para o contato da beterraba e o solvente.A fim de se analisar o corante
extraído realizaram-se a análise em um espectrofotômetro(DR-2000).Observou-se que a
partir de 50 min o processo de extração estabilizou-se e o teor de corante extraído
permaneceu constante. A temperatura em que se obteve o maior teor de corante extraído foi
de 64,5.°C.A casca da beterraba foi a parte da beterraba que apresentou maior teor de
corante e, para aumentar este teor constatou-se a utilização da matéria-prima triturada
apresentando maior teor de corante extraído, frente as dimensões estudadas.velocidade de
agitação constante, com o objetivo de se verificar o rendimento de extração do
corante.Diante dos parâmetros analisados,amostras foram retiradas em intervalo de tempos
diferentes sendo levadas a para a análise da intensidade de cor,em seguida pelo mesmo
sistema montado modificando-se alguns parâmetros, observou-se temperatura que oferece o
melhor rendimento no processo de extração.Através de testes preliminares,foi possível
verificar a variação da coloração das antocianinas frente a mudanças de valores de
pH.Definiu-se,posteriormente à parte da beterraba que apresenta maior concentração do
corante.Concluiu-se que beterraba triturada apresentou melhor extração.

Palavras chave: Extração de corantes, betacianinas, bexantinas
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0373
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA
DO MAGMATISMO CENOZÓICO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: PETTERSON DE AZEVEDO BARBOSA (03107664430)
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)

Resumo:
O objetivo principal deste trabalho é aperfeiçoar o mapeamento geológico de corpos
vulcânicos relacionados ao vulcanismo Cenozóico da porção central do RN, denominado
magmatismo Macau. A partir da interpretação de fotografias aéreas e de imagens de
satélite, foi elaborado um mapa geológico (escala 1:10.000) do neck Serra Aguda. As
amostras coletadas dos corpos vulcânicos permitiram o reconhecimento de dois tipos de
basaltos. Deste modo, foi possível fazer uma comparação com os basaltos dos outros
corpos vulcânicos. O basalto 1 é homogêneo e tem matriz média a fina, com fenocristais de
olivina e clinopiroxênio. O basalto 2 contém inclusões de basalto 1, xenólitos de peridotito,
piroxenito, gabro e de granito, além de fenocristais e xenocristais de olivina e
clinopiroxênio (raros de plagioclásio e quartzo). Os xenocristais são anédricos, podendo ter
bordas de reação espessas e extinção ondulante, causados pelo choque entre os cristais
durante o transporte violento/caótico do magma até a superfície ou subsuperfície. Na
matriz, micrólitos de plagioclásio podem configurar uma textura pilotaxítica, evidenciando
fluxo magmático. No corpo Serra Aguda, são observados blocos de basalto 2 com xenólitos
de peridotito e de basalto 1. Esse estudo teve como conclusão principal a individualização
de diversas formas de ocorrências e composições petrográficas de corpos vulcânicos,
representados em um mapa geológico na escala 1:10.000.
Palavras chave: magmatismo, Cenozóico, Rio Grande do Norte
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0377
TÍTULO: INTERVENÇÃO URBANA E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA: A
EXPERIÊNCIA DO CONDOMÍNIO BRISA DO MAR – NATAL/RN
ALUNO: DANIEL FERNANDES DE MACEDO (00965972402)
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO B SOBRINHA (26135965468)

Resumo:
O estudo objetiva analisar o processo de intervenção urbana no bairro de Mãe Luiza –
Natal/RN, que gerou o conjunto residencial Condomínio Brisa do Mar, habitado por exmoradores da Favela do Sopapo. As propostas físico-espaciais de desenho urbano foram
objetos de discussões entre as organizações comunitárias e a assessoria técnica da UFRN,
visando atender as necessidades indicadas pelos moradores. Esse processo verificou-se
desde a implantação das unidades habitacionais do conjunto, realizadas sob o regime de
multirão, até as reavaliações para a proposição de melhorias e readaptações de uso. A
pesquisa se utiliza, inicialmente, de um registro dessa experiência através da sistematização
do material produzido durante o processo de intervenção, como projetos, relatórios e
trabalhos acadêmicos, gerados no âmbito da extensão universitária, além de entrevistas com
os agentes participativos do projeto urbano. Em seguida, é feita uma avaliação de todo o
processo, situando os objetivos da intervenção, o estágio atual de implantação do
condomínio e a identificação dos resultados alcançados. Essa avaliação final demonstra que
a aproximação entre beneficiadores e beneficiados pode gerar formas de implantação que se
identificam com a necessidade e os anseios dos usuários, além de se criar uma tipologia
arquitetônica, que a custos baixos, baseia-se num modelo que reflete a identidade cultural
dos moradores e não apenas em soluções baseadas em modelos industriais pré-fabricados.
Palavras chave: Intervenção urbana, habitação popular, organização comunitária
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0382
TÍTULO: ESTUDO DA SÍNTESE DOS SISTEMAS Lax / Y1-x / Ni (x = 0,0; 0,1; 0,2 ;
0,4 e 0,8) AMORFOS COM PROPRIEDADES FOTOLUMINESCENTES.
ALUNO: ANDRÉIA CAVALCANTE DE LIMA (02677227452)
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (09155546315)

Resumo:
O desenvolvimento de novos materiais com propriedades fotoluminescentes tem a sua
importância ressaltada pela inúmera quantidade de aplicações e dispositivos baseados neste
fenômeno. Materiais com propriedades fotoluminescentes encontram aplicações em LEDs,
Fotodetectores, processamento óptico de informações (cristais fotônicos) e sensores. Dentro
deste contexto, estudou-se a propriedade fotoluminescente dos pós amorfos por intermédio
do espectro Raman em temperatura ambiente. Os pós foram preparados pelo método
Pechini e os precursores foram calcinados em fluxo de oxigênio a temperatura de 300oC
por 4h e 650oC por 12h. A caracterização dos materiais foi feita por Difração de raios x
(DRX), Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV), Análise
termogravimétrica (TG), Análise térmica Diferencial(DTA), Microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e medidas de área superficial (BET). Os resultados de fotoluminescência
para os pós Lax / Y1-x / Ni, mostram intensa luminescência na região do visível para x =
0,0; entretanto, a medida que o lantânio é introduzido no sistema a fotoluminescência do
material diminui.
Palavras chave: Fotoluminescência, Pechini, Niquelatos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0387
TÍTULO: GEOLOGIA DE ROCHAS MAGMÁTICAS DO NÚCLEO ARQUEANO
SERRA CAIADA, LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: MARIO CARLOS DIAS VIEGAS (01046471406)
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)

Resumo:
A área em lide é particularmente atraente por conter terrenos geológicos muito antigos, de
idade Arqueana (>2,7 bilhões de anos), circundados por terrenos mais jovens, com idades
entre 2,25 e 0,55 bilhões de anos. O objetivo principal deste trabalho é aperfeiçoar o
mapeamento geológico atualmente existente no que concerne à constituição
litoestratigráfica do núcleo arqueano Serra Caiada e a definição de suas relações estruturais
e de contato com as unidades mais jovens. À este respeito, foram coletadas, no campo,
amostras de rochas granitóides e anfibolitos para estudos petrográficos e texturais com
auxílio do microscópio de luz transmitida. Como resultado principal desta pesquisa, foram
reconhecidos vários tipos de rochas de composição granítica (monzo e sienogranitos),
leuconorítica e anfibolítica, que sofreram metamorfismo e deformação, permitindo
reconhecer os minerais primários. Os tipos graníticos possuem como minerais essenciais
quartzo, plagioclásio e K-feldspato. O norito contém plagioclásio, clinopiroxênio e biotita,
com pouco quartzo. O anfibolito contém essencialmente hornblenda e plagioclásio. Os
feldspatos podem mostrar alteração para mica branca (muscovita), epídoto e carbonato,
indicando ação de fluidos tardi-magmáticos. Os trabalhos de pesquisa devem continuar
futuramente, com a caracterização petrográfica detalhada dos minerais, incluindo a
contagem de pontos. Também será aperfeiçoado o mapa geológico com novos afloramentos
e coleta de novas amostras.
Palavras chave: Magmatismo, Petrografia, Rio Grande do Norte
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0388
TÍTULO: UM MÉTODO DE COMPRESSÃO SELETIVA DE IMAGENS COLORIDAS
COM BASE EM TRANSFORMADA WAVELET, MORFOLOGIA MATEMÁTICA E
REDES NEURAIS
ALUNO: DIEGO DE MIRANDA GOMES (01032387432)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)

Resumo:
Este trabalho propõe um método de compressão seletiva de imagens coloridas digitais onde
regiões da imagem, chamadas regiões de interesse (regions of interest – RoI), são
comprimidas totalmente sem perdas e o restante da imagem com perdas. Este método pode
ser utilizado em aplicações onde a perda de informações em determinadas regiões da
imagem não é tolerada, como, por exemplo, as imagens médicas usadas na telemedicina.
Dessa forma, são atingidas altas taxas de compressão sem comprometer o uso da imagem.
Foi desenvolvido um aplicativo com interface gráfica para que o método possa ser utilizado
facilmente. Testes foram realizados com várias imagens obtendo resultados satisfatórios. O
método utiliza técnicas como redes neurais artificiais, transformada wavelet discreta,
morfologia matemática, código adaptativo de Huffman e codificação por comprimento de
corrida.
Palavras chave: Compressão de Imagens, Transformada Wavelet, Redes Neurais
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0391
TÍTULO: SULFONATO A PARITR DE ÓLEOS RESIDUAIS PARA APLICAÇÃO EM
RECUPERAÇÃO DE PETRÓLEO
ALUNO: INÁCIO DE LOYOLA DA SILVEIRA JUNIOR (04643605448)
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)

Resumo:
Vários campos produtores de petróleo, portadores de óleos viscosos estão sendo
submetidos a processos de recuperação de petróleo pelo método de injeção de vapor.
Entretanto, por vezes, as operações têm sua eficiência afetada em razão de
heterogeneidades dos reservatórios que associada à alta mobilidade do vapor e segregação
gravitacional, ocasionam uma má distribuição do fluido nas malhas de injeção. A adição de
substâncias com propriedades tensoativas podem controlar a mobilidade do vapor
redirecionando o escoamento do vapor das regiões mais “lavadas” para as menos “lavadas”
do reservatório melhorando consideravelmente o deslocamento do óleo. O presente
trabalho visa obter tensoativos a partir de derivados de petróleo visando reduzir custos
operacionais e elevar a taxa de recuperação de petróleo nas jazidas. Para obtenção dos
tensoativos utilizou-se o método de sulfonação direta, por ser um método economicamente
viável e de fácil desenvolvimento em laboratório.Os tensoativos foram obtidos utilizandose os óleos DPNL-30 e DPBS-30 e óleum (ácido sulfúrico fumegante). Estes foram
caracterizados por índice de SO3, espectroscopia de infravermelho, concentração micelar
crítica (CMC), estabilidade térmica e estabilidade da espuma.
Palavras chave: recuperação, petroleo, tensoativo
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0396
TÍTULO: TÓPICOS DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA INDIANA
ALUNO: JARIAN MACEDO DE LIMA (01179148436)
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834)

Resumo:
Proposta de trabalho para ser apresentado no CIC2003. O trabalho que me proponho a
apresentar no CIC2003 versa sobre a História da Matemática e mais especificamente, sobre
a Matemática que se desenvolveu na Índia no período védico e no período clássico (o que
significa os séculos desde o estabelecimento do hinduismo, XV a.C, até o século XII d.C.) .
Este trabalho reflete os estudos feitos durante a vigência de minha bolsa de iniciação
científica que giravam em torno da matemática indiana. O problema abordado em minha
exposição é a respeito de como os matemáticos indianos antigos lidavam com os conceitos
matemáticos que nos são familiares hoje como: demonstração do teorema de Pitágoras,
operações aritméticas e conceitos da álgebra simbólica. A metodologia adotada em meus
estudos foi a da pesquisa bibliográfica e elaboração de atividades de ensino. Dos resultados
obtidos podemos citar alguns tópicos da nossa matemática escolar que podem ser ensinados
em forma de oficina (que eu elaborei) baseando-me em alguns tópicos da Matemática
indiana: demonstração do teorema de Pitágoras, operações aritméticas e álgebra simbólica.
Palavras chave: Matemática indiana, operações aritméticas, história da matemática
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: ET0402
TÍTULO: CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO AMBIENTAL PARA
OCUPAÇÃO HUMANA
ALUNO: SATHIAWATHY MARIA RAMALHO BATISTA
LADCHUMANANANDASIVAM (05020100455)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)

Resumo:
As revisões aceitas recentemente para a Norma ASHRAE 55 incluem, um novo padrão de
conforto adaptativo (ACS – adaptative confort standard) que permite temperaturas internas
mais elevadas em edificações ventiladas naturalmente durante o verão e em zonas de clima
quente. A ACS é baseada na análise de 21000 conjuntos de dados brutos compilados de
estudos de campo, correspondentes a 160 edificações localizadas em quatro continentes, em
zonas climáticas variadas. Este trabalho resume esta pesquisa de conforto adaptativo,
apresenta algumas de suas descobertas para construções ventiladas naturalmente, e discute
o processo para se obter a ACS incorporada dentro da Norma ASHRAE 55. Finalmente,
discute-se novas direções correlatas para pesquisadores e profissionais envolvidos no
projeto de edificações e seus sistemas de controle ambiental, para posterior teste para
utilização na avaliação de desempenho térmico das edificações em Natal/RN.
Palavras chave: Conforto térmico, edificações
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0416
TÍTULO: MÉTODOS DE SELEÇÃO DAS FIBRAS TÊXTEIS DA REGIÃO E AS
SUAS APLICAÇÔES NOS DIVERSOS PRODUTOS ARTESANAIS NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: DANIELLE DANTAS DE SOUZA (01312433493)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: IANA MARQUES SOARES (04694327488)
CO-AUTOR: DANIELE CRISTINE DA SILVA GONCALVES (02569875481)
CO-AUTOR: ANDREA KATIA DE BRITO (00894718495)

Resumo:
Pelos estudos realizados, atualmente as fibras têxteis estão sendo usadas pelos artesões sem
nenhum conhecimento das suas propriedades. O presente trabalho descreve os métodos
usados na seleção, caracterização e a aplicação das fibras têxteis da região na fabricação
dos produtos artesanais com intuito de orientar os artesãos no uso apropriado destas fibras.
Foram feitas visitas às cooperativas e associações de artesões para catalogar os diferentes
produtos fabricados. Após estes produtos foram desmontados para que podem ser
estudados das diferentes materiais utilizadas na sua fabricação bem como a avaliação das
características e a sua adequação nestes produtos. Também foi estudado o método usado na
fabricação e foram feitos estudos de tempos e movimentos na orientação no cálculo do
custo benefício dos produtos usados.
Palavras chave: fibras têxteis, artesanato, métodos de seleção
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0417
TÍTULO: CONTROLADOR NEURO-FUZZY
ALUNO: MARCONI CÂMARA RODRIGUES (03427679411)
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)

Resumo:
O controlador neuro-fuzzy desenvolvido baseia-se no modelo NEFCON. A sua
implementação visa controlar através de técnicas inteligentes plantas clássicas de controle
como: ball-beam e pendulo invertido. Porém, sua aplicação pode abranger outras plantas, já
que se adapta com facilidade a qualquer interface, precisando apenas de pequenas
alterações na estrutura do algoritmo. A idéia dos sistemas neuro-fuzzy é conciliar a
capacidade de aprendizado das Redes Neurais com a transparência do conhecimento
armazenado dos sistemas fuzzy. O modelo NEFCON tem como base um sistema fuzzy e
faz uso de técnicas de aprendizagem similares às utilizadas pelas Redes Neurais Artificiais.
O algoritmo sugerido pelo modelo é dividido em três fases independentes: uma para
eliminação de regras, outra para criação e otimização de regras e uma terceira para a
otimização de funções de pertinência. O algoritmo foi implementado com algumas
modificações em sua estrutura sendo aplicado a plantas físicas reais existentes no
laboratório e os resultados obtidos mostram a eficiência dos algoritmos. Muitas outras
modificações podem ser efetuadas de modo que o aprendizado ocorra com mais eficiência.
Estas modificações estão em fase de testes.
Palavras chave: neuro-fuzzy, NEFCON, fuzzy
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: ET0422
TÍTULO: INFLUÊNCIA DE TENSOATIVO, AGENTE DEGRADANTE E MÉTODO
DE OBTENÇÃO EM SISTEMAS PARTICULADOS DE QUITOSANA
ALUNO: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (03431763430)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)

Resumo:
O aperfeiçoamento de partículas poliméricas biodegradáveis é de grande interesse para a
incorporação de fármacos. Assim, desenvolveu-se um experimento avaliando a influência
do tensoativo Tween 80, do agente degradante persulfato de potássio, bem como do método
de obtenção na estabilidade de sistemas particulados de quitosana mediante a verificação de
viscosidade, turbidez e potencial zeta. O método de coacervação/ precipitação, onde a
matriz polimérica sofre um processo de reticulação iônica no momento em que o sal é
adicionado, foi o escolhido. Para isso, preparou-se solução de quitosana 0,25% em ácido
acético 2%, com o Tween 80 a 0%, 0,5%, 1%, 1,5% e 2% (m/v), com subseqüente adição
de sulfato de potássio 10% sob agitação magnética em primeira análise e, sob banho
ultrassônico, em segunda. Em terceira, o perfusalto de potássio a 0%, 0,0005%, 0,005% e
0,05% (m/v) com Tween 80 a 1%. Observou-se que o aumento na concentração do
tensoativo promove contração do novelo polimérico e maior formação de partículas em
suspensão, repercutindo em diminuição da viscosidade e aumento da turbidez. A
degradação e ionização promovidas pelo persulfato de potássio afirmaram-se importantes
para o controle do número, tamanho e carga das partículas. A agitação magnética e o banho
ultrassônico demonstraram o quanto o processo de agitação influi nas características
geométricas das mesmas.

Palavras chave: sistemas particulados de quitosana, Tween 80, sulfato de potássio
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0426
TÍTULO: ESTUDO HIDRODINÂMICO DE UM NOVO SEPARADOR LÍQUIDOLÍQUIDO APLICADO AO TRATAMENTO DE ÁGUAS CONTAMINADAS COM
ÓLEO.
ALUNO: ERIVALDO MEDEIROS DE SOUZA (02954792485)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)
CO-AUTOR: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)

Resumo:
Este novo design de separador líquido-líquido chamado MDIF (Misturador Decantador a
Inversão de Fases) pretende diminuir a distância entre uma gota da fase dispersa e a
interface de separação através do método da inversão de fases. O resultado é um
equipamento mais compacto de disposição vertical capaz de tratar um volume até três vezes
maior que aquele tratado por um aparelho convencional. O MDIF é constituído das
seguintes partes: Câmara de Mistura, Prato Perfurado, Câmara de Decantação e Câmara de
Separação. Ao ser colocado na câmara de mistura, água contaminada com óleo e o
extratante são forçados a passar pelo prato perfurado, gerando gotas transportadoras de
óleo. Essas gotas transportadoras de óleo funcionam como microdecantadores, sendo
relevante o conhecimento de seu tamanho e distribuição visando um valor ótimo para uma
melhor eficiência de separação. Ensaios utilizando variáveis de processo como velocidade
de agitação, razão volumétrica orgânico/aquoso e vazão efetiva, foram realizados para
caracterização das gotas transportadoras de óleo. O instrumento de medição utilizado foi o
HIDROMESS 1.40, o seu princípio de funcionamento consiste em avaliar os diferentes
índices de refração entre duas fases líquidas presentes em uma amostra ao passar por um
capilar introduzido na câmara de decantação. Estudos iniciais mostraram que somente a
vazão efetiva apresentou influência significativa no tamanho e distribuição das gotas
transportadoras de óleo, objeto de pesquisa deste plano de trabalho.
Palavras chave: MDIF, HYDROMESS, Novo Design
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: ET0430
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA (Y0,2PR0,8NIO3) PELO
MÉTODO PECHINI
ALUNO: CARLOS NECO DA SILVA JÚNIOR (03150644470)
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)

Resumo:
O método Pechini, também conhecido como método dos precursores poliméricos é baseado
na poliesterificação da resina entre o quelato do ácido metálico e o ácido polihidróxido.
Cerâmicas contendo elementos terras raras apresentam propriedades, que dependem em
grande parte, das características originais de pós utilizados e do método de obtenção
empregado. Estruturas tipo ABO3 (Perovsquiita) têm amplas aplicações devido suas
propriedades elétricas, magnéticas, ópticas e catalíticas, entre outros. Neste trabalho
preparou-se Y0.2Pr0.8NiO3 pelo método Pechini. O material foi calcinado nas
temperaturas de 300, 500, 700 e 900oC e caracterizado por análise térmica (TG/DTA),
FTIR, DRX, MEV com EDS, e tamanho de partículas. Os resultados revelaram a formação
de fase cristalina a partir de 700ºC. O Praseodímio foi confirmado através do mapeamento
por EDS. Curvas termogravimétricas mostraram que a estabilidade do material ocorre em
torno de 700ºC. A perda de massa que ocorre entre 90 e 700ºC é relativa à matéria orgânica
remanescente. Através da análise do espectro de infravermelho, na temperatura de 700ºC,
verificou-se a eliminação das bandas características dos grupos poliésteres (RCOOR).
Palavras chave: Óxidos Mistos, Precursores Poliméricos, Lantanídeos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0445
TÍTULO: PROPRIEDADES TÉRMICAS DA CADEIA LINEAR ANISOTRÓPICA
TIPO HEISENBERG
ALUNO: PAULO DANTAS SESION JR (03525105444)
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (05011124487)
CO-AUTOR: CARLOS ANTONIO BARBOZA (03443081460)
CO-AUTOR: BRUNA PEREIRA WANDERLEY DE OLIVEIRA (01282928490)

Resumo:
Um grande número de problemas da Teoria Quântica e da Mecânica Estatística em três
dimensões são difíceis de serem resolvidos em sua plenitude, embora sejam modelados
satisfatoriamente numa abordagem unidimensional. Neste trabalho procura-se estudar
sistemas magnéticos unidimensionais onde soluções exatas são permitidas. Restringimos os
nossos cálculos a sistemas unidimensionais descritos pelo modelo de Ising, XY e
Heisenberg clássico, obtendo uma função de Green para o problema via equação de Dyson.
Para esse trabalho utilizaremos uma cadeia de spins considerando-se somente a interação
entre os primeiros vizinhos, e a Hamiltoniana que descreve esse modelo em sua forma mais
geral. Resultados numéricos serão obtidos e discutidos com ênfase nos espectros
encontrados. Atenção particular será considerada na Análise teórica das propriedades
térmicas da excitação, tais como sua energia interna e calor específico.
Palavras chave: Carlos, Bruna, Eudenilson
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0447
TÍTULO: ANÁLISE DO GRADIENTE TÉRMICO EM SÓLIDOS ATRAVES DA
MEDIDA DO TAMANHO DE GRÃO
ALUNO: TARCILA MARIA PINHEIRO FROTA (03099069469)
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)

Resumo:
O plasma além de potente fonte térmica, capaz de provocar novas fases e propriedades nos
materiais, é conhecido pelos atributos de ser energeticamente econômico e ecologicamente
não poluente. O uso do plasma como fonte térmica na sinterização pode ter um papel
importante, uma vez que o seu mecanismo de aquecimento é bastante diferente das
principais técnicas usadas para este fim. Ele ocorre através do bombardeamento aleatório
por partículas energéticas, liberando assim uma alta energia localizada, gerando gradiente
térmico que poderá ser importantes na transformação de fase dos materiais. Em trabalhos
realizados anteriormente verificou-se a existência de um gradiente térmico superior a
100ºC/mm nas amostras. Esse gradiente foi medido através de termopares inseridos em
diferentes profundidades nas mesmas. Para confirmar a existência do gradiente térmico
analisou-se através da microestrutura, fazendo uma recristalização. Observou-se que os
tamanhos de grãos são diferentes ao longo da amostra. Onde os grãos na superfície da
amostra são bem maiores que no centro. Indicando com isso a diferença de gradiente
térmico.
Palavras chave: Gradiente térmico, plasma
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0451
TÍTULO: DADOS DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR PARA O SISTEMA
HEPTANO + DECANO + DODECANO UTILIZANDO UMA CÉLULA DE
RECIRCULAÇÃO DA FASE VAPOR
ALUNO: CRISTIAN KELLY MORAIS DE LIMA (02004913428)
ORIENTADOR: OSWALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)

Resumo:
O estudo do ELV representa a base das operações de destilação, tão importantes na
indústria química, em especial, a indústria petrolífera. A importância de se medir dados de
equilíbrio líquido-vapor (ELV) é essencial para elaboração de diagramas de fases de
sistemas multicomponentes provendo informações ao engenheiro para o projeto e operação
de unidades de separação de maneira a permitir a melhor separação dos componentes
constituintes da mistura como também para desenvolver novos métodos de correlação,
predição e aplicações em simuladores. Este trabalho consiste em determinar dados de ELV
isobáricos de misturas sintéticas ternárias heptano + decano + dodecano, preparadas
gravimetricamente a partir de componentes puros. Para a determinação destes dados foi
utilizado um ebuliômetro de recirculação da fase vapor (Othmer), no qual, após um tempo
considerável de estabilização do sistema no equilíbrio, são medidas a pressão e as
temperaturas da fase vapor e da fase líquida do sistema, e retiradas amostras de ambas as
fases, que posteriormente foram analisadas por cromatografia gasosa com o objetivo de
determinar as composições das fases. Os dados obtidos foram testados em termos de
consistência termodinâmica e também correlacionados com a equação de estado de PengRobinson, juntamente com outros dados experimentais da literatura, obtendo assim
parâmetros de interação para aplicação em simuladores, por exemplo de reservatórios.
Palavras chave: Equilíbrio Líquido-Vapor, Ebuliômetro, Cromatografia gasosa
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0455
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA EM PIGMENTOS DE COCR2O4 E
CR2O3 VIA SINTESE PECHINNI
ALUNO: JARDEL DANTAS DA CUNHA (01063473497)
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)

Resumo:
A maior parte dos pigmentos cerâmicos são de substâncias que possuem uma estrutura
cristalina determinada. Estruturalmente, um pigmento cerâmico está formado por uma rede
hospedeira, na qual se integra o componente pigmentante, ou cromóforo (normalmente um
cátion de transição ou transição interna). Estes íons cromóforos, do ponto de vista químico,
produzem a cor em cerâmica, absorvendo a radiação visível de forma seletiva, estabilizada
por mecanismos químicos apropriados para conseguir manter sua ação pigmentante sob
condições químicas e de temperatura desfavoráveis. As cromitas de cobalto e o óxido de
cromo foram obtidos via síntese Pechinni, onde os pós foram triturados em moinho
planetário, e calcinados em temperaturas que variam de 500 a 1200 ºC. Os pós foram
analisados por análise termogravimétrica, difração de raios-X, diâmetro médio por
granulometria laser, área superficial especifica por BET, morfologia de superfícies por
microscopia eletrônica de varredura, analise de UV-Vis e coordenadas colorimétricas.
Resultados preliminares indicam um escurecimento do pigmentos com o aumento da
temperatura, sendo este resultante do aumento da cristalinidade do material.
Palavras chave: Pigmentos cerâmicos, Pechinni, cromóforo
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0456
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SERVIÇO DE BROCAS HSS
NITRETADAS A PLASMA
ALUNO: MARIANA DA FONSECA PEREIRA (04672748430)
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)
CO-AUTOR: ANA RAQUEL PEREIRA DE ATAÍDE (02197070495)

Resumo:
As ferramentas de corte exercem uma influência considerável nos custos e na produtividade
de produtos usinados, uma vez que as mesmas participam ativamente do seu
processamento. Quando uma ferramenta de corte atinge um estado de falência, a operação
precisa ser interrompida para a troca ou reafiação da mesma, gerando custos com a parada
da máquina e uma nova preparação, os quais são uma parcela considerável do custo total de
produção. A nitretação a plasma é utilizada para aumentar a resistência ao desgaste do
gume de corte e reduzir a tendência do material usinado em aderir na superfície de saída da
ferramenta, o que contribui para a falência da mesma. A camada produzida na nitretação
apresenta alta dureza, alta resistência ao desgaste e baixo coeficiente de fricção e envolve
um mínimo de distorção. É possível utilizar maiores velocidades de corte gerando um
considerável aumento na produtividade reduzindo os custos de produção, além do aumento
da vida útil das ferramentas. No entanto, as condições de serviço bem como o ângulo de
incidência da broca também influencia diretamente na sua falência. Este trabalho tem como
objetivo avaliar e comparar o tempo de vida útil de brocas helicoidais HSS nitretadas e nãonitretadas, utilizadas na furação de aço inox martensítico 498, bem como fazer uma análise
das melhores condições de serviço e ângulo de incidência.
Palavras chave: Nitretação a plasma, Brocas HSS, Vida útil de brocas
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0459
TÍTULO: OBTENÇÃO DE UM TENSOATIVO ANIÔNICO A PARTIR DO
CARDANOL HIDROGENADO
ALUNO: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487)
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)
CO-AUTOR: TULIO YTERBIO FERNANDES VALE (85050822491)

Resumo:
Visando uma aplicação em recuperação de petróleo pretende-se avaliar a utilização de
substâncias tensoativas a partir de matérias-primas regionais como aditivos no método de
injeção de vapor, pois com a utilização de tensoativos a mobilidade do vapor pode ser
controlada no reservatório melhorando consideravelmente o deslocamento do óleo. Para o
desenvolvimento desse trabalho utilizamos uma reação de sulfonação tendo como agente
neutralizante o bicarbonato de sódio (NaHCO3), na forma de sintetizar um tensoativo
derivado do Cardanol hidrogenado, que é tomado como ponto de partida do presente
trabalho devido a sua pureza ser maior que a do cardanol extraído do líquido da castanha do
caju (LCC). O Cardanol hidrogenado é um fenol monohidróxido que contém uma longa
cadeia hidrocarbônica (C15H31) na posição meta. Visando buscar as variáveis que
influenciam na sulfonação do Cardanol hidrogenado, resolveu-se desenvolver um
planejamento experimental do tipo 2n onde se utilizou 3 variáveis com dois níveis: Agente
sulfonante (A), Razão molar de A em relação ao Cardanol (B) e Temperatura de reação
(0C) (C). Depois de analizada essas variáveis podemos concluir que, com a temperatura a
80ºC utilizando o óleum com razão de 1:1, 2., obteve-se o melhor resultado para se realizar
a produção 3-Hidróxido-5 Pentadecil Sulfonato de Sódio(Cardanol Sulfonatado) pela
adição de um grupo SO3Na no anel utilizando como agente neutralizante o NaHCO3.
Palavras chave: cardanol, sulfonação, tensoativo
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0461
TÍTULO: SÍNTESE DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS E A INTERFERÊNCIA DA
OXIDAÇÃO
ALUNO: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704)
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)

Resumo:
Nanopartículas magnéticas vêm sendo alvo de vários estudos tendo em vista seu enorme
potencial de aplicação em diversas áreas. Em ciências biomédicas, tais partículas podem ser
empregadas na vetorização de princípios ativos. Este método de liberação seletiva de
fármacos consiste em associar as partículas magnéticas a um princípio ativo formando um
sistema, o qual é injetado próximo à área de interesse. Simultaneamente, um campo
magnético externo posicionado sobre esta região atrai o sistema, evitando sua distribuição
por todo o organismo, o que ao mesmo tempo permite uma redução na dose do fármaco. O
presente estudo tem como objetivo apresentar um método para síntese de partículas
magnéticas que se baseia na co-precipitação de íons ferro divalente e trivalente em meio
básico, formando um óxido de ferro denominado magnetita. Foi verificado
experimentalmente que tal método representa um processo de síntese a frio relativamente
rápido, no entanto alguns procedimentos devem ser adotados a fim de se evitar a ocorrência
de oxidação, uma vez que tal reação comprometeria a pureza do produto de interesse.
Palavras chave: magnetismo, magnetita, oxidação
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0479
TÍTULO: SÍNTESE E ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO COMPOSTO
2-AMINO b-NAFTOL
ALUNO: LUCIANA RODRIGUES DE QUEIROZ (03444749414)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)
CO-AUTOR: MICHELLE SINARA GREGÓRIO DANTAS (91610559487)
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Resumo:
Muitos estudos têm sido desenvolvidos atualmente visando aumentar a vida útil de
determinados materiais de acordo com as suas condições de trabalho e exposição. Dentro
deste contexto, o composto amino b-naftol foi obtido com o propósito de inibir a formação
de depósitos, denominados de goma, que são formados durante o tempo em que a gasolina
permanece estocada desde a refinaria até o posto combustível. A formação de goma, entre
outros problemas, pode reduzir o desempenho dos motores dos veículos, aumentar as
emissões de gases de exaustão e comprometer a dirigibilidade. As gomas surgem como
subprodutos das reações de oxidação que ocorrem devido à instabilidade molecular que a
gasolina brasileira apresenta atualmente. O novo composto amino b-naftol foi obtido numa
reação com rendimento satisfatório de 89,72%, e caracterizado por análise espectroscópicas
na região do Infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear. Após caracterizado, o
composto foi disposto a ensaios acelerados de Goma Potencial 4h e Período de Indução
para avaliar a performance antioxidante. Os resultados promissores obtidos conferem a este
produto características antioxidantes, uma vez que foi comparado a um aditivo comercial
do tipo fenilenodiamina que estava sendo utilizado na refinaria no momento da
amostragem.
Palavras chave: antioxidantes, beta-naftol, goma
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0489
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE
FELDSPATO SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE PRODUTOS DE
CERÂMICA VERMELHA QUEIMADOS EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO.
ALUNO: WSKLEY BATISTA NOBREGA DE SOUSA (00793878454)
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)
CO-AUTOR: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425)
CO-AUTOR: JANAINA SILVA DE SANTANA (00959559418)
CO-AUTOR: KALIANA SILVA AGOSTINHO DE AGUIAR (03250223484)

Resumo:
O Brasil, e em particular, o Rio Grande do Norte possui um bom setor produtivo de
cerâmica vermelha (tijolos e telhas) como também dispõe de reservas significativas de
feldspato oriundo dos pegmatitos das regiões do Alto Oeste e do Seridó do Estado. No
presente trabalho, foram estudados produtos de cerâmica vermelha (estrutural)variando
teores de feldspato(10-50%). Os resultados são apresentados através de medidas de retração
linear,porosidade aparente, absorção de água, cor, massa específica e resistência à ruptura,
onde se obteve valores significativos perante o estudo realizado. Foram coletados também
resultados de análise térmica, difração e fluorescência de raios-X, microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e ensaios de peneira (variação de distribuição de tamanho de
partículas).Esses métodos são os mais utilizados para caracterizar a matéria-prima em
forma de pó. Em virtude dos resultados obtidos observou-se que a adição de feldspato
melhorou de forma significativa as propriedades físico-mecânicas.
Palavras chave: Cerâmica Vermelha, Feldspato, Sinteriazação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0493
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PARA ESTIMATIVA DA
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE MATERIAIS ISOLANTES
ALUNO: NÍCHOLAS JEFFERSON FERNANDES DA SILVA (03472607483)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
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Resumo:
A análise de desempenho térmico de sistemas construtivos alternativos requer a
determinação de propriedades térmicas dos materiais considerados. Entre as propriedades, a
condutividade térmica (k) tem papel de destaque, pois a partir dela são determinadas outras
propriedades imprescindíveis à análise, como por exemplo: resistência térmica (RT),
difusividade térmica (a), atraso térmico (j), inércia térmica (i) e coeficiente global de
transferência de calor (U). Experimentalmente, a obtenção de k dos materiais utilizados na
construção civil constitui tarefa complexa. No trabalho desenvolvido, descreve-se a
construção de um sistema destinado a estimar o coeficiente k de materiais alternativos
selecionados pela equipe do Projeto CNPq CT ENERG, do Laboratório de Transferência de
Calor – LTC-NTI da UFRN. O método considerado foi o de “PLACAS QUENTES
PROTEGIDAS” (guarded hot plate). Para tanto, foram utilizados materiais reaproveitados
de equipamentos fora de uso na UFRN. Após a construção, realizaram-se testes onde foram
utilizadas amostras de material cuja condutividade térmica é fornecida pela bibliografia.
Desse modo, foi possível verificar a eficiência do sistema antes de testa-lo com os materiais
de interesse da equipe do LTC. Os resultados obtidos foram positivos: obteve-se um k de
0,2W/m.K para uma amostra de cortiça, cujo valor na bibliografia consultada é de
0,15W/m.K.
AGRADECIMENTOS
A realização da pesquisa descrita neste trabalho só se tornou possível graças ao
financiamento do CNPq, através do Projeto CT ENERG – Processo N° 552.372/01-3.
Palavras chave: Instrumentação, condutivímetro, condutividade térmica
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0495
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO VISUAL
PARA
ROBÔ
MANIPULADOR
ALUNO: MARCELO
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ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)

Resumo:
Ao se controlar um robô manipulador, desejamos que sua ferramenta atinja uma certa
configuração no espaço cartesiano. As técnicas convencionais de controle de braços
manipuladores utilizam como realimentação os ângulos de junta, calculando assim a pose
da ferramenta através do modelo cinemático do robô. Desta maneira, o controle fica
limitado pela precisão do modelo cinemático. Este trabalho se propos a desenvolver parte
de um sistema de controle para robôs manipuladores com o auxílio de uma câmera, ou seja,
um controle com realimentação visual, onde a variável realimentada é a configuração da
ferramenta no espaço cartesiano. Isto nos possibilita um controle em malha fechada com
maior precisão do que os métodos convencionais. O problema foi dividido em duas etapas:
descobrir onde a câmera foi posicionada em relação a um referencial fixo no robô; e
determinar a posição da ferramenta em relação ao referencial do robô. O trabalho
desenvolvido auxilia o controle de braços manipuladores oferecendo uma realimentação em
espaço cartesiano, proporcionando assim uma maior precisão. Além disso, o sistema
mostrou-se rápido o suficiente para atender algumas aplicações em tempo real.
Palavras chave: Robô manipulador, realimentação visual
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0501
TÍTULO: ISOLAMENTO TÉRMICO DE COBERTURAS COM SEIXOS
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Resumo:
A radiação solar é responsável pela maior parcela da carga térmica no interior das
edificações situadas em regiões de baixas latitudes, como é o caso da região Nordeste do
Brasil. A maior porcentagem dessa carga advém da energia transferida através dos
fechamentos horizontais (coberturas). Reduzir essa carga representa melhoria das condições
de conforto térmico e economia de energia necessária à climatização (no caso de
edificações comerciais e públicas). Na pesquisa desenvolvida, foram utilizados seixos para
separar o teto (placa de metal) do forro (madeira MDF) de uma câmara de experimentos
colocada no teto do Laboratório de Transferência de Calor - LTC-NTI da UFRN. Desse
modo, criou-se entre o teto e forro da câmara uma região onde a taxa de transferência de
calor por condução era bem baixa; conseqüentemente, quando comparado com uma câmara
idêntica (usada como referência), mas sem os seixos, as temperaturas na base interna, na
altura média interna e na base do forro de MDF apresentaram valores inferiores. Apesar de
pouco convencional e de apresentar limitações práticas decorrentes da carga mecânica, a
técnica desenvolvida cria perspectiva de aplicações em diversas situações da construção
civil.
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Palavras chave: Coberturas, isolamento térmico, seixos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0507
TÍTULO: SÍNTESE DE POLI(ACRILATO DE BUTILA-CO-ÁCIDO METACRÍLICO)
E SEU COMPORTAMENTO ELETROCINÉTICO NA PRESENÇA DE UMA BASE
FORTE
ALUNO: JULIANA DE SOUZA NUNES (05245655462)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)

Resumo:
A polimerização em emulsão oferece uma maior possibilidade de flexibilidade operacional,
permitindo otimizar a qualidade do polímero obtido. Para um melhor entendimento da
estabilidade, da reologia e de muitas outras propriedades de tal polímero, uma descrição
quantitativa da camada eletrostática na interface das partículas tornou-se muito relevante,
uma vez que as interações eletrostáticas podem ser substanciais para a formação do látex.
Nesse sentido, a mobilidade eletroforética tem sido uma poderosa ferramenta para o estudo
das características eletrocinéticas da interface látex-solução aquosa. Dessa forma, o
trabalho visa a formação de poli(acrilato de butila-co-ácido metacrílico), a partir da
copolimerização de seus respectivos monômeros, o acrilato de butila (BA) e o ácido
metacrílico (MA), e do estudo do seu comportamento na presença de uma base forte
(NaOH), através de medidas de potencial zeta (ζ), turbidimetria, viscometria e medidas de
pH do meio de dispersão. Os resultados em relação à viscometria mostraram que o látex
formado em meio aquoso comporta-se como um fluido dilatante. Os resultados de potencial
ζ e pH evidenciaram a neutralização das partículas do látex na presença da base utilizada.
Palavras chave: látex, polimerização por emulsão, potencial zeta
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
O Brasil é um dos países que mais reciclam pvc (policloreto de vinila) no mundo. Algumas
indústrias possuem setores exclusivamente dedicados a essa tarefa, permitindo economia de
material e, principalmente, propaganda para a empresa em termos de comprometimento
com a conservação do ambiente. Na pesquisa realizada, analisou-se o desempenho térmico
de um bloco de solo-cimento com agregado de resíduo de pvc, proveniente de indústria de
calçados. Junto com um bloco de solo-cimento sem pvc, utilizado como referência, os dois
sistemas foram instrumentados com termopares, isolados nas partes inferior e laterais
(deixando-se expostas apenas as faces superiores) e submetidos a uma fonte de radiação
térmica (construída no Lab. Trans. de Calor – NTI da UFRN). Os dados dos termopares
foram registrados num computador e, depois, utilizados para gerar tabelas e gráficos. Na
análise dos resultados, comprovou-se a melhoria do desempenho térmico do bloco com
pvc. Essa melhoria se traduz na redução da taxa de transferência de calor entre as faces do
bloco com pvc em comparação ao bloco de referência. Assim, em habitações edificadas
com esse elemento construtivo, é possível reduzir a carga térmica devido à radiação solar,
contribuindo para melhoria do conforto térmico dos usuários.
AGRADECIMENTOS
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Palavras chave: PVC, solo-cimento, desempenho térmico
Modalidade da bolsa: Voluntário
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TÍTULO: ESTUDO DE TÉCNICAS DE VISÃO ESTÉREO PARA APLICAÇÃO EM
NAVEGAÇÃO DE UM ROBÔ MÓVEL
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Resumo:
A utilização de dispositivos robóticos nas mais variadas áreas tornou-se comum nos tempos
atuais e a pesquisa na área de robótica está em frequente expansão. O laboratório de
engenharia de computação da UFRN vem desenvolvendo o projeto de construção de um
robô móvel de baixo custo com materiais adquiridos no Brasil. Tal robô será dotado de uma
cabeça estéreo que auxiliará em sua locomoção, bem como na tarefa de orientar seus dois
braços manipuladores. A cabeça estéreo, sistema de visão utilizado no projeto do robô, será
composta basicamente por duas câmeras captando imagens distintas de uma mesma cena.
Através de um processamento posterior dessas duas imagens, por um computador
embarcado no robô, será possível obter a noção de tridimensionalidade dessa cena. Essa
técnica é chamada visão estéreo. No presente trabalho procurou-se estudar os fundamentos
utilizados e as estratégias adotadas na implementação da visão estéreo.
Palavras chave: robótica, visão estéreo, processamento de imagens
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
Sistemas de refrigeração/climatização respondem por parte significativa do consumo de
energia elétrica na indústria e no comércio. Para reduzir perdas por transferência de calor
através de tubulações, utilizam-se isolantes térmicos. Os materiais empregados nessa
função devem ter, entre outras características, baixo custo, eficiência, flexibilidade, baixa
higroscopicidade e, dependendo da aplicação, resistência às intempéries e aos ataques
químicos ou biológicos. Na pesquisa desenvolvida no Laboratório de Transferência de
Calor – LTC/NTI da UFRN, analisou-se o uso de fibra de sisal como isolante térmico de
um sistema “frio”, simulando tubulações de equipamentos de climatização/refrigeração.
Duas cápsulas de alumínio, instrumentadas com termopares conectados a um computador,
foram colocadas no interior de um mini túnel de vento. Cada cápsula continha gelo de água
e uma delas foi isolada com uma manta de sisal. As cápsulas foram submetidas a um fluxo
de ar constante, de 1,4m/s. Com os dados obtidos foram construídos gráficos de
temperatura em função do tempo. A comparação permitiu quantificar a eficiência da fibra
como isolante térmico de sistemas frios.
AGRADECIMENTOS
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Palavras chave: Isolamento térmico, sistemas frios, fibra de sisal
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
Proteínas ou polipeptídeos são produtos biotecnológicos que podem ser obtidos
extrativamente a partir do plasma humano ou a partir de sua produção por organismos
geneticamente modificados. Nos dois casos, existe a necessidade de purificação da proteína
de interesse. O uso de técnicas convencionais para purificação da biomolécula a partir da
cromatografia envolve pelo menos uma etapa inicial prévia, que consiste na clarificação da
amostra. A técnica de adsorção em leito expandido está sendo usada para recuperar e
purificar biomoléculas, evitando assim a etapa de clarificação, uma vez que a mesma pode
comprometer em até 80% o custo total do processo. No presente trabalho foram realizados
estudos para avaliar a influência das variáveis, velocidade do fluido (VF), altura do leito
fixo (ALF), o posicionamento do pistão e pH da solução tampão no número de pratos
teóricos. Para avaliar essas variáveis foi utilizado um planejamento fatorial completo 24,
com três ensaios no ponto central, cuja variável resposta foi o número de pratos teóricos.
Os efeitos e as superfícies de respostas foram obtidos utilizando-se o software Statistica
5.0. Foi observado que os efeitos dos fatores principais ALF e VF, assim como as
interações entre esses fatores foram estatisticamente significativas, ao nível de 95% de
confiança.
Palavras chave: Adsorção Leito Expandido, Cromatografia, Planejamento Fatorial
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
O uso de isolante térmico constitui uma das principais estratégias para economia de
energia. Seja em sistemas “frios” ou “quentes”, o uso de material isolante térmico tem por
objetivo diminuir a transferência de calor entre dois meios que se encontram a temperaturas
diferentes. Existem diversos materiais disponíveis para essa tarefa, cada um agrega uma
série de vantagens e desvantagens. Na pesquisa realizada, analisou-se o uso do sisal como
isolante térmico de uma superfície aquecida – aleta cilíndrica dotada de uma resistência
elétrica. Sensores de temperatura (termopares tipo cobre-constantan) foram inseridos em
três pontos da manta de sisal: internamente, no meio e na superfície externa. Através de um
sistema de aquisição de dados, os sinais analógicos dos sensores foram convertidos em
dados digitais e gravados automaticamente em computador. Posteriormente os dados foram
utilizados para construção de tabelas e gráficos. Após análise dos resultados obtidos nos
experimentos, foi possível constatar a viabilidade técnica do uso da fibra como matéria
prima para isolantes térmicos.
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Resumo:
As pessoas com necessidades especiais (PNEs), encontram barreiras no que diz respeito à
inclusão social e ao direito de ir e vir, devido à existência de barreiras arquitetônicas. Este
trabalho tem como objetivo conhecer a situação da PNE diante de barreiras arquitetônicas
em áreas de lazer do Rio Grande do Norte, verificando a acessibilidade desses locais e
citando os tipos de barreiras encontradas. Segundo o CENSO 2000 do IBGE, 14,5% da
população brasileira possui algum tipo de deficiência. Torna-se importante o estudo dos
obstáculos que dificultam o acesso dessas pessoas às vias e espaços públicos. Esta pesquisa,
do tipo exploratória diagnóstica, teve como universo nove locais públicos e privados de
lazer do estado, visitados pelo Projeto “Viva a diferença!”. A amostra foi composta por
quatro balneários, um clube, uma praia , um hotel, um circo e um passeio de barco. Foi
elaborado um questionário para que as famílias participantes dos passeios oferecidos pelo
projeto relatassem as dificuldades encontradas, além de observações e registros das
barreiras feitos pela equipe. A principal queixa nos relatos das famílias foi a falta de rampas
de acesso. Oito, dos nove locais visitados não ofereciam acessibilidade às PNEs. Foram
citadas ainda a presença de pisos derrapantes, falta de corrimão e de banheiros adaptados.
Podemos concluir através dos relatos e observações que a maioria das áreas de lazer do Rio
Grande do Norte ainda não têm estrutura física adequada para receber PNEs.
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Resumo:
A quitosana possui grande potencial em aplicações biotecnológicas. No entanto, uma de
suas limitações é o fato deste ser solúvel em pH ácido. A formação de hidrogéis sensível ao
pH, reticulados quimica ou fisicamente, tem sido sugerida para solucionar este problema.
Estes hidrogéis são bastante úteis na liberação de antibióticos no ambiente ácido do fluido
gástrico. Uma das vantagens destes hidrogéis é que suas formulações permanecem durante
mais tempo que os hidrogéis convencionais. Vários hidrogéis quimicamente reticulados à
base de quitosana têm sido desenvolvidos para terapias de sítios específicos. Além destes,
as misturas heterogêneas de polímeros também são usadas na formação de hidrogéis, sem a
presença da reticulação química. Complexos polieletrolíticos de QUI e PAA foram
preparados através da mistura de suas soluções poliméricas. Os coeficientes de
permeabilidade das membranas polieletrolíticas foram calculados em relação a SMZ de
sódio. Ensaios de absorção de água também foram realizados. Os resultados de
permeabilidade em relação ao fármaco mostraram que a formação do complexo poliônico é
fortemente dependente do grau de dissociação do ácido, podendo este ser um parâmetro de
controle dos mesmos. Com o ensaio de absorção verificou-se que o complexo
polieletrolítico é mais hidrofílico e a absorção decresce com o aumento da concentração do
ácido. Estes resultados foram explicados em termos do grau de dissociação do ácido e das
interações físicas entre os polímeros.
Palavras chave: Complexos polieletrolíticos, sulfamerazina de sódio, coeficiente de
permeabilidade
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Resumo:
O reaproveitamento da borracha de pneu constitui um dos grandes desafios para a
engenharia. Parte desse material vem sendo reaproveitado como fonte de energia pelas
indústrias de cimento e siderúrgica, que utilizam-no como combustível de alto-forno.
Alguns estudos demonstraram a viabilidade do reaproveitamento do pneu como agregado
de asfalto, possibilitando melhoria das qualidades da pavimentação. Na presente pesquisa,
utilizou-se resíduo de borracha de pneu de uma empresa de recauchutagem de pneus, como
agregado de bloco de cimento. Dois blocos, com e sem agregado (referência), foram
instrumentados com termopares fixados nas faces superior e inferior, conectados a um
sistema de aquisição de dados de temperatura por computador. Os blocos foram isolados
termicamente nas laterais e nas faces inferiores, ficando apenas com as faces superiores
expostas, que foram aquecidas através de uma fonte de radiação térmica. A partir da análise
dos resultados obtidos, constatou-se uma maior diferença de temperatura entre as faces
inferior e superior do bloco com agregado, entretanto, as temperaturas finais (tanto inferior
como superior) foram maiores que as do bloco de referência. Tal fato deveu-se à
absortividade da borracha de pneu, superior a do cimento.
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Resumo:
A temperatura é uma grandeza metrológica imprescindível para monitoração e controle de
processos na indústria. Entre os sensores de temperatura mais comuns, destacam-se os
pares termoelétricos (termopares) e os sensores de resistências. Em diversos laboratórios da
UFRN, as pesquisas são realizadas utilizando-se termopares como sensores, adquiridos em
formato e tamanho previamente estabelecidos. Em alguns casos identificados pela equipe
do Laboratório de Transferência de Calor – LTC-NTI da UFRN, esse fato tem limitado o
uso do sensor e, conseqüentemente, os objetivos de algumas pesquisas. Visando atender a
demanda por serviços metrológicos na grandeza temperatura, o LTC-NTI desenvolveu e
testou uma bancada para construção e calibração termopares. A infra-estrutura conta com:
banco de capacitores e fonte de corrente contínua para geração de arco voltaico, casa de gás
argônio (para neutralizar a atmosfera onde ocorre a solda) e microscópio para controle de
qualidade das juntas obtidas. A calibração é feita utilizando-se um calorímetro (também
construído no LTC-NTI) e um sistema de aquisição de dados de temperatura por
computador, com compensação de junta fria. Os termopares fabricados já estão em uso em
pesquisas desenvolvidas por alunos do Programa de Pós Graduação em Engenharia
Mecânica – PPGEM, do Centro de Tecnologia da UFRN.
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Resumo:
A secagem é um dos processos comerciais mais utilizados na conservação de produtos
agrícolas. Este processo apresenta vantagens tanto por ser econômico, quanto por preservar
os produtos sem que eles percam suas qualidades biológicas. Na prática, o processo de
secagem consiste na remoção de parte da água livre de um material, visando à redução da
atividade microbiana e reações enzimáticas que possam ocasionar significativas perdas de
suas qualidades sensoriais e nutricionais. A produção de jaca no Nordeste atinge
proporções consideráveis, onde sua utilização é praticamente destinada para o consumo da
fruta “in natura” e ocasionalmente o caroço é utilizado como alimento. Este trabalho tem
como objetivo principal o aproveitamento do caroço da jaca, na forma de uma farinha, que
possa ser utilizada na formulação de produtos alimentícios, tais como, pão, biscoitos, bolo,
macarrão, e outros. A secagem foi realizada em um secador de leito fixo em condições
operacionais, vazão de ar e temperatura, definidas. A perda de umidade, em 3,5 horas, foi
de 36,55% para o caroço com pele e 61,03% para o caroço sem pele, considerando-se que a
umidade inicial do caroço da jaca foi de 64,73%. De acordo com a cinética de secagem
definida, verifica-se que a etapa controlante do processo é praticamente difusional. No
processo de secagem, os coeficientes de difusividade efetiva foram 1,5E-8 m2/s e 3,4E-8
m2/s para o caroço com e sem pele, respectivamente.
Palavras chave: Estudo Cinético, Secagem, Jaca
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Resumo:
Atualmente, devido à inviabilidade econômica, a reciclagem do eps (poliestireno
expandido) ainda representa um desafio técnico no século XXI. Entretanto, seu
reaproveitamento como matéria-prima para isolamento térmico de coberturas é uma
possibilidade. O uso de eps para isolamento térmico de telhas metálicas é uma prática
comum. Entretanto, a equipe da presente pesquisa não identificou nenhum trabalho sobre o
seu reaproveitamento para esse fim. Assim, resolveu-se analisar o desempenho térmico de
uma câmara de testes submetida à radiação solar, cuja cobertura foi isolada com placas de
eps provenientes de embalagens de alimentos descartadas no lixo doméstico. Como
referência, usou-se uma segunda câmara sem isolamento. As câmaras foram cobertas com
placas de aço pintadas com tinta de cor preto-fosco, visando aumentar a transferência de
calor para o interior das mesmas. As câmaras foram instrumentadas com termopares
acoplados a um sistema de aquisição de dados por computador. Os resultados obtidos
evidenciaram a viabilidade da técnica que, além de proporcionar uma redução da
temperatura do ar no interior da câmara com isolamento, possibilita o reaproveitamento do
eps de modo fácil e econômico, contribuindo, portanto, para diminuição de problemas
ambientais.
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Resumo:
A pesquisa em questão enfoca o dimensionamento e análise de um modelo de laboratório
de elevação artificial de petróleo que utilize energia eólica. O sistema de elevação será
avaliado com o propósito de verificar a possibilidade de alimentação elétrica de uma bomba
destinada a poços de baixa produtividade que exijam pouca potência em áreas não servidas
pela rede elétrica convencional. Este estudo utiliza como critério preponderante, as
condições específicas de ventos do Nordeste brasileiro com base em dados eólicos desta
região onde há poços produtores de petróleo que utilizam motores a diesel, poluidores do
ambiente. A modelagem e análise desse sistema foram iniciadas definindo-se o local a ser
estudado, onde há condições que viabilizam a implantação do modelo, como por exemplo,
regime favorável dos ventos. Os dados de velocidade dos ventos foram obtidos com base
em Atlas eólicos, bibliografia especializada e também informações já coletadas
previamente por instrumentos de medição específicos para tal fim, aumentado a
confiabilidade do tratamento dos dados. Os resultados iniciais confirmaram a possibilidade
de utilização de fonte renovável de energia como alternativa no acionamento de bomba que
eleve artificialmente o petróleo. Os resultados também mostram que se pode diversificar as
técnicas de elevação desse óleo em regiões isoladas.
Palavras chave: Energia eólica, Elevação de petróleo, Modelo de laboratório
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Resumo:
Neste trabalho propõe-se um sistema híbrido eólico-solar com o intuito de gerar energia
elétrica, criando assim condições para a elevação de petróleo em poços que exijam pequena
potência e tenham baixa produtividade, em áreas não servidas pela rede elétrica
convencional. O estudo está direcionado para condições específicas do Nordeste brasileiro,
onde são encontradas situações favoráveis para o desenvolvimento do trabalho. Um sistema
híbrido é um sistema de geração de energia que pode combinar duas ou mais fontes. O
sistema em análise é composto pelas fontes solar e eólica. Primeiramente foi definido o
local de estudo, onde alguns requisitos foram obedecidos: incidência adequada de radiação
solar, ventos satisfatórios para um bom aproveitamento, e inexistência de rede
convencional fornecedora de energia. Para a obtenção e estimativas de dados eólicos e
solares, foram utilizados Atlas eólicos e solarimétricos, além de dados medidos na região.
Na simulação computacional foram considerados diferentes cenários de aproveitamento das
fontes. Na seqüência, os resultados da modelagem matemática do sistema proposto
confirmaram sua viabilidade para o caso analisado. Esse sistema pode então ser utilizado
como uma forma alternativa e não poluente de geração de energia em substituição aos
motores a diesel geralmente instalados nesses locais.
Apoio: ANP – Programa PRH-30 (bolsa concedida)
Palavras chave: Energias renováveis, Sistema Híbrido, Elevação de petróleo
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Resumo:
Este trabalho é parte da pesquisa em andamento intitulada Avaliação do Potencial Eólico da
UFRN, coordenada pelo orientador do presente estudo. Analisa-se a geração de energia
elétrica a partir da energia dos ventos, utilizando uma turbina eólica com rotor de 2,4 m de
diâmetro a 13 metros do solo. Objetiva-se contribuir para o domínio da tecnologia de
implantação, utilização e avaliação prática do desempenho de sistemas eólicos de baixa
potência. Inicialmente foram inspecionados e avaliados os locais potencialmente favoráveis
ao aproveitamento da energia eólica dentro do Campus da UFRN considerando vários
aspectos tais como: condições locais dos ventos, edificações e aglomerado de árvores que
poderiam interferir no escoamento e provocar turbulências adicionais no ar. Após a seleção
do local, foi realizado um levantamento do potencial eólico, para quantificar a energia que
poderia ser produzida com um equipamento selecionado preliminarmente. O conjunto atual
é composto pela turbina eólica, um banco de baterias, além de um inversor e um
controlador de carga. Atualmente, o aerogerador está instalado no Núcleo Tecnológico
Industrial, gerando eletricidade para a iluminação do Laboratório de Dispositivos Térmicos
e Especiais. A ampliação da potência instalada está prevista para trabalhos futuros.
Apoios: ANP – Programa PRH-30 (financiamento dos equipamentos e bolsa). CNPq –
Bolsa PIBIC. CT/UFRN – Infra-estrutura.
Palavras chave: energia eólica, energia renovável, aerogerador
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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Resumo:
A armazenagem de fluidos aquecidos constitui um dos problemas para reaproveitamento do
calor liberado por sistemas de geração de energia. Entre outros aspectos, o isolamento
térmico dos reservatórios destinados à armazenagem representa um dos pontos críticos do
problema. Na presente pesquisa, descrevem-se as análises de desempenhos térmicos de
sistemas para armazenagem de água aquecida, construídos com materiais distintos, um com
blocos de concreto (cimento Portland, areia e brita) e outro com blocos de concreto leve
(cimento Portland, areia e flocos de eps). Nos experimentos realizados no Laboratório de
Transferência de Calor – LTC/NTI, da UFRN, os termoacumuladores foram
instrumentados com termopares conectados a termômetros digitais, preenchidos com água a
cerca de 60°C e deixados para resfriar em ambiente climatizado. A análise dos resultados
obtidos deixou evidente a vantagem do termoacumulador construído com blocos de
concreto leve com agregado de eps em relação ao construído com material convencional.
Além de melhor desempenho térmico (maior capacidade de isolamento), o
termoacumulador fabricado em concreto leve permite o reaproveitamento do eps,
contribuindo para redução de problemas ambientais.
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Resumo:
Os óleos lubrificantes, quando lançados no ambiente, provocam graves problemas. Esses
óleos apresentam metais residuais tais como o Ferro (Fe). Existem várias técnicas de
remoção destes metais dos efluentes industriais e uma das técnicas que vem se mostrando
atrativa pelos bons resultados obtidos apresentando, é a remoção dos compostos metálicos
através da biossorção. Esta técnica combina custo baixo e boa eficiência. Neste trabalho
estudou-se a aplicabilidade da biossorção no meio orgânico com o óleo lubrificante usado,
utilizando como biossorvente a alga Sargassum sp e o ferro como metal de referência.
Caracterizou-se o óleo através da Espectroscopia de Absorção Atômica (EAA) para
identificar a concentração de Fe presente na amostra. Realizaram-se ensaios de biossorção
com o biossorvente protonado com HCl 0,06M e sem protonação com o objetivo de
verificar a eficiência do processo. Os ensaios foram realizados em frascos erlenmeyer de
500mL, contendo 350mL de óleo e 3,5g do biossorvente, em seguida agitou-se em um
shaker rotacional a 200 rpm à temperatura de 25ºC por 44 horas. Após esse período filtrouse a amostra através de uma bomba a vácuo, utilizando papel de filtro quantitativo e o
filtrado foi analisado através da EAA para determinar a concentração de Fe. Observou-se
que o biossorvente protonado removeu 17,63% de Fe enquanto que o biossorvente sem
protonação foi menos eficiente removendo 13,76%.

Palavras chave: Biossorção, Óleo lubrificante,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0542
TÍTULO: ENRIQUECIMENTO PROTÉICO DE RESÍDUO DE ABACAXI ATRAVÉS
DA FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA COM Saccharomyces cerevisae e Candida utilis
ALUNO: VERUSKA SOARES DA NOBREGA (03306411400)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: WALANNE KARLA CAMPOS DUARTE (03525365438)
CO-AUTOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)

Resumo:
Fermentação em substrato sólido tem sido usada a muito tempo, mesmo antes dos
processos microbiológicos e bioquímicos envolvidos fossem entendidos. Nesse estudo as
leveduras Saccharomyces cerevisae e a Candida utilis foram usadas para o enriquecimento
protéico do resíduo de abacaxi, através da fermentação em substratos sólidos. A redução de
açúcares, pH e proteínas contidas neste resíduo foram monitorados durante 4 dias, com
amostras sendo analisadas em intervalos de 24 horas. Os métodos usados foram: DNS para
determinação dos açúcares e Biureto para a determinação de proteínas. Nos experimentos
foram observadas pequenas variações à nível de pH. Os açúcares contidos foram
praticamente todo consumido depois de 24 horas, na amostra inoculada com
Saccharomyces, enquanto que a fermentação com a Candida se observou uma diminuição
mais lenta. O teor inicial de proteína no abacaxi, que era baixo, foi aumentando
consideravelmente, chegando a 16% (g proteína/g material seco) depois de 48 horas nas
amostras inoculadas com Candida e 18% (g proteína/g material seco) depois de 96 horas na
fermentação nas inoculadas com Saccharomyces. Estes resultados mostram que SSF é um
processo adequado para o crescimento destas leveduras no resíduo de abacaxi, sob as
condições investigadas. Com esse estudo pode-se concluir que essas leveduras consideradas
baratas, comestíveis e não patogênica, podem eficientemente aumentar a proteína contida
no resíduo de abacaxi.
Palavras chave: Enriquecimento protéico, Fermentação semi-sólida, Resíduo de abagaxi
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0543
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO FEIJÃO VERDE IN-NATURA
E DESIDRATADO
ALUNO: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)
CO-AUTOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)

Resumo:
Estudos da secagem do feijão verde vêm sendo desenvolvidos, com a finalidade de se obter
um produto desidratado, com longo período de conservação, que ao ser reidratado
mantenha as características organolépticas e nutricionais do produto in-natura. Neste
trabalho são apresentados os resultados referentes às análises físico-químicas e
caracterização física dos grãos de feijão in-natura, oriundos de diferentes fornecedores, e
dos grãos desidratados, analisando-se os efeitos da secagem sobre as características do
produto. O procedimento experimental consistiu de recepção, branqueamento, análises
físico-químicas e secagem.Foram determinados os teores de umidade,de sólidos solúveis e
totais, o pH e acidez total titulável, diâmetro do grão, sua esfericidade, densidade e ângulo
de repouso.Os resultados mostraram que o feijão apresenta uniformidade em relação ao
pH,com diferenças importantes no teor de sólidos solúveis e acidez, decorrentes do grau de
maturação, e do conteúdo de água. Com relação às características do grão, observou-se
variações no tamanho e no ângulo de repouso. Os resultados relativos ao feijão desidratado
mostram que o pH do feijão se mantém inalterado, ocorrendo uma maior concentração de
sólidos solúveis e acidez. Observou-se ainda um importante encolhimento do grão e uma
diminuição no ângulo de repouso, o que se traduz em maior escoabilidade da partícula.
Palavras chave: feijão, secagem, caracterização
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0544
TÍTULO: ESTUDO SOBRE O ISOLAMENTO ACÚSTICO DE UMA ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, EM BLOCO DE CONCRETO LEVE E POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS) RECICLADO
ALUNO: GILMARA ARAÚJO DAMASCENO (02823720405)
ORIENTADOR: PAULO ALYSSON B. F. DE SOUZA (02209937426)
CO-AUTOR: EULÁLIA ALVES DA ROCHA (00071313486)

Resumo:
Alguns dos requisitos essenciais, atualmente analisados nas concepções de projeto, são o
conforto ambiental e a minimização de custos nas edificações. Com base nesse aspecto, o
trabalho a seguir tem por objetivo avaliar construções localizadas em regiões com alta taxa
de adensamento populacional, sob o ponto de vista acústico e econômico. Para isso, será
estudado, através de uma pesquisa de campo, realizada na cidade do Natal, o desempenho
de alvenaria de vedação, executada com bloco à base de concreto leve e poliestireno
expandido (EPS) reciclado. Os resultados obtidos forma satisfatórios: medidas realizadas,
pelo Departamento de Conforto Ambiental – UFRN, em ambientes internos e externos de
uma indústria, em paredes com espessura de 0,20m, registraram uma pressão sonora de
94dB e 54dB, respectivamente; bem com o nível de transmissão no ambiente emissor e
receptor dividido com o bloco de fechamento de 0,10m, foi de 81dB e 44dB,
respectivamente, ou seja, cerca de 50% da pressão transpassou devido a aberturas de 3mm
existentes nos vidros das esquadrias. Isso interferiu, sensivelmente, nos resultados
encontrados. Também no que se refere à economia, foi constatada uma redução de custos
nas construções que utilizaram o material alternativo, devido a vários fatores, como a
dispensa do uso de chapisco, emboço e reboco, rapidez na execução, baixo consumo de
argamassa etc.
Palavras chave: Isolamento acústico, conforto ambiental, minimização de custos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0550
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇAO DE MEMBRANAS CERAMICAS
PRODUZIDAS POR SLIP CASTING
ALUNO: ANDRESSA BASTOS MOTA LIMA (01064005411)
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)

Resumo:
Cerâmicas porosas podem ter uma infinidade de aplicações tais como membrana para
filtração e para reatores, filtro de gás, suporte catalítico e eletrodos.O presente trabalho
estuda a fabricação de cerâmica porosa para aplicação em filtração(membrana). Foi
selecionado a alumina por ser proveniente de minério disponível no RN.O uso de
membranas cerâmicas, ao invés de poliméricas, fornece vantagens tais como alta
estabilidade química e térmica, alta resistência a pressão e longo tempo de vida útil.
Existem vários métodos para fabricação de cerâmica porosas, sendo os processos mais
significantes o de anodização de placa de alumínio, sinterização no estado sólido e o
processo sol-gel. Foi possível produzir cerâmicas porosas processadas pelo método de slip
Casting e sinterizadas a temperatura de 1200 ºC. As amostras foram caracterizadas por
permeametria considerando o modelo capilar para o cálculo da permeabilidade.
Palavras chave: permeametria., Membrana cerâmica, slip casting
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0551
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA AMÔNIA COMO AGENTE TENSOATIVO EM
EXTRATANTES PETRÓLEO
ALUNO: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)
CO-AUTOR: ERIVALDO MEDEIROS DE SOUZA (02954792485)
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)

Resumo:
A determinação das propriedades físico-químicas em sistemas envolvendo fases fluidas se
constitui numa etapa imprescindível para a compreensão dos fenômenos físicos e/ou
químicos que ocorrem no processo. Muitos problemas de operação e de baixos rendimentos
em processos industriais podem ser explicados através do conhecimento das propriedades
físico-químicas das fases envolvidas. As propriedades físico-químicas utilizadas neste
estudo são a Tensão superficial e interfacial. Neste trabalho faz-se um estudo comparativo
entre dois extratantes (mistura de hidrocarbonetos denominada aguarrás de dois pontos
distintos, processo e estocagem) verificando a influência da amônia, existente em um deles,
como um agente tensoativo e desta forma diminuindo a tensão superficial e/ou interfacial
do meio. Esta diminuição pode ocasionar o aumento da miscibilidade entre as fases. O
método adotado para a medição das tensões superficiais e interfaciais é o Método do Anel
de Du Noüy. O tensiômetro utilizado é do tipo Du Noüy pertencente ao laboratório de
Alimentos do Departamento de Engenharia Química da UFRN. Este método é
extremamente usado e envolve a determinação da força de separação de um anel de arame
da superfície de um líquido ou da interface entre dois líquidos. Os erros atribuídos ao
tensiômetro são da ordem de 0,5%. O estudo mostrou que a aguarrás do processo contém
nitrogênio amoniacal e este interfere nas propriedades físico-químicas da água de formação
saturada nesta substância.
Palavras chave: Misturador-Decantador, Propriedades físico-químicas, Método do Anel de
Du Noüy
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0562
TÍTULO: CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL E QUALIDADE DE SERVIÇO EM
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS: DIFERENÇAS REGIONAIS
ALUNO: THAISE CRISTINA BERNARDO BESSA (02724887476)
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)
CO-AUTOR: MARIANNE TRINDADE CÂMARA (03603469445)

Resumo:
O transporte rodoviário ocupa hoje posição hegemônica na matriz de deslocamentos do
Brasil, sendo responsável pela movimentação de mais de 95% de passageiros e quase 2/3
de cargas. Tanto em carga quanto em passageiros, o transporte rodoviário é essencialmente
operado por empresas privadas: naquele, há uma regulamentação tênue do mercado, neste a
operação se dá sob a égide de tutela regulatória estatal, já que a atividade é
constitucionalmente definida como serviço público. Com relação ao transporte interestadual
remunerado de pessoas, essa tutela é exercida pela União e se encontra no âmbito de
atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A atividade apresenta estrutura de
mercado concentrada do ponto de vista econômico, embora apresente tendência à
desconcentração fomentada por uma regulação mais pró-competitiva. Partindo de
resultados nacionais divulgados no CIC-2002, busca-se analisar as diferenças regionais
quanto à concentração empresarial e qualidade nominal de atendimento. Na mensuração da
concentração, utilizam-se os índices de Theil, o IHH e o coeficiente de variação; na
avaliação da qualidade nominal de atendimento, desenvolve-se e aplica-se um coeficiente
de oferta normalizada. Em ambos os casos, se usam dados oficiais do Ministério dos
Transportes. As conclusões são de que as diferenças regionais existentes são
correlacionadas ao tamanho do mercado, sendo mais concentrada a indústria e menos eficaz
o serviço em mercados regionais menos atrativos.
Palavras chave: Concentração Industrial, Transporte Interestadual de Passageiros,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0564
TÍTULO: APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR PARA INDUÇÃO DE FLUXO
DE AR
ALUNO: THIAGO DE LIMA GURGEL (03060790469)
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: JERUSLEY FERREIRA DA COSTA (02848344407)
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)

Resumo:
Na região Nordeste do Brasil, a radiação solar é responsável pela maior parcela da carga
térmica no interior das edificações, causando desconforto e aumentando o consumo de
energia elétrica necessária à climatização dos ambientes. Em contato com uma superfície
aquecida, o ar torna-se menos denso e desloca-se, sendo substituído por ar mais denso que,
ao ser aquecido, também desloca-se, dando origem às correntes convectivas. Se o ar estiver
confinado, num tubo, a intensidade do fluxo será maior. Na pesquisa desenvolvida no
Laboratório de Transferência de Calor–LTC-NTI da UFRN, uma placa de aço foi montada
no interior de um tubo de vidro transparente fixado no foco de um espelho concentrador de
radiação solar. O suporte de sustentação do espelho podia ser inclinado em vários ângulos,
permitindo variar o fluxo induzido na entrada do tubo. O tubo foi conectado a uma
tubulação de plástico que tinha conexão com a sala do LTC. Ao ser aquecido, o ar em
contato com a placa deslocava-se para fora do tubo, induzindo um fluxo a partir da sala.
Apesar das baixas intensidades dos fluxos induzidos pelo dispositivo, indicando
necessidade da continuidade da pesquisa, a técnica representa uma contribuição para
ventilação passiva de edificações, onde a fonte propulsora é o próprio agente causador do
desconforto térmico.
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Palavras chave: Ventilação, energia solar, concentrador
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CÓDIGO: ET0565
TÍTULO: ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DO SINCRONISMO SEMAFÓRICO DA
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO E A ECONOMIA GERADA AOS
USUÁRIOS.
ALUNO: POLLYANNA THAÍS TAVARES BATISTA NUNES (03224288400)
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)
CO-AUTOR: WILMA ALVES FONSECA DE MEDEIROS (03086603402)
CO-AUTOR: MOACIR GUILHERMINO DA SILVA (08792690491)

Resumo:
A Avenida Senador Salgado Filho é a principal via de acesso a cidade do Natal, pela zona
sul, dando continuidade a BR-101. Esta avenida dispõe de 09 (nove) interseções
semaforizadas, das quais 05 (cinco) operaram no modo sincronizado. Este trabalho tem por
objetivo reestudar esta sincronismo e fazer uma avaliação da economia proporcionada aos
usuários, considerando os aspectos de tempo de viagem, consumo de combustível e redução
da poluição ambiental correspondente. Metodologicamente o trabalho consiste em levantar
a situação atual e redimensionar o sincronismo, tendo por base o método de Programação
Semafórica com base em observações de campo. Como resultado obtido deste trabalho
espera-se quantificar monetariamente o ganho financeiro resultante da melhoria da
circulação, bem como determinar a redução da carga de poluentes no trecho onde a
sincronização será reestudada.
Palavras chave: Sincronismo Semafórico, Onda Verde,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0566
TÍTULO: ANÁLISE DE UM ARRANJO DE MICROFITA COM LTT
ALUNO: GIULIANO FREITAS BATISTA DE OLIVEIRA (98559958568)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

Resumo:
O arranjo planar de antena de microfita com patch retangular será analisado usando o
método da Linha de Transmissão Transversa -LTT. Aplicando o referido método obtemos
as equações do campos eletromagnéticos nas direções x e z em função dos campos na
direção y, e obtêm-se a freqüência de ressonância complexa, que possibilita uma análise
precisa dos parâmetros da antena. As antenas de microfita têm aplicações em comunicações
móveis em terra via satélite, espaçonaves , biomedicina , entre outras. Em cada uma dessas
aplicações a antena pode sofrer alterações, mudança de substrato, formato do patch e
dimensões, mudanças estas que alteram parâmetros importantes do desempenho da antena
como a directividade, ganho e os campos de radiação. Para a obtenção dos campos totais de
um arranjo, aplica-se o método LTT em um elemento simples (um patch) para a
determinação do campo e em seguida multiplica-se pelo fator de arranjo que é função da
geometria do arranjo e da excitação de fase. As características do fator de arranjo e o
campo total do arranjo podem ser controlados mudando-se a distancia entre os elementos
do arranjo e a fase dos elementos. Neste trabalho são apresentadas curvas em 2-D que
representam as radiações no plano E e no plano H de um patch retangular, o fator de
qualidade e largura de banda.
Palavras chave: LTT, MICROFITA,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0568
TÍTULO: A FOTÔNICA APLICADA A ANTENAS A FOTÔNICA APLICADA A
ANTENAS A FOTÔNICA APLICADA A ANTENAS
ALUNO: ARTHUR RODRIGO BARROS DA ROCHA (03675104486)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

Resumo:
O uso de materiais fotônicos tem impulsionado a teoria relativa à propagação de ondas
ópticas. A teoria PBG (Photonic BandGap), banda proibida em fotônica, foi desenvolvida
inicialmente para freqüências ópticas e pode facilmente ser aplicada para ondas
milimétricas, microondas e antenas. A presença de materiais fotônicos como substrato de
antenas planares têm algumas características importantes tais como supressão de emissão
espontânea e supressão de ondas de superfície. O arranjo de antena de microfita com
substrato PBG será analisado usando o método de onda completa da Linha de Transmissão
Transversa (LTT). Aplicando o método LTT, obteremos um conjunto de equações que
representa os campos eletromagnéticos nas direções x e z em função do campo na direção y
com o propósito de obtenção da freqüência de ressonância. A teoria PBG é baseada no
princípio da localização da luz através da presença de espalhadores periodicamente
posicionados em substratos fotônicos. Se a periodicidade é igual ou próxima ao
comprimento de onda, a onda de luz cuja freqüência está dentro da banda proibida fica
retida no material e não se propaga. A localização é alcançada perfurando pequenas lacunas
periodicamente espaçadas em um material semicondutor criando desta forma uma alta
constante dielétrica. Alguns parâmetros como largura e profundidade da banda proibida
podem ser controlados simplesmente alterando o período e o raio das lacunas.
Palavras chave: fotonica, método LTT, PBG
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0570
TÍTULO: ANÁLISE MATEMÁTICA PARA O RESSOADOR CILINDRICO DE
MICROFITA E MATERIAIS SUPERCONDUTORES. ANÁLISE MATEMÁTICA
PARA O RESSOADOR CILINDRICO DE MICROFITA E MATERIAIS
SUPERCONDUTORES. ANÁLISE MATEMÁTICA PARA O RESSOADOR
CILINDRICO DE MICROFITA E MATERIAIS
ALUNO: RAYKLEISON IGOR DOS REIS MORAES (82929734353)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

Resumo:
As equações que representam os campos eletromagnéticos, em coordenadas cilíndricas de
um ressoador de microfita, em função das direções φ e z são obtidos usando o método da
linha de transmissão transversa. Este método é muito utilizado em microondas e antenas. A
teoria é desenvolvida a partir das equações de Maxwell e, os campos são obtidos nos
domínios da Transformada de Fourier. O cálculo matemático e teórico deste trabalho tem
grande aplicabilidade prática. Através das equações de Maxwell os campos
eletromagnéticos são obtidos no domínio da transformada de Fourier. As fórmulas
desenvolvidas são precisas com respeito a curvatura aonde o patch será fixado pois, os
cálculos são elaborados em coordenadas cilíndricas.Uma outra linha de pesquisa que
estamos desenvolvendo são os materiais supercondutores, haja vista que este tipo de
material é aplicado em larga escala, e sua teoria é de vital importância para a fomentação de
novos ramos de pesquisa. Existe vários fatores que contribuem para este tipo de material,
em uma determinada temperatura a restividade desaparece, com determinado tempo a
corrente que será induzida não diminui isto é mais um fator positivo deste material.
Palavras chave: ressoador, supercondutor, método LTT
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0571
TÍTULO: MEDIÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DE CONCRETOS LEVES
ALUNO: LUCIANA MAIA COELHO (87753146491)
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CO-AUTOR: MICHELLE FERREIRA DA SILVA (02864652480)
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)
CO-AUTOR: CLEMAX VANDERLAN DANTAS DE OLIVEIRA (97118737453)

Resumo:
A pesquisa sobre materiais agregados de cimento Portland aumentou a partir da década de
80, reflexo do interesse econômico, já que o agregado que substitui parte do cimento é mais
barato. Outro aspecto que desperta interesse em empresários da construção civil é o fator
ambiental: reaproveitar resíduos constitui um bom marketing para a empresa. O eps
(poliestireno expandido) é um material de amplo uso na indústria e no comércio cuja
reciclagem ainda é economicamente inviável. Na construção civil, o eps é utilizado como
agregado de cimento para formar o concreto leve. Recentemente, devido à necessidade de
economia de energia, cresceu o interesse pelo desempenho térmico dos sistemas
construtivos no Brasil. Sabe-se que a massa específica tem papel preponderante no
desempenho térmico das edificações. A presente pesquisa foi realizada nos Laboratórios de
Transferência de Calor, Solos, Geoquímica e de Laminação, da UFRN, com o objetivo de
se determinar a densidade de blocos de concreto leve com agregado de eps. Várias técnicas
foram testadas até que se chegasse ao método da densidade aparente utilizando água e
parafina. A medição da massa específica é imprescindível para obtenção dos principais
parâmetros de desempenho térmico (difusividade, inércia e resistência térmicas).
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CÓDIGO: ET0572
TÍTULO: APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE SISAL COMO ISOLANTE
TÉRMICO DE COBERTURA
ALUNO: CLEMAX VANDERLAN DANTAS DE OLIVEIRA (97118737453)
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492)
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)

Resumo:
Em habitações situadas na região Nordeste do Brasil, a radiação solar constitui a principal
fonte de carga térmica e de desconforto dos usuários. Para reduzir a transferência de calor
através de coberturas, dispõe-se de técnicas como: sombreamento, lâmina d’água e telhas
com isolamento térmico, entre outras. Na pesquisa desenvolvida, analisou-se
experimentalmente o uso de fibra de sisal como isolante térmico de cobertura. Foram
construídas duas câmaras de testes idênticas em madeira; placas de madeira MDF foram
utilizas como “forros” e chapas de aço foram utilizadas como “coberturas”. Uma manta de
sisal in natura, com espessura de 0,018m, foi inserida entre o “forro” e a “cobertura” de
uma das câmaras, enquanto a outra, sem isolamento, foi utilizada para comparação. As
câmaras foram instrumentadas com termopares conectados a um sistema de aquisição de
dados por computador, montadas no teto do Laboratório de Transferência de Calor –
LTC/NTI da UFRN e submetidas à radiação solar durante oito horas. Os resultados
evidenciaram a eficiência do uso da fibra para redução da temperatura no interior da câmara
isolada. Disponível no RN, a fibra pode ser uma alternativa viável para isolamento de
coberturas em habitações de populações de baixa renda.
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CÓDIGO: ET0573
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DO ACETATO DE
PREDNISOLONA EM DIVERSOS SOLVENTES APLICADA LIBERAÇÃO DE
FÁRMACOS POR VIA TRANSDÉRMICA
ALUNO: LIVIA CAROLINA PEDROSO RAMOS (01083179438)
ORIENTADOR: OSWALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)

Resumo:
O Acetato de Prednisolona é muito utilizado na terapia de doenças alérgicas e
imunossupressoras na sua forma oral e parenteral, trazendo efeitos adversos desagradáveis.
Um sistema transdérmico com esse fármaco ainda não foi desenvolvido, sendo a
solubilidade parâmetro importante a ser conhecido, uma vez que indicam a capacidade do
fármaco de penetrar no estrato córneo. O método analítico, de acordo com CHIAVONE &
RASMUSSEN (1993), foi aplicado para determinar as solubilidades usando
espectrofotometria, utilizado para determinar a solubilidade, no qual o acetato de
Prednisolona foi colocado em excesso no solvente com o objetivo de eliminar microcristais
que pudessem estar presentes. Os solventes utilizados foram: mistura etanol/água (4:1),
etanol, propilenoglicol, octanol, clorofórmio, mistura propilenoglicol/água (4:1), ácido
acético 1%, acetona, água, solução tampão fosfato (pH=7,4). O sistema foi agitado por uma
hora e meia na temperatura de equilíbrio (25°C). Foram colhidas 5 amostras e a quantidade
do fármaco dissolvida foi determinada por espectrofotometria a 243nm. De acordo com os
resultados obtidos, o melhor solvente para o Acetato de Prednisolona é a mistura binária
etanol/água (4:1) com concentração de 9.978,28 mg/L, podendo ser utilizada como meio
receptor para o fármaco.
Palavras chave: Acetato de Prednisolona, Solubilidade, Solventes
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0578
TÍTULO: GEOPROCESSAMENTO NO MONITORAMENTO DE UM ACERVO
ARQUITETÔNICO
ALUNO: EDMILZA BORGES DA SILVA (03294603401)
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)
CO-AUTOR: IANA ALEXANDRA ALVES RUFINO (85349011472)

Resumo:
Propõe-se apresentar um estudo de caso no qual utilizaram-se ferramentas SIG (Sistema de
Informações Geográficas) para monitorar a transformação no acervo arquitetural prémodernista e modernista sobrevivente na fração urbana inserida no perímetro dos bairros de
Petrópolis e Tirol correspondente ao Plano Cidade Nova de1901, primeiro bairro
residencial projetado de Natal. Estudos sobre relações entre vitalidade urbana e preservação
arquitetural em bairros antigos de Natal, desenvolvidos nos últimos anos por pesquisadores
da Base de Pesquisa em Morfologia e Usos da Arquitetura (MUsA), demonstraram que o
patrimônio construído sofre os efeitos do processo da expansão e transformação urbana de
forma diferenciada e condicionada a propriedades inerentes à estrutura espacial e à malha
viária. Para desenvolver estes estudos, procedimentos metodológicos pertinentes à Análise
Sintática do Espaço (desenvolvidos por HILLIER e HANSON, 1984) vêm sendo aliados a
recursos disponíveis em um SIG, resultando daí uma base de dados onde se articulam
informações sobre padrões de configuração da malha viária, uso de edifícios, e estado de
conservação e preservação de exemplares que conservam vestígios de períodos estilísticos
sucessivos, e caracterizam, portanto, um conjunto representativo do patrimônio
arquitetônico remanescente dos séculos XIX e XX, na cidade. Utilizando o SIG, buscou-se
atualizar o inventário realizado por RAMOS (1999) e relacionar os resultados com a atual
configuração espacial.
Palavras chave: MONITORAMENTO, ACERVO ARQUITETONICO,
GEOPROCESSAMENTO
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0580
TÍTULO: PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTES POR MICRORGANISMOS
ISOLADOS DE POÇOS DE PETRÓLEO
ALUNO: SANDERSON DE FREITAS E SILVA (03820914420)
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CO-AUTOR: ANA KATERINE CARVALHO LIMA LOBATO (83749829420)

Resumo:
Reservatórios de óleo oferecem condições onde alguns microrganismos podem se
desenvolver e estes, quando isolados e cultivados em laboratório podem sintetizar
diferentes produtos tais como biossurfactantes. A produção de biossurfactantes tem sido
amplamente estudada nos últimos anos. Estes compostos podem ter aplicação em vários
campos industriais, na agricultura, na recuperação de petróleo, como antiespumante,
emulsificante e na biorremediação de ambientes contaminados por óleo. Vêm sendo
aplicados também na industria farmacêutica, de cosméticos e uma ampla faixa de industrias
químicas. No presente trabalho isolou-se microrganismos a partir de poços de petróleo e
selecionando-se potenciais produtores de biossurfactantes. Escolheu-se o microrganismo
que apresentou maior potencial de produção, potencial este identificado através de
metodologia especifica. Com este microrganismo realizou-se cultivos submersos em
incubador rotativo a fim de estudar o comportamento do crescimento microbiano e da
síntese de biossurfactantes em diferentes composições de meio. Ao longo do tempo
acompanhou-se a variação de biomassa através da densidade ótica (D.O), o consumo do
substrato pelo método DNS, e a produção de biossurfactantes foi acompanhada pela
variação da tensão superficial do meio através de tensiômetro. Observou-se que em meio
contendo melaço de cana e petróleo, atingiu-se concentrações de biossurfactantes capazes
de provocar redução de 45% na tensão superficial do meio.
Palavras chave: Biossurfactantes, Biorremediação,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0581
TÍTULO: PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DO SORO DE QUEIJO
ALUNO: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401)
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CO-AUTOR: ELIANE ROLIM (41469674491)

Resumo:
O queijo é um dos derivados do leite mais produzido e consumido em quase todos os países
do mundo, tendo na sua produção a eliminação do soro. Em virtude da alta DBO, resultante
da degradação biológica principalmente das proteínas e lactose, constitui grande poluidor
ambiental. O elevado teor de lactose do soro garante condição de sua utilização como fonte
de carbono por certos microrganismos. Neste trabalho, foi cultivado no soro de queijo,
cepas de Saccharomyces sereviceae isoladas do Fermento Fleischman Royal, para produção
de etanol.O soro desproteinizado foi adicionado 50g/l de uma fonte de carbono (sacarose;
lactose), inoculado com 10% do meio ativo, correspondendo 1,5 x 108 UFC/mL; incubado
durante 72 horas à 33ºC, pH inicial de 4,6 e agitação de 200 rpm. Durante o processo
fermentativo 5 parâmetros foram avaliados: pH; açucares redutores; etanol; nº de células de
leveduras; e massa seca; nos tempos 24; 48 e 72 horas. Ao final do processo, os resultados
indicaram que o soro adicionado de 50g/l de lactose apresentou baixo consumo de lactose
1,8%, conseqüentemente baixo produção de etanol; 5,83g/l de massa seca e nº de células de
leveduras de 1,1 x 1010UFC/mL. Enquanto que o soro adicionado de 50g/l de sacarose
apresentou um consumo de açucares 3,85% uma produção de etanol de 4,0ºGL: massa seca
(7,475g/l) e um nº de células de leveduras de 3,6x1010UFC/mL.
Palavras chave: Etanol, Soro de Queijo,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0583
TÍTULO: AQUECIMENTO DE ALIMENTOS POR MICROONDAS
ALUNO: JUSSARA HERONILDES COSTA DA SILVA (01209127407)
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)

Resumo:
O aquecimento é uma das técnicas mais clássicas do processo de secagem, no qual é
utilizado o fenômeno da troca térmica de um fluido exterior e a superfície do produto a
secar. A secagem pode também ser empregada como uma técnica de conservação de
alimentos, onde certos microrganismos são reduzidos e muitas enzimas não se desenvolvem
na ausência de água. Na secagem por microondas, a transferência de calor ao produto se dá
através de radiações eletromagnéticas que excitam as partículas eletricamente sensíveis do
produto e, conseqüentemente, transformam esta energia em calor. Neste caso, a secagem é
acelerada por processos de convecção e condução associados à elevação de temperatura do
produto, o que a torna mais rápida que os processos convencionais, além de não alterar o
sabor final do produto, nem o seu poder nutritivo. Neste estudo, são relacionados os
principais fenômenos físicos do processo de aquecimento de alimentos por microondas,
suas vantagens e limitações, os modelos matemáticos encontrados na literatura e as
influências de fatores tais como: formato do forno (prato giratório ou fixo para melhorar a
uniformidade da transferência de calor); tipos de materiais usados nas embalagens dos
alimentos; geometria do alimento e a composição do mesmo.
Palavras chave: Aquecimento eletromagnético, microondas, alimentos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0584
TÍTULO: MATERIAIS FOTÔNICOS EM ARRANJO DE ANTENAS
ALUNO: ALYSSON ELSON GALVÃO DE MOURA (87813076400)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

Resumo:
As pesquisas científicas a respeito dos materiais fotônicos tem constituído uma nova
perspectiva na área de propagação de sinais e aplicações. O PBG (Photonic BandGap) –
Estruturas periódicas com bandas proibidas de freqüência, se baseia no princípio da
“localização” do sinal, entendido como o confinamento do mesmo no material para uma
determinada faixa de freqüência, fato obtido através da criação de uma periodicidade em
materiais dielétricos que pode impedir a propagação de ondas eletromagnéticas em certas
freqüências. A utilização de materiais fotônicos como substrato de antenas planares
propicia vantagens tais como supressão de emissão espontânea e supressão de ondas de
superfície que geram indevido acoplamento entre os elementos do arranjo. A análise do
arranjo de antena de microfita com substrato PBG por meio do método de onda completa
da Linha de Transmissão Transversa (LTT) permite o cálculo da freqüência de ressonância
através de um conjunto de equações que representam os campos eletromagnéticos nas
direções x e z em função do campo na direção y. A localização do sinal é alcançada
perfurando-se pequenas lacunas periodicamente espaçadas em um material semicondutor
criando desta forma uma alta constante dielétrica. Alguns parâmetros como largura e
profundidade da banda proibida podem ser controlados simplesmente alterando-se o
período e o raio das lacunas.
Palavras chave: FOTÔNICA, ANTENAS,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0585
TÍTULO: ANÁLISE DE EDIFÍCIOS HOSPITALARES SOB A ÓTICA DO SEU
TRATAMENTO ENQUANTO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO: ESTUDO DE CASO
EM NATAL
ALUNO: ISABEL HELENA MEDEIROS DA SILVA (03555896482)
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)

Resumo:
O desenvolvimento urbano contemporâneo no Brasil tem se caracterizado pelo uso mais
extensivo do território e, em contrapartida, pela concentração geográfica de atividades
econômicas com alta capacidade de produzir tráfego. Resulta daí que o uso do sistema
viário por automóveis vai adquirindo crescente desequilíbrio, no sentido de produzir
entornos urbanos de alta ocupação, freqüentemente chegando a congestionamentos dia-adia reiterados. Em vista desse fenômeno, crescem de importância a análise científica e o
tratamento técnico de pólos geradores de tráfego. Recentemente, no Brasil e
particularmente em Natal, o setor hospitalar privado está se desenvolvendo rapidamente,
gerando a necessidade de uma maior atenção do setor público na análise de impactos de
implantações hospitalares sobre o ambiente urbano, especificamente sobre o sistema viário.
Nesse trabalho, usando uma metodologia em desenvolvimento, realiza-se um estudo de
caso referente a um hospital de grande porte de Natal. O estudo conclui pela validação da
metodologia e aponta que vários dos problemas detectados podem ser antecipados na fase
de projetação e análise de projeto, enquanto que outros requerem, para sua minoração,
intervenções no viário que suporiam internalizar ao empreendimento os custos de
acomodação do tráfego adicional por ele gerado.
Palavras chave: Pólo Gerador de Tráfego, Circulação urbana, Impactos ambientais
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0588
TÍTULO: ANÁLISE DE UMA ANTENA DE MICROFITA COM ARRANJO PLANAR
UTILIZANDO O MÉTODO LTT
ALUNO: DAVI ARAÚJO DO NASCIMENTO (01192915410)
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

Resumo:
O dispositivo em estudo trata-se de um arranjo planar de antena de microfita com patch
retangular metálico sobre um substrato que tem uma lâmina condutora conhecida como
plano de terra. Utilizando o método da Linha de Transmissão Transversa ( LTT ), obtém-se
as equações dos campos elétricos e magnéticos nas direções x e z em função dos campos na
direção y, e obtêm-se a freqüência de ressonância complexa, que possibilita uma análise
precisa dos parâmetros da antena. A antena de microfita tem aplicações sobre o espectro de
freqüência de 100 MHz a 50GHz, sendo que as principais vantagens em relação a outras
antenas são: Peso leve, baixo volume, baixo custo de fabricação, permite polarização linear
e circular, fácil montagem sobre foguetes, mísseis entre outras vantagens.
Já as desvantagens são: Estreita largura de banda, limitações práticas no ganho máximo,
incapacidade de manusear altas potências entre outras. Para a obter os campos totais de um
arranjo planar, aplica-se o método LTT em um elemento simples, ou seja, um patch, e em
seguida multiplica-se pelo fator de arranjo que é função da geometria do arranjo planar e da
excitação de fase. Alterando-se a distância entre os elementos do arranjo e a fase dos
elementos, pode-se controlar as características do campo total do arranjo e do fator de
arranjo. A obtenção das curvas e diagramas de radiação está em andamento.
Palavras chave: LTT, ANTENA DE MICROFITA,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0591
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA NITRETAÇÃO IÔNICA SOBRE A
OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES EM COELHOS
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS (01275375464)
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)
CO-AUTOR: CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO (46658564434)

Resumo:
Implantes convencionalmente utilizados em ensaios “in vivo” com coelhos foram nitretados
em plasma, em condições que resultassem numa superfície com propriedades superficiais
adequadas, a saber: rugosidade, molhabilidade e dureza. Foram tomados 16 implantes
medindo 3,3 mm de altura por 1,5 mm de diâmetro e tratados à temperatura de 450ºC,
pressão de 1,5 mBar e tempos de 1 e 2 horas. Os ensaios experimentais foram realizados
em coelhos da raça New Zeland, com 3,5 Kg de peso, em média. Após os períodos entre 4 e
12 semanas foi realizada a remoção por torque de todos os implantes e avaliada a interface
osso/implante, para medir o grau de adesão óssea à superfície do mesmo. Os resultados de
molhabilidade e rugosidade foram superiores àqueles encontrados na maioria dos implantes
comerciais, indicando ter a superfície propriedades de osseointegração superiores aos
implantes comercialmente disponíveis.
Palavras chave: Nitretação, Implantes, Osseointegração
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0592
TÍTULO: APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NA AGROINDÚSTRIA DE FRUTAS
ALUNO: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)

Resumo:
A problemática dos resíduos sólidos sempre foi motivo de discussão fato este observado
também nas agroindústrias, cerca de 440 milhões de toneladas de resíduos e subprodutos
são gerados anualmente no país, mas apenas uma pequena fração destes, em torno de 5 a
8%, é bem aproveitada.Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a biomassa
residual, (processos), produtos bem como de equipamentos utilizados, onde foram
estudados em detalhes.Através de similação foi possível fazer um estudo comparativo do
atual método usado na gestão dos resíduos e do sistema proposto de aproveitamente destes.
O trabalho apresenta um estudo de viabilidade técnico-economica e desenho de uma
unidade piloto com capacidade estimada de processar cerca de 30 ton/mês resíduos sólidos
da agroindústria, a partir da simulação de processos de pirólise, separação de bioóleo, gás e
recuperação de energia térmica com produção de carvão, bioóleo, adubo liquido e
recuperação de calor em sistema integrado. A unidade, em fase de implementação, conta
com um reator de pirólise, sistema de recuperação de bioóleo e energia térmica e
reservatório obtidos a partir de desenhos otimizados com base em cálculos de balanço de
massa e energia. O projeto proposto de sistema integrado permite a valorização da
biomassa residual até então desperdiçada ou explorada de forma ineficiente, em
substituição ao uso de lenha, além de contribuir para a modernização de empresas,
envolvendo a inovação que consiste em usar simulação de bioprocessos (Super ProDesigner 4.9) industriais modernos, nos setores de energia e meio ambiente favorecendo a
ampliação de pequena para grande escala.
Palavras chave: Resíduos sólidos, Simulação, Agroindústria
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0598
TÍTULO: HISTÓRIA DA TEORIA DOS NÚMEROS E DA LÓGICA
ALUNO: ANGELA MARIA RIBEIRO DE LIMA (03463765489)
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453)

Resumo:
A História do Cálculo começa com a matemática grega, especialmente referente aos
conceitos de Indivisíveis ou Infinitésimos, o que é, mais tarde sistematizado na teoria
desenvolvida por Isaac Newton e Wilhelm Leibniz. O desenvolvimento do Cálculo houve
resultados surpreendentes para a Teoria dos Números e isto será o enfoque das nossas
futuras pesquisas. No entanto, no presente trabalho nos limitaremos a fazer um esboço
elementar da História do Cálculo. Resultados. Investigamos os conceitos da matemática
grega relevantes ao Cálculo, especialmente os de indivisíveis e o problema da quadratura, o
método de exaustão para o mesmo, os paradoxos de Zenão, e a descoberta do irracional.
Isto nos levou a uma investigação do trabalho de Newton e Leibniz sobre o teorema
Fundamental e desenvolvimentos posteriores de vários matemáticos. Conclusões. Os
conceitos dos gregos foram limitados pela impossibilidade deles não desenvolver a idéia de
limite. Quando isto foi feito no século XVII, o Cálculo avançou rapidamente. Perspectivas.
A pesquisa almeja uma investigação profunda sobre a História do Último Teorema de
Fermat, que ainda não foi contada adequadamente.
Palavras chave: Teoria dos números, lógica,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0600
TÍTULO: OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR
CARBETO DE NIÓBIO OBTIDOS A PARTIR DE UMA MISTURA DE
POLI(FENILSSILOXANO) E CARGA REATIVA DE Nb
ALUNO: EILSON LOPES MORAIS FILHO (01979500436)
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)
CO-AUTOR: YGOR ALEXANDRE DE AQUINO FONSECA (00978045416)
CO-AUTOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)

Resumo:
A técnica de obtenção de compósitos cerâmicos a partir de precursores poliméricos, vem
sendo bastante investigada nas últimas décadas. Seu processo baseia-se na pirólise de um
polímero pré-cerâmico na presença de cargas reativas e/ou inertes. Neste trabalho será
descrita a obtenção de um compósito cerâmico reforçado com carbetos de nióbio, a partir
da prensagem assistida por temperatura do nióbio metálico e do poli(fenilssiloxano) e
Al2O3, e posterior pirólise destes compactados, em temperaturas da ordem de 1200, 1300 e
1400°C. Para a avaliação do rendimento cerâmico, foram realizadas análises
termogravimétricas dos compósitos onde observou-se um maior rendimento cerâmico
destes em relação ao polímero puro. Afim de constatar a formação de carbeto de nióbio
após a pirólise do compósito, utilizou-se análises de difratometria de raio-X, estas
mostraram a presença de NbC e Nb2C. Também observou-se a presença de alguns óxidos
de nióbio.
Palavras chave: Compósitos, Pirólise, Carbeto de Nióbio
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0604
TÍTULO: "MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTOS MULTIFÁSICOS
EM DUTOS DE GEOMETRIAS DISTINTAS"
ALUNO: DEMÓSTENES SANTOS DE SENA (03737628440)
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)

Resumo:
A simulação de escoamentos multifásicos em dutos envolve fenômenos que necessitam da
resolução de sistemas complexos de equações, sendo a utilização de ferramentas
computacionais uma prioridade. A fluido dinâmica computacional (CFD), como uma
subdivisão da computação científica permite processamento e pós-processamento amigável
de dados desse tipo de problema. No presente trabalho simularam-se dois dutos, um em
formato em "U" e outro em formato "M", através do PHOENICS 3.4. Neste software
seguiram-se as três etapas seguintes: (a) Pré-processamento que é a obtenção das
informações do ambiente e criação dos objetos envolvidos na simulação; No PHOENICS
existe um módulo responsável por esse processo, o VR-EDITOR, que é um pacote
pertencente ao VR (Virtual Reality) que fornece um ambiente 3D para a criação do modelo
e configuração da simulação. (b) A etapa de processamento, que é responsável pela
realização dos calculos da simulação, calculando velocidades e pressão; O módulo
responsável no PHOENICS por essa etapa é o EARTH, que é conhecido como o módulo
solucionador. (c) Após a efetuação dos calculos, visualizaram-se os valores de "V" e "P".
Concluiu-se que as inclinações referentes à geometria do duto influenciam fortemente na
obtenção dos perfis de velocidade e pressão para o escoamento de um determinado fluido
considerado.
Palavras chave: Modelagem, simulação, escoamento multifásico
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0607
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE COLETORES SOLARES NO PROCESSO DE SECAGEM
ALUNO: CARLOS EDUARDO BEZERRA LOPES (01087781426)
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)
CO-AUTOR: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)

Resumo:
Atualmente os sistemas de secagem (frutas, grãos, sementes, etc) apresentam um elevado
custo de operação, pois envolve o consumo de energia elétrica bem como a utilização de
métodos rudimentares (por exemplo, terreiros), uma das alternativas é a utilização de
energia solar. As vantagens do sistema integrado (coletor solar – secador) vão desde
redução do consumo de energia elétrica, bem como o custo do equipamento.O trabalho
apresenta um estudo de viabilidade técnico-economica, onde se elaborou um desenho
inovador a partir da simulação de processos de secagem. Foram elaborados diversos
sistemas de secagem, dada a problemática reinante o sistema integrado demonstrou de
grande viabilidade.O sistema de coletores é baseado no sistema ASBC – Aquecimento
Solar de Baixo Custo da SoSol, constituídos de placas coletoras de PVC com fluxo e
refluxo de água em sistema de termosifão. O sistema é acoplado a um secador do tipo túnel
desenvolvido pelo GPEC – Grupo de Pesquisa em Engenharia de Custos e Processos onde
por meio de ventiladores o calor é transferido para o secador.Através de análise econômica
conseguimos reduzir o custo do equipamento em 40% devido a utilização de materiais
alternativos, o mesmo encontra-se em fase de implementação.
Palavras chave: Coletor solar, Secador, Aquecimento Termico
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0608
TÍTULO: ESTUDO DE PROTÓTIPOS PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS
NATURAL VEICULAR COM TROCADOR DE CALOR
ALUNO: MÁRCIO RODRIGO DE ARAÚJO SOUZA (03506005464)
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434)

Resumo:
A utilização de gás natural para abastecimento automotivo tem sido uma solução para
problemas relacionados à poluição ambiental e alto custo dos combustíveisconvencionais.
Entretanto, os cilindros que armazenam o gás são extremamente pesados e preenchem todo
o porta-malas do automóvel impondo transtornos aos seus usuários. O advento da
tecnologia de materiais microporosos e a utilização destes no interior dos cilindros,
adsorvendo o gás por forças de coesão, tem possibilitado uma redução substancial com que
o referido fluido é armazenado. Em contra-senso, o contato do adsorvente com o metano
(principal componente do gás natural) apresenta, enquanto reação quimica, uma elevação
da temperatura no ato do abastecimento do automóvel convertido, tendo por conseqüência
uma deficiência em se preencher, por completo, o tanque com gás, representando uma
perda de autonomia para o consumidor. Por outro lado, durante o processo de esvaziamento
do reservatório a temperaturacai a valores abaixo de zero, impedindo que todo o gás escoe
para a câmara de combustão. Diante desse contexto, o presente trabalho tem por objetivo
principal o estudo de um protótipo para armazenamento de gás natural veicular que
apresente em sua estrutura um sistema de troca de calor de forma tal que o gradiente de
temperatura baixe durante a estocagem do gás e se mantenha em um valor aceitável durante
o consumo evidenciando, portanto um ganho na autonomia do protótipo.
Palavras chave: Armazenamento, gás natural veicular
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0617
TÍTULO: SISTEMAS PARTICULADOS POLIMÉRICOS PARA DISPOSITIVOS DE
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS
ALUNO: ANA IZABEL BEZERRA SANTOS (01188345419)
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)

Resumo:
Os dispositivos de liberação de fármacos apresentam como objetivo principal, a liberação
controlada do fármaco em um sítio específico de ação. Por causa disso, tais sistemas
apresentam numerosas vantagens quando comparados com as formas farmacêuticas
convencionais. Neste trabalho, foi utilizado um polímero natural biodegradável, a quitosana
(CS). Os sistemas particulados de CS foram obtidos a partir do método de coacervação.
Neste método, ocorre uma reticulação iônica da CS através da adição de um poliânion
(K2SO4), ocasionando sua precipitação na forma de sistemas particulados. Estes, por sua
vez, foram caracterizados através do tamanho e interações eletrostáticas. O primeiro mostra
a cinética de liberação de fármacos em relação à superfície específica das partículas. Isto
foi feito tanto por medidas de viscosidade, que diminuiu com o aumento de reticulações,
como também por medidas de turbidez, que aumentou com o aumento das reticulações, ou
seja, mais partículas foram formadas; Já o segundo lida com a interação da superfície
específica das partículas, tanto com o tecido no qual o fármaco vai ser liberado, como com
a própria estabilidade do sistema particulado resultante. Isto foi realizado através de
medidas de potencial zeta, que diminuiu com o aumento da concentração de K2SO4, o que
demonstra a condensação de íons carregados negativamente na superfície das partículas
formadas. Isto pode levar à agregação das partículas formadas e conseqüente
desestabilização do sistema.
Palavras chave: Fármacos, dispositivos de liberação, polímeros
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0620
TÍTULO: CONTROLE DE NÍVEL
ALUNO: PLÍNIO ALTOÉ COSTA VIEIRA (00849572479)
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)

Resumo:
O trabalho de pesquisa realizado consistiu na elaboração de dois controladores de nível
para o MDIF. O MDIF é um sistema de separação de substâncias desenvolvido pela PósGraduação em Engenharia Química em parceria com a Patrobrás. Ele é similar a um
sistema com dois reservatórios em cascata. Com base nisso, foram usados dois
controladores que farão o controle dos níveis através das válvulas existentes na parte
inferior de cada. Os controladores foram projetados com Lógica Fuzzy, pois tal abordagem
apresenta mais vantagens do que outros controladores industriais. O controlador só pôde ser
testado através de simulação, pois as válvulas e sensores foram adquiridos recentemente e o
MDIF ainda não foi automatizado. Foi feita a instalação da placa conversora A/D – D/A
modelo PCI 1710 – HG Advantech. Foi elaborado um manual didático para a placa
conversora. A partir de um programa já existente para uma placa anteriormente usada, foi
adaptado um programa de controle para a placa. Este programa, chamado CDIGNEW, foi
feito em linguagem C. O manual de instruções para CDIGNEW foi elaborado com base no
manual do programa anterior(CDIG). O trabalho também consistiu na reativação de uma
planta para controle de nível existente no laboratório. Os testes realizados para a validação
do sistema foram feitos com controladores PI e Fuzzy. Com esse protótipo têm sido feitas
algumas demonstrações para alunos de graduação dos cursos de Engenharia Elétrica e de
Computação.
Palavras chave: Controle de nível, MDIF
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0622
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO PONTO ISOELÉTRICO DE FELDSPATOS DE
DIFERENTES COMPOSIÇÕES QUÍMICAS PELO MÉTODO DE MULAR E ROBERTS
ALUNO: STEVIE HALLEN LIMA (01122001410)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)

Resumo:
O objetivo do trabalho é o estudo do ponto isoelétrico (PIE) de feldspatos potássicos com
composições químicas variáveis. Feldspatos são minerais importantes do ponto de vista da
indústrias diversas, como a indústria cerâmica. O ensaio, realizado pelo método de Mular &
Roberts, consiste em colocar 1g de amostra (com área superficial elevada) em recipiente de
vidro com uma suspensão de KNO3, com concentração inicial de 10-2 M, sob agitação. O
experimento é realizado a diferentes pHs, sendo este ajuste efetuado com KOH e HNO3.
Após o aumento da concentração de KNO3 para 10-1 M, o pH é novamente medido e a
diferença entre o pH inicial e o final é plotada em função do pH final, para a determinação
do ponto isoelétrico (PIE). O processo de moagem pode facilitar a hidratação da superfície
das partículas minerais em meio aquoso, deslocando seu PIE para pHs mais elevados. A
verificação do eventual efeito desta hidratação de superfície foi feita realizando-se dois
experimentos: um com a amostra moída tal-qual e outro com amostra de mesma
composição lavada previamente com HNO3 a 5%. O PIE da amostra lavada previamente
com HNO3 apresenta-se em pH menor do que o PIE da amostra moída tal-qual. São
apresentados e discutidos resultados das medidas feitas com feldspatos de composições
químicas diversas.
Palavras chave: Feldspatos, Mular & Roberts
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0623
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA SUPERVISÓRIO PARA O LAMP
ALUNO: ALEXANDRE MAGNO MONTEIRO ROCHA (00997992433)
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)
CO-AUTOR: ALYSSON GEISEL MEDEIROS DE ARAÚJO DANTAS (02719166480)

Resumo:
Com a evolução dos equipamentos industriais e o crescente uso dos sistemas de automação,
as tarefas de monitorar, controlar e gerenciar tornaram-se mais complexas. Diferentes
arquiteturas de sistemas computacionais tem sido desenvolvidas e propostas para esses fins,
dentre os mais difundidos, encontra-se o SCADA (Supervisory Control And Data
Aquisition ou Sistema de Controle Supervisório e Aquisição de Dados), tecnologia na qual
o Software utilizado é baseado. O projeto consiste no desenvolvimento do sistema
supervisório que será utilizado no Laboratório de Avaliação dos Processos de Medição de
Vazão e BSW do Petróleo (LAMP) a ser construído no DCA/UFRN. Tal sistema oferece
três funções básicas: supervisão, operação e controle de processos. Para o desenvolvimento
do mesmo, foram utilizadas ferramentas gráficas de edição de imagens, bem como uma
ferramenta específica para o desenvolvimento de sistemas de supervisão e controle de
processos. Desenvolveu-se parte da IHM (Interface Homem Máquina) que será utilizada no
laboratório, tais como: Tela de Todo o Processo, Tela de Informações de Instrumentos e do
Laboratório, Tela de Alarmes e Tela com Definição das Variáveis de Ensaio.
Palavras chave: Sistemas supervisórios, supervisão, operação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0626
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO AO DESGASTE ABRASIVO EM
CORPOS PLANOS DE POLIURETANO(PU) EM CONTATO COM ESFERA DE
VIDRO E DE AÇO AISI 52100
ALUNO: ALLISON ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA (60414634268)
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)
CO-AUTOR: MARCELO DE MELO CABRAL (03557984419)
CO-AUTOR: HUGO CÉSAR VILLASANTI MEDINA (75113651400)

Resumo:
Este estudo objetiva investigar o desgaste de deslizamento entre corpos-de-prova (CP) de
poliuretano (PU) e corpos antagonistas de esferas de vidro (diâmetro f=17,8±0,4 mm) e aço
AISI 52100 (f=12,7±0,05 mm), interpondo-se areia de rio na interface. Perdas mássicas,
decorrentes do movimento relativo entre sólidos sob carga, deterioram o contato e reduzem,
lenta ou catastroficamente, a vida dos CP. Com o incremento do dano, a taxa de produção
de entropia flutua e o sistema requer uma maior quantidade de energia para o seu
acionamento. Esse tipo de estudo é geralmente feito em tribômetros, de custo elevado. Este
trabalho consistiu no desenvolvimento de uma bancada experimental para ensaiar
geometrias plano-esfera à velocidade nominal de 266 mm/s e cargas normais de 1 e 10 N.
Corpos com superfícies novas e desgastadas foram pesadas e analisadas através de
microscopias óptica e eletrônica de varredura (MEV). Danos característicos de desgaste por
delaminação, microabrasão, formação de proa, fratura frágil e ondas de Schallamach foram
observados na pista indentada do polímero. Determinou-se a taxa de desgaste para cada
uma das condições de carga e comparou-se com os valores preditos pelas Equações de LIU
e LI [2001] e Archard [1952]. Constatou-se que: 1) a bancada apresentou resultados com
boa repetitividade, 2) identificaram-se transições de mecanismos de desgaste e 3) um novo
modelo pode ser proposto para os materiais e condições ensaiadas.
Palavras chave: Tribologia, Abrasão, Desgaste
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0630
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE DIFERENTES METODOLOGIAS PARA A
DETERMINAÇÃO DA ÁREA SUPERFICIAL ESPECIFICA DE ESPINÉLIOS
SINTÉTICOS
ALUNO: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (00839638477)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)
CO-AUTOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)

Resumo:
A área superficial especifica (ASE), que por definição representa uma unidade de área por
unidade de massa (m²/g), é uma propriedade importante e de abrangente utilidade para
sistemas coloidais ou similares. O BET é uma técnica utilizada na obtenção da ASE de
materiais através da adsorção física de mistura de gases, nitrogênio líquido e hélio, a baixas
temperaturas. Esta medida também pode ser obtida utilizando o granulômetro laser (GL).
Um fator importante a ser considerado, é o tempo em que o experimento é realizado:
enquanto que uma medida de ASE pelo método BET pode durar até um dia, no caso do GL,
os resultados podem ser obtidos em aproximadamente 30 (trinta) minutos. No presente
trabalho, é comparada a eficiência do GL em relação ao BET para determinação da ASE
dos espinélios FeCr2O4, MgCr2O4 e FeAl2O4, com densidade e ASE (obtida por BET)
conhecidas. As medidas foram feitas no analisador de tamanhos de partículas laser marca
CILAS, modelo modelo 1180L, no Laboratório de Tecnologia de Materiais do
Departamento de Engenharia Química da UFRN, variando-se os parâmetros fator de forma
(entre 0,6 e 1) e o pH da suspensão. A ASE do MgCr2O4 obtida por meio do GL (1,13
m2/g) apresentou resultado satisfatório com a utilização do fator de forma 0,6 quando
comparada com o BET (1,11 m2/g). Os outros dois espinélios (FeCr2O4: ASE 5,81 m2/g;
FeAl2O4: ASE 2,75 m2/g) apresentaram ASE medida por GL menor do que a medida por
BET, mesmo variando-se o fator de forma.
Palavras chave: Aréa superficial, espinélios sintéticos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0631
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTOS ATIVOS DE DRENAGEM DO
RIO JUNDIAÍ, RN, PARA ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL
ALUNO: RENATO SOUZA DA SILVA (01093381469)
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)

Resumo:
A necessidade de água como fonte principal para vida faz com que as cidades se
desenvolvam à volta dos rios, o que em geral resulta em impactos ambientais. A cidade de
Macaíba localiza-se às margens do Rio Jundiaí. O presente estudo objetiva avaliar o
impacto desta cidade no Rio Jundiaí, analisando amostras de sedimento de fundo coletadas
no leito ativo de drenagem. A amostragem foi feita em 13 pontos ao longo do leito ativo do
rio, sendo 2 pontos próximos à sua nascente, para estabelecimento de background local. As
amostras foram secas, destorroadas e peneiradas, analisando-se apenas a fração fina (250#). Após ataque ácido, foram feitas dosagens para metais adsorvidos na fração fina
destas amostras (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, V e Zn). Foram obtidos dados
de teor de matéria orgânica, análise térmica diferencial (DTA), área superficial específica
(BET) e difração de raios-X (DRX). Os resultados da análise de matéria orgânica
confirmaram pontos que apresentam valores acima do valor do background local
estabelecido. O DTA confirmou a temperatura de queima de matéria orgânica, sem picos
evidentes que auxiliassem na caracterização mineralógica, por tratar-se de uma mistura. Foi
encontrada correlação positiva entre os dados do teor de matéria orgânica e área superficial
específica. Estes dados são confrontados com os resultados analíticos para os metais
adsorvidos na fração fina dos sedimentos e a composição mineralógica da fração argila.
Palavras chave: Geoquímica, contaminação, rio Jundiaí
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0637
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO DO PLÚTON SERRA VERDE
ALUNO: MANOEL FELIPE DA SILVA NETO (03518481428)
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)

Resumo:
O presente trabalho, trata do mapeamento geológico de um plúton granitóide (Serra Verde)
na porção Este da Faixa Seridó. O granitóide Serra Verde, é representado por um pequeno
plúton de forma alongada, aflorando próximo a comunidade de Serra Verde (11 km W da
cidade de Lages Pintada-RN). Além das pesquisas bibliográficas inerentes ao tema, o
trabalho teve etapas de laboratório com análise de imagens de satélite, descrição de seções
delgadas, e etc. A etapa de campo consistiu de perfis ao longo do corpo, com localização e
descrição de afloramentos onde foram levantados dados mineralógicos e estruturais. Como
resultado melhora-se a cartografia do plúton que possui forma alongada, composição
granítica, leucocrático (cinza claro), texturalmente homogêneo de granulometria fina à
média, constituído mineralogicamente por quartzo, microclina, plagioclásio e biotita como
principal mineral marfico.
Palavras chave: mapeamento, geológico, plúton
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0638
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ORTOFOTOCARTAS NA DELIMITAÇÃO DE CORPOS
SEDIMENTARES AO LONGO DO CURSO DO RIO AÇU, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: DANIEL SIQUEIRA DE GAUW (04040921445)
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)

Resumo:
O estudo da arquitetura de fácies e da geometria de análogos recentes representa uma das
ferramentas mais importantes no que tange à compreensão das heterogeneidades e da
própria geometria dos reservatórios petrolíferos em subsuperfície. O rio Açu constitui um
excelente análogo recente aos reservatórios petrolíferos da Formação Açu, uma das
unidades produtora de petróleo da Bacia Potiguar e, por este fato, tem sido tema de vários
trabalhos realizados pelo GEA (Grupo de Estudo de Análogos) da UFRN.
Para a realização deste trabalho, visando a delimitação de corpos sedimentares ao longo do
curso do rio Açu, foram utilizadas ortofotocartas na escala de 1:10.00 e resolução espacial
de 1 metro, que se revelaram adequadas para tal estudo. Estas ortofotocartas foram
georreferenciadas utilizando-se o software ENVI 3.2 e, a seguir, agrupadas e vetorizadas
com o auxílio do software ArcView Gis 3.2. A integração destas ortofotocartas a um
sistema de informação geográficas (SIG) permitiu delimitar vários depósitos fluviais como
os canais, barras e planícies de inundação, além de possibilitar visualizar uma relação
espacial e temporal entre tais depósitos, como o establecimento das diversas gerações de
barras presentes no cinturão de canais. Além destes primeiro resultado, foi possível também
fornecer como produto final deste trabalho, um modelo digital do terreno (MDT) para as
duas sub-áreas em estudo, o que possibilitou um arranjo tridimensional em função da
atribuição do parâmetro Z (cota).
Palavras chave: Ortofotocartas, rio Açu
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NO ESTUDO DA SOLUBILIDADE DO SISTEMA CoCl2 + TBP + H2O.
ALUNO: YURI CORSINO DO NASCIMENTO (03233185413)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)
CO-AUTOR: MÁRCIO BARBALHO DANTAS BEZERRA (03610573422)

Resumo:
A solubilidade de sais para sistemas polifásicos envolvendo solventes orgânicos vem sendo
investigada. Neste trabalho é apresentada a aplicação da TTQ na obtenção de dados de
solubilidade do sal CoCl2 nas fases coexistentes. A TTQ é um método sintético, não se
preocupa com a natureza das fases presentes, mas, evidencia através do calor de solução, a
variação do número de fases que ocorre quando o equilíbrio é deslocado (provocado pela
adição de H2O a uma vazão eletronicamente controlada). A TTQ visa obter o traçado das
curvas de solubilidade permitindo quantificar a capacidade do solvente orgânico TBP
(tributil fosfato) em extrair o sal em estudo à temperatura de 25°C. O processo é ilustrado
através das curvas de solubilidade do diagrama de fases do sistema - cujos pontos geradores
foram fornecidos pela TTQ. Sobretudo, algumas regiões do diagrama foram estudadas por
um método analítico (ponto de turbidez), visto que o calor de solução se apresentou muito
baixo devido à baixa concentração do sal. De acordo com o traçado do diagrama, verificouse que as condições de extração se mostraram com certo de grau de complexidade visto a
formação de complexos entre os constituintes, que foi notificada pela mudança de
coloração diante da ação do solvente orgânico.
Palavras chave: Termometria, Calor de solução, Diagrama de fases
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Resumo:
O estudo de transições de fase em sistemas que apresentam estados absorventes tem sido
um tópico de intensa pesquisa atualmente. Tal estado pode ser encontrado nos autômatos
celulares. Os autômatos celulares são modelos computacionais simples e têm aplicações em
várias áreas, como Física, Química, Biologia, entre outras. Neste trabalho, revisitamos o
autômato celular probabilístico de Domany-Kinzel1 (ACDK), aplicando o Método de
Busca Automática (MBA) para estudar as várias fases deste autômato celular (congelada ou
absorvente, ativa: caótica e não caótica). Este método é baseado no conceito de
criticalidade auto-organizada, onde o sistema dirige-se espontaneamente até a região crítica,
sendo muito utilizado para estudar propriedades críticas em sistemas físicos em geral. O
ACDK pertence à mesma classe de universalidade da percolação direcionada. Este método
(MBA) possui algumas vantagens sobre os métodos tradicionais, por exemplo, o método de
Monte Carlo. Ele apresenta sensível redução de tempo computacional e fornece resultados
melhores do que outros métodos quando comparados em redes de mesmo tamanho.
Obtivemos os seguintes resultados: diagrama de fases do ACDK, determinação dos pontos
e expoentes críticos, bem como discutimos a região caótica encontrada por M. L. Martins e
colaboradores2.
1 E. Domany and W. Kinzel, Phys. Rev. Lett. 53, 331 (1984).
2 M. L. Martins, H. F. Verona de Resende, C. Tsallis, and A. C. N. de Magalhães, Phys.
Rer. Lett. 66, 2045 (1991).
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA ZONA DE CISALHAMENTO
PICUÍ-JOÃO CÂMARA
ALUNO: JÚLIO CESAR DA SILVA COSTA (02691194426)
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)

Resumo:
A área de trabalho situa-se na porção leste da Faixa Seridó, entre as cidades de João
Câmara/RN e Picuí/PB. Geologicamente essa área representa o limite Este da Formação
Seridó com o Maciço São José do Campestre, e é marcada por uma grande zona de
cisalhamento de trende geral NE, denominada de Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara
(ZCPJC). O mapeamento geológico desta zona de cisalhamento foi feito através de perfis
transversais a sua orientação NE, e as análises macro e microscópicas (lâminas delgadas),
mostraram a presença de um fabric dúctil, denominado S3/C3. Os critérios cinemáticos
(tais como S/C/C’, veios de quartzo boudinados e sigmoidais, pórfiros com sombra de
recristalização do tipo sigma e delta, shear bands, etc.) mostram um comportamento dextral
com um componente de inversão. Paralelo a foliação S3, alguns corpos granitóides que
podem ter como hospedeiros os xistos ou gnaisses, intrudem a zona de cisalhamento. Estes
corpos colocados sincronicamente a implantação da zona de cisalhamento, possui um fabric
tectônico nas margens e um trama magmática, na porção central, quando são corpos mais
possantes e apenas a apenas a foliação dúctil quando são pequenos corpos (sheets).
Palavras chave: cisalhamento, deformação, faixa Seridó
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Resumo:
O processo de purificação de uma proteína é composto por múltiplas etapas. O uso de
sistemas cromatográficos que lidam com enzimas e proteínas é prática comum dentro de
indústrias de bioprocessos. Porém, existe uma etapa prévia que consiste na clarificação da
amostra do caldo de fermentação ou homogeneizado de células, para que as etapas
cromatográficas posteriores possam ser realizadas. A adsorção em leito expandido (ALE) é
uma técnica baseada na fluidização, operando com leito de maior porosidade, sendo
utilizado na eliminação das etapas de filtração ou centrifugação, evitando a perda da
atividade da biomolécula alvo devido à presença de substâncias como ácidos nucléicos,
uma vez que se reduzi o tempo de processamento. Estudou-se o grau de expansão de uma
resina de troca aniônica usada para a ALE. Para as experimentações com leito expandido,
confeccionou-se uma coluna em vidro de borosilicato, que possuía 2,6 cm de diâmetro e
30,0 cm de altura, com base de teflon. Na sua parte inferior, existia um distribuidor tipo
prato, perfurado com uma fração de área livre de 0,8%, e um pistão permitia a mudança de
posicionamento durante o processo. Em relação à influência da altura do leito fixo e da
velocidade superficial do fluido no grau de expansão do leito (GE), observou-se que o GE é
uma função linear da velocidade superficial do fluido, numa faixa de 10 cm/h a 110 cm/h.
O aumento da altura do leito fixo e da velocidade do fluido favorece a obtenção de graus de
expansão maiores.
Palavras chave: Grau de Expansão, Troca Aniônica, Adsorção em Leito Expandido
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TÍTULO: FRATURAMENTO E EROSÃO DE BEACHROCKS NO NORDESTE DO
BRASIL.
ALUNO: EWERTON SOARES DE SENA (03384166418)
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)

Resumo:
Dois corpos de arenitos de praia foram investigados no estado do Rio Grande do Norte, que
apresenta um regime de mesomaré, para avaliar o papel das oscilações do nível do mar no
fraturamento e erosão destes corpos. A metodologia aplicada na caracterização do
fraturamento consistiu em interpretação de fotografias aéreas de pequeno formato para a
elaboração de mapas de estações e diagramas de rosetas, bem como de trabalhos de campo
para coleta de dados. Os beachrocks mostram que as camadas sedimentares afetadas pelo
fraturamento têm-se quebrado em blocos com forma de paralelepípedo que apresentam até
5 m de comprimento, 4 m de largura e 3 m de espessura. As fraturas são normais ao
acamamento e formam 4 sets de juntas: um set principal de orientação N-S, paralelo ao
acamamento sedimentar dos arenitos de praia e à zona costeira; um set de orientação E-W,
ortogonal ao primeiro; e dois sets com orientação NE e NW, oblíquos aos dois primeiros.
Os sets mais importantes que controlam o fraturamento são os de orientação N-S e E-W. O
fraturamento é inicialmente induzido por erosão na base dos corpos de arenito de praia,
provocando o basculamento e colapso dos blocos. O fraturamento é mais ativo em corpos
cujo topo encontra-se um pouco acima do nível médio das marés. Os dados de campo
indicam que o fraturamento e o colapso de arenitos de praia são resultantes de processos de
deslizamentos gravitacionais, nos quais a variação do nível relativo do mar tem um papel
fundamental.
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TÍTULO: "A ÚNICA CIDADE SEM FAVELA DO MUNDO": o ideal de modernização
na Natal de meados dos anos 1960.
ALUNO: CALIANE CHRISTIE OLIVEIRA (01164537458)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

Resumo:
Nos anos de 1960, evidencia-se um projeto da elite política que propunha modernizar a
cidade de Natal diante da perspectiva de prepará-la para a industrialização. Concomitante a
isso se acirravam os problemas urbanos advindos do aumento populacional, conseqüência
das migrações provocadas pela seca de 1958.Tais problemas são evidenciados, entre outros,
pela falta de moradia para essa população que encontrou na ocupação de terras, a única
solução; resultando no aumento de favelas na cidade. O trabalho objetiva compreender
como a habitação foi utilizada em prol do projeto de modernização; analisando as ações
concretizadas e o discurso que justificou a atuação da administração pública.
Fundamentando-se nas pesquisas em periódicos locais e documentos oficiais da época,
constatou-se que o ideal impulsionador das obras de melhoramento teve como base o
desejo de transformar Natal na única cidade "desfavelizada" do mundo; sendo este o meio
para alcançar os anseios da elite e o destaque nacional. A qualificação do espaço da favela
de Mãe Luíza veio como um dos principais marcos do projeto, que também atuou no
Carrasco e em Nova Descoberta. As ações propunham - a partir da construção de
habitações populares, beneficiamento de vias e obras de infra-estrutura - apropriar-se da
mão-de-obra migrante e embelezar a capital. O projeto de conscientização da população de
sua "responsabilidade" e a parceria com a igreja católica, que mudara seu papel para agente
social, foram imprescindíveis.
Palavras chave: Desfavelização, Industria, Modernização
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ALUNO: FRANCISCO DA ROCHA BEZERRA JÚNIOR (03555048473)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

Resumo:
Na década de 1950 as políticas estatais incentivaram a industrialização do país. Esta
tendência nacional pôs de manifesto a falta de uma infra-estrutura adequada ao seu
desenvolvimento no Rio Grande do Norte. A seca e a improdutividade do campo gerava
problemas em sua capital, também pouco produtiva. Neste contexto surge o turismo como
uma alternativa econômica, aproveitando o potencial dos atributos naturais de Natal. A
beleza paisagística e as condições climáticas passaram a ser vistas como impulsionadoras
da economia da cidade. O trabalho objetiva compreender as transformações ocorridas na
cidade com o desenvolvimento da atividade turística, através da análise dos discursos e
ações implementadas pelos governantes relatados nos jornais e documentos oficiais da
época. As ações e os investimentos no setor se deram tanto no plano institucional – com a
criação em 1958 do Conselho Municipal de Turismo – como na implantação da infraestrutura necessária, destacando-se: obras no aeroporto Augusto Severo; projetos de novos
hotéis; ampliação e calçamento de vias; construção de parques, de praças e de um teatro; a
criação da biblioteca pública estadual e do museu de arte popular. As transformações
ocorridas em Natal na década de 1950 foram, assim, condicionadas à perspectiva da
implementação da atividade turística. O turismo que se consolidou como uma atividade
econômica relevante a partir dos anos 1980 já era visto, portanto, como uma alternativa
viável no final da década de 1950.
Palavras chave: Atividade turística, Transformações urbanas, Economia urbana
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TÍTULO: A CHEGADA DO FUTURO: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO AOS
TRANSPORTES AUTOMOTORES (NATAL, 1950/1960)
ALUNO: HÉLIO TAKASHI MACIEL DE FARIAS (04656947482)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

Resumo:
Na década de 1950, o Brasil vivia sob a “perspectiva otimista” da política
desenvolvimentista. O crescimento das indústrias automobilística e petrolífera nacionais
tornou o transporte automotor um símbolo da modernidade. A preparação de Natal para o
advento do automóvel esteve presente desde os seus primeiros planos urbanísticos, que
enfatizavam a necessidade de regularização do traçado viário. A rápida expansão urbana a
partir da década de 1940 e a transformação do ônibus no principal sistema de transporte
público consolidam definitivamente o veículo a petróleo no contexto da cidade. Analisando
as obras realizadas e a discussão evidenciada pela imprensa local da época, buscou-se com
este trabalho compreender o esforço de adequação da cidade à nova tecnologia. As ações,
neste sentido, deram-se a partir da década de 1950 através da melhoria no transporte
coletivo, pavimentação de ruas e sinalização de trânsito, culminando com a chegada do
asfaltamento, em 1963. Essas medidas proporcionaram mais conforto, velocidade e
segurança para o transporte da cidade, que precisava cobrir maiores distâncias. A cidade
havia se expandido para áreas afastadas do centro, alcançadas pela trama viária antes
mesmo de outras infra-estruturas, como iluminação e saneamento. Deu-se então o momento
previsto e esperado pelos antigos planos. O transporte automotor, capaz de acompanhar o
crescimento acelerado da cidade, mostrou-se adequado ao novo ritmo de vida de uma
capital, que se “pretendia moderna”.
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TÍTULO: AS MELHORIAS VIÁRIAS COMO AGENTE MODIFICADOR DO ESPAÇO
URBANO: RUA DJALMA MARANHÃO – NOVA DESCOBERTA
ALUNO: LARISSA LEIROS DE SOUZA (00848748484)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

Resumo:
Um dos pontos fundamentais para funcionamento de áreas urbanas é a circulação de
pessoas, promovendo uma integração das atividades responsáveis pelo desenvolvimento da
cidade. Para tal, o sistema vário, trama e transporte, deve apresentar condições necessárias
a fluidez do trânsito de veículos e pedestres. As melhorias viárias atuam, no entanto, como
um agente modificador do espaço urbano. Neste trabalho busca-se compreender as
mudanças ocorridas no uso do solo e na paisagem urbana ao longo da rua Djalma
Maranhão, no bairro de Nova Descoberta, analisando-se as intervenções realizadas nos
últimos anos na infra-estrutura viária, como a pavimentação asfáltica e alargamento. O
estudo deu-se através da construção de um referencial teórico e de pesquisa de campo. Com
base nos dados mostrou-se que se por um lado persiste o comércio de bairro, por outro
começaram a surgir atividades comerciais e de serviços mais complexas. Estes aspectos
caracterizam um processo de transição, que já vem acarretando mudanças no uso do solo, e
problemas tanto de ordem espacial como social, agravados, pela ausência de condições
viárias, necessárias para abrigar o movimento de pessoas e veículos. Com a formação desse
cenário, a área está perdendo características peculiares às zonas residenciais, transformadose, em mero corredor de circulação. Assim, a relação entre sistema viário e a produção do
espaço e os problemas gerados por novas configurações espaciais devem ser observados
pelos instrumentos de planejamento urbano.
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Resumo:
Muitos sistemas na natureza são descritos em redes geométricas. Em alguns deles a
geometria das redes tem grande importância na sua descrição. Em outros, a topologia é
mais essencial, por exemplo, o cérebro é uma rede de células nervosas conectadas por
axônios, a Internet, o contato sexual humano, entre outros. Neste trabalho, vamos estudar
um modelo simples de propagação de doenças onde as interações entre os elementos da
população são descritas por redes de mundo pequeno (redes que variam entre estados
ordenados e totalmente aleatórios - Small World), introduzidas por Watts e Strogatz1. O
modelo estudado apresenta três estágios da doença: sadio S, infectado I e refratário R. Cada
elemento da população é descrito por uma variável dinâmica simples que representa um
desses três estágios. As regras de evolução desse modelo são bastante simples: i) elementos
sadios S passam para o estado infectado se contagiados por um elemento I; ii) elementos
infectados I passam para o estado refratário R após um tempo de infecção tI; iii) elementos
refratários R passam para o estado sadio S após um tempo de recuperação tR; iv) o contagio
só é possível durante a fase S, e somente por elementos I; v) durante a fase R, os elementos
são imunes e não infectados. Nosso objetivo é estudar o diagrama de fases, ou seja, os
pontos e expoentes críticos associados às redes de mundo pequeno no problema de
propagação de epidemias.
1 D. J. Watts and S. H. Strogatz, Nature (London) 393, 440 (1998).
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ALUNO: RÔMULO CARREIRO NOBRE DA SILVA (00984539476)
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Resumo:
O estudo das variações das cargas aerodinâmicas tem muitas aplicações práticas na
engenharia, como por exemplo, suas influências nas pás de rotores de helicópteros, nas
turbinas eólicas e nas turbo – máquinas. Neste trabalho um modelo é desenvolvido para
simular um escoamento uniforme sobre aerofólios não simétricos (Eppler 423 e Selig
1223), utilizando para isto, o Método de Vórtices. Os aerofólios são simulados através do
Método de Painéis com vórtices de densidade constante distribuídos sobre cada painel. O
fluido é newtoniano e homogêneo e o escoamento é considerado incompressível e
bidimensional. O número de Reynolds é 105. As esteiras viscosas obtidas nas diversas
simulações são apresentadas e concordam com resultados existentes na literatura.
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Resumo:
Este trabalho apresenta o projeto, construção e medidas de um acoplador direcional com
linhas paralelamente acopladas, para aplicação na faixa de microondas. O desenvolvimento
do dispositivo é determinado a partir da obtenção dos parâmetros da estrutura em linhas de
microfita paralelamente acopladas, considerando-se a diferença das velocidades entre os
modos par e ímpar de propagação. São usados o método da imitância e o método de
Galerkin, no domínio espectral. Na análise, a estrutura de microfita é substituída por
circuitos equivalentes, constituídos de linhas de transmissão, para o modo TM e para o
modo TE. O procedimento de análise conduz a equações algébricas que relacionam as
componentes de campo tangenciais com as densidades de corrente na fita condutora,
através das funções de impedância. Para a simulação dos resultados, foram utilizadas subrotinas computacionais em Matlab, Scilab e linguagem Fortran. As constantes de fase
normalizadas e as impedâncias características foram obtidas associadas aos modos par e
ímpar de propagação. O prótotipo do acoplador direcional, impresso em fibra de vidro,
usando tecnologia planar, foi projetado para operar na freqüência central de 1GHz. O
desempenho do dispositivo é medido por meio de dois parâmetros, o acoplamento e a
diretividade. As medidas, efetuadas no Laboratório de Telecomunicações, mostraram bons
resultados. Os acopladores direcionais são amplamente utilizados para medidas em altas
freqüências e monitoração de potência.
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Resumo:
Sementes da planta de urucum foram escolhidas para estudo devido seu baixo custo, teor de
corante e cultivo na região Nordeste. Foram usadas três variedades de sementes: peruana
paulista, bico-de-pato e sementes encontradas no comércio local. A variedade peruana
paulista foi a que apresentou maior teor de bixina de 3,98% ao contrário da variedade do
comércio local que apresentou um teor de apenas 1%. Este pequeno teor encontrado devese à ação da luz e calor durante colheita, transporte e comercialização. Várias misturas de
solventes foram testados para extração. O melhor resultado foi obtido usando etanol com
agitação mecânica, pois o corante é insolúvel enquanto a óleoresina, que agrega o corante à
semente, é solúvel neste solvente. Isto permitiu a separação da bixina através de uma
peneira de 200 mesh. Após secagem em estufa e pulverização, obteve-se o corante em
forma de pó finamente dividido, o que é desejável para trabalhos com tingimento devido à
facilidade para pesagem. O solvente usado na extração também pôde ser reaproveitado para
extrações subseqüentes, bastando que o mesmo fosse destilado.
Palavras chave: silvagner, Luciani, michelle
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
Neste trabalho, estão presentes os resultados do mapeamento geológico executado na área
das “cascalheiras” da região de Açu – RN, perfazendo uma extensão aproximada de
352Km2 na escala de 1:50.000. Como metodologia de trabalho, foi realizado
processamento dos dados da imagem do satélite LANDSAT 7 – TM, de ortofotocartas e de
fotografias aéreas; que foram integrados e utilizados na execução de uma base topográfica
da área (MDT) e de um sistema de informações geográficas (SIG). Foi executado também o
levantamento de seções colunares, perfis geofísicos (GPR) e geológicos (poços tubulares) e
topográficos (estação total). O trabalho de caracterização das fácies e do sistema
deposicional das “cascalheiras” foi realizado utilizando técnicas propostas por Anderton
(1985) e Della Fávera (1990) e embasado nas propostas de Miall (1988), com as quais
foram caracterizados as setes principais litofácies na área. A partir da caracterização das
litofácies, foram determinados também os elementos arquiteturais propostos por Miall
(1985), pela determinação e ordenamento das superfícies limitantes.Com a integração de
todos os dados acima citados foi possível também interpretar o sistema deposicional fluvial
entrelaçado como responsável pela deposição das “cascalheiras” da região de Açu - RN.
Palavras chave: cascalheiras, sistema deposicional, Açu
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Resumo:
A determinação das propriedades geométricas de figuras planas é fundamental em diversas
aplicações da engenharia, tais como a determinação de força em superfície plana,
determinação do núcleo central em pilares, estudo de projetos viários, planejamentos
construtivos, dentre diversas outras. Deste fato, tem-se que, as propriedades geométricas
das figuras, são a base para o desenvolvimento de parâmetros mais específicos, como o
momento de inércia entre outros.Porém, apesar de na maioria das vezes serem intuitivas,
essas propriedades nem sempre são de fácil determinação, como se pode verificar nos casos
de figuras planas irregulares ou de geometria não usual. Com o intuito de automatizar e
generalizar a determinação das propriedades geométricas das figuras planas foi
desenvolvido uma ferramenta computacional amigável, em ambiente DELPHI, capaz de
determinar estas propriedades de uma maneira prática e direta. Para as figuras planas
regulares usuais, as equações referentes às suas propriedades foram implementadas
diretamente, enquanto que no caso das figuras planas irregulares, optou-se pela subdivisão
das mesmas, em figuras regulares para a determinação das suas propriedades através do
Método da Quadratura Adaptativa. Sendo assim, o programa aqui desenvolvido apresentase como ferramenta eficiente no auxilio a obtenção das propriedades em questão,
permitindo maior rapidez e facilidade nas suas determinações.
Palavras chave: Propriedades Geométricas, Desenvolvimento de Software, Figuras Planas
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Resumo:
Um dos aspectos mais importantes dentro destes estudos consiste em descobrir se existem
mais de um regime dentro de um dado sistema e se podemos mudar de um a outro regime
dentro de um dado sistema e se podemos mudar de um a outro regime através do controle
de um parâmetro. Na linguagem da termodinâmica, isto corresponde à descoberta de
diferentes fases (estados termodinâmicos de equilíbrio) e suas possíveis transições quando
variamos, por exemplo, a temperatura do sistema. Para execução do referido projeto, é
necessário estudar e discutir alguns trabalhos recentes publicados na literatura científica
internacional, sobretudo em periódicos indexados, além do conhecimento dos fundamentos
e aplicações da termodinâmica de transição de fases. Parte deste conhecimento está bem
documentado em livros de termodinâmica e de física estatística que também serão
consultados. Para discussão dos pontos pertinentes à pesquisa e levantados através da
consulta bibliográfica são realizados encontros semanais e seminários regulares. Tendo em
vista que a pesquisa é eminentemente teórica, serão estudados vários métodos matemáticos
e recursos computacionais, tanto algébricos, quanto puramente numérico. O presente
trabalho encontra-se em fase inicial, de modo que nessa etapa, procuraremos determinar a
existência de sistemas desordenados e futuramente, explorar suas possíveis aplicações nas
diversas áreas do conhecimento.
Palavras chave: , ,
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Resumo:
A coleta de dados hidrodinâmicos, são importantes na elaboração de mapas de
sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo. Isto está evidente na portaria do MCT nº
552 de 08/12/99, que define as diretrizes gerais do CTPETRO, visando a elaboração de um
plano de contingência para derrame de óleo nas diversas áreas de exploração e produção
offshore no Brasil. Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo a coleta de dados
hodrodinâmicos, no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte em áreas de
atuação da indústria petrolífera, mais precisamente na área dos dutos e emissários de
Guamaré. A análise dos dados coletados nos levou aos seguintes resultados:
CONDUTIVIDADE– mostrou-se constante com a profundidade, demonstrando que não há
variação de salinidade com o aumento da profundidade e a TEMPERATURA– obedece ao
padrão normal, mostrando que no local não há estratificação das águas. A VELOCIDADE
DA CORRENTE– em geral diminui com o aumento da profundidade; as correntes de maré
medidas nesta área apresentaram valores máximos de 45 cm/s em períodos de maré
vazante, com direção N-NE, e valores mínimos da ordem de 12cm/s na baixa-mar, com
direção NW. Pode-se concluir que apesar das correntes de deriva litorânea nesta área
apresentarem sentido predominante E-W, as variações na direção das correntes de maré
explicam a formação de barras arenosas perpendiculares (N-NE) à linha de costa.
Palavras chave: Dados hidrodinâmicos, litoral setentrional
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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Resumo:
A coleta de dados hidrodinâmicos, são importantes na elaboração de mapas de
sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo. Isto está evidente na portaria do MCT nº
552 de 08/12/99, que define as diretrizes gerais do CTPETRO, visando a elaboração de um
plano de contingência para derrame de óleo nas diversas áreas de exploração e produção
offshore no Brasil. Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo a coleta de dados
hodrodinâmicos, no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte em áreas de
atuação da indústria petrolífera, mais precisamente na área dos dutos e emissários de
Guamaré. A análise dos dados coletados nos levou aos seguintes resultados:
CONDUTIVIDADE– mostrou-se constante com a profundidade, demonstrando que não há
variação de salinidade com o aumento da profundidade e a TEMPERATURA– obedece ao
padrão normal, mostrando que no local não há estratificação das águas. A VELOCIDADE
DA CORRENTE– em geral diminui com o aumento da profundidade; as correntes de maré
medidas nesta área apresentaram valores máximos de 45 cm/s em períodos de maré
vazante, com direção N-NE, e valores mínimos da ordem de 12cm/s na baixa-mar, com
direção NW. Pode-se concluir que apesar das correntes de deriva litorânea nesta área
apresentarem sentido predominante E-W, as variações na direção das correntes de maré
explicam a formação de barras arenosas perpendiculares (N-NE) à linha de costa.
Palavras chave: Dados hidrodinâmicos, litoral setentrional
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo a produção de clorometano em um reator trifásico catalítico
a partir da oxicloração do metano. O clorometano é um dos principais componente utilizado
na produção de gasolina sintética, etenos, dicloroetano e do Monocloreto de Vinila
(precursor do PVC). Geralmente as reações de oxicloração tem sido realizadas utilizando
reatores de leito fixo catalítico gás – sólido onde a fase gasosa clorada é composta pelo Cl2.
No entanto, há necessidade de conhecer melhor as interações entre a fase clorada e a
partícula catalítica. Por esta razão, diferentemente do processo convencional, no presente
trabalho, estudou-se a reação de oxicloração em um reator trifásico do tipo leito de lama,
onde a fase clorada se faz presente em meio aquoso (solução de HCl). O reator do tipo leito
de lama, pode proporcionar um melhor desempenho da reação promovendo uma maior
velocidade de transferência de calor e massa, minimizando assim o tempo de reação e
melhorando a conversão dos reagentes a produtos. Os catalisadores utilizados do tipo CuLa/sílica, Cu-La/alumina, são testados na reação a fim de verificar os seus desempenhos. A
reação acontece geralmente na faixa de temperatura de 350 – 450 0C e alta pressão (>100
atm). Um outro objetivo do trabalho consiste em estudar a performance dos catalisadores a
base de terras raras na reação de oxicloração.
Palavras chave: catalisador, oxicloração, metano
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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Resumo:
Atualmente os reagentes utilizados como coletores em experimentos e trabalhos
envolvendo separação de misturas de minerais através da flotação são reagentes de alto
custo e geralmente produzidos no exterior. O trabalho realizado teve como objetivo utilizar
óleos vegetais regionais como óleo de mamona, óleo de coco, óleo de pequi, dentre outros,
ricos em ácidos graxos (agentes ativos) e verificar a influência desses óleos frente a
processos de flotação, visando uma possível substituição dos reagentes atualmente usados,
o que viabilizaria o processo e traria a possibilidade de explorar jazidas consideradas
economicamente inviáveis. Surge porém um problema , como trabalhar em solução aquosa
com óleos que a princípio são insolúveis em água? O nosso primeiro objetivo então foi
saponificar esses óleos de forma que pudéssemos solubilizá-los em solução aquosa. O
processo usado para tornar o óleo solúvel em água é a saponificação que consiste em uma
hidrólise de ésteres.O rendimento médio do processo de saponificação foi de 80%. Este
rendimentos pode variar de mais ou menos 10% em função do óleo estudado. Também se
avaliou a reprodutibilidade destes resultados de rendimento.
Palavras chave: Tecnologia regional, óleos vegetais, Saponificação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é aperfeiçoar o mapeamento geológico existente no que diz
respeito à constituição litoestratigráfica do núcleo arqueano Serra Caiada e a definição de
suas relações estruturais e de contato com as unidades mais jovens. A metodologia utilizada
foi uma pesquisa bibliográfica, plotagem de pontos em mapa de afloramentos e geológico,
excursão de campo para coleta de amostras e descrição petrográfica de lâminas delgadas.
Na excursão de campo, foram visitados 10 afloramentos. Em laboratório, foram descritas
11 lâminas, analisadas em microscópio petrográfico binocular de luz transmitida e depois
contadas em um contador de pontos Swift modelo F. Os resultados obtidos foram os
seguintes: mapa de pontos na escala 1:100.000 da região entre São José do Campestre e
João Câmara, composto por 189 pontos; descrição de lâminas delgadas de rochas gnáissicas
e granitóides.
Palavras chave: Caracterização geológica, Serra Caiada
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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Resumo:
O objetivo principal desse trabalho é apresentar o que vem sendo feito com o intuito de
disponibilizar, de forma fácil e abrangente, o acesso a fontes sobre o patrimônio
arquitetural do Rio Grande do Norte. Vincula-se aos projetos “O que se há, enfim, de
preservar?” e “Inventário de uma herança ameaçada” coordenados pela professora Edja
Trigueiro e parte das atividades de produção de conhecimento desenvolvidas na Base de
Pesquisa em Morfologia e Usos da Arquitetura – MUsA. Consiste em dois conjuntos de
atividades distintas mas inter-relacionadas: (1) na “tradução” de informações sobre
edifícios e vestígios representativos da arquitetura modernista e pré-modernista
sobreviventes nos últimos anos do século XX no Rio Grande do Norte – Natal e 22 cidades
do Seridó – para a dinâmica da Internet (rede mundial de computadores), visando divulgar
o patrimônio construído do RN para todo e qualquer interessado; e (2) no tratamento de
bancos de dados resultantes desses inventários e de modelagens da configuração espacial de
algumas das cidades inventariadas, e sua transposição para formato compatível com
softwares de geoprocessamento (ArcView, Spring, etc.), de forma a permitir o cruzamento
de informações sobre configuração espacial, uso e conservação de edifícios, numa mesma
base, e subsidiar outros trabalhos científicos sobre aspectos diversos da dinâmica urbana
que se associam, direta ou indiretamente àqueles, na medida em que a base permite a
inclusão de numerosas variáveis.
Palavras chave: Arquitetura, Seridó, Geoprocessamento
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
O trabalho desenvolvido está baseado em um artigo de referência e consiste na elaboração e
programação de um método de solução de fluxo de potência trifásico para análise de
sistemas primários de distribuição de energia elétrica. O método de solução está baseado no
algoritmo da soma de correntes para sistemas radiais ou fracamente malhados de
distribuição de energia. Este método possui uma modelagem matemática que permite a
representação de linhas e cargas monofásicas, bifásicas ou trifásicas, cargas
desbalanceadas, barras PV, reguladores de tensão e capacitores SHUNT com controle
automático de TAP. As deduções das equações estão baseadas nas leis de circuitos. Como
forma de comprovação da eficácia deste algoritmo, serão realizados testes em sistemas
reais equilibrados e desequilibrados de propriedade da Companhia Energética do Rio
Grande do Norte (COSERN), cujos resultados obtidos serão comparados com os obtidos
por outros métodos verificando a eficiência e rapidez do método.
Palavras chave: Fluxo de potência trifásico, sistemas primários
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CO-AUTOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434)

Resumo:
Este trabalho consiste no desenvolvimento e implantação de um software para a geração
automática de malhas 3D em peças mecânicas com representação geométricas CAD no
formato do modelador acadêmico TTM (Techturn Techmill Modeller – Modelador CAD
para torneamento e fresamento de peças mecânicas). A metodologia aplicada abordou,
inicialmente, o projeto de um ambiente gráfico para visualização de sólidos
tridimensionais, possibilitando, assim, a visualização de potencialidades do modelador. Em
seguida, desenvolveram-se rotinas para a geração de malha cúbica, tendo como resultado
uma lista de entidades contendo informações geométricas e espacial dos elementos
matriciais da malha. A densidade da malha é controlada pelo usuário. Finalmente,
implementou-se uma ferramenta para a geração de malha tetraédrica que foi derivada da
malha cúbica previamente calculada. Os resultados digitais obtidos foram similares aos da
malha cúbica. Finalmente, o software permite a operação com arquivos, transformações
geométricas dos sólidos gerados e interação visual para o display de projeções e
perspectiva.
Palavras chave: geração de malha, CAD, 3D
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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ATRAVÉS DO DIAGRAMA TRILINEAR DE PIPER
ALUNO: CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA COSTA (02499832495)
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434)
CO-AUTOR: IZAAC CABRAL NETO (01273940440)

Resumo:
Diante do avanço tecnológico e da crescente busca de recursos, cresce também a
preocupação dos seres humanos com o meio ambiente, tornando-o cada vez mais estudado.
Como parte de um trabalho de diagnóstico e monitoramento químico-ambiental, seis
estações em um trecho no Rio Açu e dez estações em dois afluentes de sua margem direita
foram amostradas para água em quatro etapas diferentes (outubro de 2001, janeiro de 2002,
agosto de 2002 e maio de 2003). Este trabalho é de fundamental importância por se tratar
de uma área em potencial para ser impactada. Dentre os cerca de 140 parâmetros analisados
nas amostras, sete foram utilizados para a construção de diagramas trilineares de Piper, os
quais permitem comparar as características hidroquímicas das águas do rio e dos afluentes e
também avaliar as variações sazonais entre as diferentes etapas de coleta. Os resultados
analíticos das seis estações no rio apresentam um comportamento homogêneo, não
evidenciando variação em sua composição. Já os resultados analíticos das dez estações nos
afluentes mostraram uma variação na sua composição, porém em uma faixa restrita entre
eles e bem diferenciada em comparação com os resultados das seis estações no rio. Os
afluentes apresentam salinidade bem diferenciada entre suas estações e bastante elevada em
relação as seis estações no rio, que apresentam salinidade constante em suas seis estações.
Estas variações foram observadas no rio e nos afluentes em períodos de estiagem e
chuvosos.
Palavras chave: Hidroquímica, Diagrama de Piper, Meio Ambiente
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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Resumo:
Um grande número de problemas da Teoria Quântica e da Mecânica Estatística em três
dimensões são difíceis de serem resolvidos em sua plenitude, embora sejam modelados
satisfatoriamente numa abordagem unidimensional. Neste trabalho procura-se estudar
sistemas magnéticos unidimensionais onde soluções exatas são permitidas. Restringimos os
nossos cálculos a sistemas unidimensionais descritos pelo modelo de Ising, XY e
Heisenberg clássico, obtendo uma função de Green para o problema via equação de Dyson.
Para esse trabalho utilizaremos uma cadeia de spins considerando-se somente a interação
entre os primeiros vizinhos, e a Hamiltoniana que descreve esse modelo em sua forma mais
geral. Resultados numéricos serão obtidos e discutidos com ênfase nos espectros
encontrados. Atenção particular será considerada na Análise teórica das propriedades
térmicas da excitação, tais como sua energia interna e calor específico.
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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo a análise da qualidade das águas em um trecho do Rio
Açu e em dois de seus afluentes, localizados na porção setentrional do Estado do Rio
Grande do Norte, no município de Alto do Rodrigues. Esse estudo está vinculado a um
projeto maior que abrange um monitoramento geoquímico ambiental desse mesmo trecho,
onde são analisados tanto água como solo e sedimento de fundo. O trecho estudado é
potencialmente impactado por fruticultura irrigada, concentrações urbanas de diversos
portes, exploração petrolífera, pequenas e médias propriedades agropecuárias, dentre outros
impactos. A amostragem foi realizada em maio de 2003, sendo 06 pontos de coleta no Rio
Açu e 10 pontos de coleta nos seus dois afluentes. Cada amostra foi destinada a análises
diversas, tais como hidrocarbonetos de petróleo, análise microbiológica, metais pesados,
cátions e ânions maiores, etc. Para qualificar a água, foi utilizado o Índice de Qualidade das
Águas (IQA; aditivo e multiplicativo) que a avalia para diversos fins, inclusive para uso
humano. Esse índice tem por base os seguintes parâmetros: coliformes fecais, pH,
temperatura, turbidez, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, sólidos totais,
nitrogênio total e fósforo total. Os resultados obtidos mostraram que tanto o IQA aditivo
quanto o multiplicativo revelaram que a qualidade das águas nesse trecho encontra-se em
níveis bons a ótimos, estando portanto, apta à utilização para diversos fins.
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Resumo:
Este trabalho diz respeito à caracterização mineralógica dos minerais pesados provenientes
de sedimentos de dunas da região do Rio Guaju (RN/PB). Essa caracterização objetiva
determinar as propriedades das matérias primas industriais, além de avaliar a existência de
minerais que possam vir a agregar valor ao minério já em exploração, a partir do qual
atualmente são extraídos zircão (ZrSiO4), ilmenita (FeTiO3) e rutilo (TiO2). Foi realizada
separação magnética em separador isodinâmico FRANTZ, do concentrado de minerais
pesados (d > 2,89 g/cm3) obtido a partir da fração granulométrica 0,25-0,125mm da
amostra analisada. Neste concentrado anteriormente foram detectados os elementos traços
Hf, Ce, La, Nd e Gd. Cada subfração com diferentes susceptibilidades magnéticas foi
analisada em lupa binocular, sendo descritas as propriedades diagnósticas dos minerais
(cor, brilho, etc.). Os grãos escuros e opacos concentram-se nas frações magnéticas e os
grãos claros e transparentes nas frações diamagnéticas. Os minerais opacos pretos
(magnetita, ilmenita e titanomagnetita) são encontrados de 0 a 1.0 A (ampére), sendo maior
a sua concentração entre 0 e 0.1 A. Os grãos de rutilo são observados na faixa de 0.5 A a
diamagnética, com predomínio em 0.9 a 1.0 A. O zircão ocorre principalmente na faixa de
1.0 A à amperagem máxima. Entre 0.7 e 0.9 A podem estar presentes grãos de cassiterita.
Associa-se ao mineral granada uma concentração maior de grãos de cor vermelha na faixa
entre 0.3 e 0.4 A.
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Resumo:
O presente trabalho consiste na execução da etapa ilustrativa no processo de elaboração de
um material didático, cujo objetivo é auxiliar na identificação dos minerais opacos
encontrados em seções polidas através de suas características físicas e propriedades
microscópicas. A tabela reúne um conjunto de 137 minerais opacos os quais podem ser
encontrados em diversas associações mineralógicas do mundo. A etapa inicial consistiu na
escolha desses 137 minerais mais comuns, encontrados nos diferentes depósitos minerais, e
na criação de um banco de dados, contendo as seguintes propriedades: nome, reflectância,
cor, dureza, birreflectância, anisotropia, e presença/ausência de reflexões internas. A etapa
ora em desenvolvimento consiste em buscar ilustrações de cada mineral via internet em
sites especializados no assunto, incluindo fotos macro e microscópicas, e suas respectivas
descrições, registrando sempre as referências originais sistematicamente, de forma que
estas venham a compor dois dos campos do banco de dados: um para as referências e outro
para as descrições traduzidas das ilustrações. O banco de dados, produto final a ser
apresentado deve apresentar consistência interna no que se refere a apresentar os mesmos
resultados independente da maneira de busca, e será gravado em um CD para facilitar a
consulta em sala de aula ou atividades de pesquisa, auxiliando o reconhecimento das
características dos principais minerais opacos.
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Resumo:
A partir do estudo das propriedades de filtros de convolução no processamento digital de
imagens, sentimos a necessidade de trabalhar com a representação matricial das mesmas obtida através dos valores de seus pixels (representados em RGB). Para se extrair a matriz
dos pixels de um arquivo de bitmap precisa-se primeiro conhecer sua estrutura. A partir das
informações contidas em seus cabeçalhos podemos deduzir dados como a altura e largura
da imagem (tamanho das matrizes) . Em seguida, a partir da leitura da área de dados
podemos definir os valores dos elementos de cada matriz, até chegar ao fim do arquivo.
Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa em manuais e artigos; apresentações do
conteúdo pesquisado; observação prática utilizando os aplicativos “hexedit” e “The Gimp”,
no Linux. A partir dessa pesquisa, desenvolvemos um algoritmo implementado em Java
para ser usado como ferramenta no estudo do PDI citado.
Bibliografia:
[1] de Oliveira, Marcelo Vasques: “Formato de Arquivo: BMP”. Abril/2000.
[2] Lyra, Arão: “Uma fundamentacao matemática para processamento de imagens digitais
intervalares”. Tese de Doutorado, PPgEE/UFRN, setembro/2003.
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Resumo:
Muitos dos softwares atuais utilizam filtros para conceder à imagem diversos tipos de
efeitos. Os “filtros de detecção de bordas”, são usados para detectar as bordas ou contornos
da figura. Um dos mais conhecidos deste tipo de filtro é o Sobel. O filtro Sobel realça
linhas verticais e horizontais de uma imagem. Ele Funciona baseado na seguinte função:
fsobel=(fx^2+fy^2)^(1/2),onde fx = conv(f, Sx) e fy = conv(f, Sy) e conv é a operação de
convolução entre f e Sx ou Sy, que são matrizes de convolução. Contudo, este filtro, se
mostra ineficaz na detecção de bordas inclinadas. Partindo desta função, nós propomos um
novo filtro, capaz de detectar as bordas inclinadas. Este processo é feito substituindo as
matrizes de convolução do filtro Sobel, por duas novas matrizes: Bx e By. Este filtro foi
batizado de filtro “Benjamin”. A partir destes dois filtros foi elaborado um terceiro filtro,
batizado de “filtro Rudson-Daniel” que une o filtro “Sobel” ao filtro “Benjamín”, gerando a
seguinte função: fRudson-Daniel=(fx^2+fy^2+fBx^2+fBy^2)^(1/2), onde fBx = conv(f,
Bx) , fBy = conv(f, By). Deste modo, o “filtro Rudson” ira detectar as bordas horizontais,
verticais, e inclinadas.
Palavras chave: Processamento Digital de Imagens, Filtro Sobel, Detecção de bordas
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Resumo:
A determinação da tenacidade à fratura (KIc) de materiais cerâmicos frágeis tais como
Alumina, Nitreto de Silício, Carbeto de Silício e Compósitos de Matriz Cerâmica foi
determinada através do teste de microindentação Vickers. O teste de microindentação vem
sendo muito utilizado nas ultimas décadas devido à facilidade de preparação dos corpos de
prova a serem ensaiados, facilidade e simplicidade do ensaio propriamente dito e pela
confiabilidade dos resultados obtidos através desta técnica. O ensaio de microindentação
consiste em aplicar uma carga sobre a superfície do corpo de prova devidamente preparado
(lixados e polido) suficientemente alta para provocar a propagação de trincas pré-existentes
ou nucleação e propagação de uma nova trinca para posteriormente medi-la. Os valores de
KIc obtidos foram 3,79 +/- 0,29 MPa.m1/2, 4,52 +/- 0,41 MPa.m1/2 e 5,55 +/- 0,51
MPa.m1/2 para a Alumina, o Carbeto de Silício e o Nitreto de Silício respectivamente,
valores médios compatíveis com os dados de literatura.
Palavras chave: tenacidade à fratura, microindentação, materiais cerâmicos
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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo determinar sistemas microemulsionados que possuam
uma boa região de microemulsão A/O visando aplicação na indústria. O comperlam KD é
um tensoativo bastante utilizado na indústria e foi escolhido para este trabalho para fazer
parte do estudo do cotensoativo e das fazes orgânicas. O diagrama de fases representa um
recurso utilizado na preparação de microemulsões com o objetivo de se obter uma
solubilização máxima da fase dispersa. Estudou-se a influência de compostos orgânicos,
tais como óleo de babaçu, óleo de girassol , óleo de mamona e hexano e como cotensoativo
foram estudados os álcoois isoamílico e isobutílico. O método para construção dos
diagramas baseia-se na titulação volumétrica com pesagem analítica das proporções
volumétricas a fim de se obter as frações mássicas dos respectivos constituintes. Foram
obtidos como resultados satisfatórios os diagramas com isoamílico e óleo de mamona, e
isobutílico e hexano, já que apresentaram fase rica em óleo objeto do estudo.
Palavras chave: , ,
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Resumo:
O enxofre é encontrado abundantemente nas águas residuárias sob a forma de sulfato (SO42), resultado da oxidação microbiana de determinados compostos orgânicos, e desta forma
é possível ser absorvido pelos vegetais e utilizado na constituição as raízes, caule, folhas e
frutos. O presente trabalho tem como objetivo, comparar o índice de absorção de enxofre,
na forma de sulfato, em Hidroponia utilizando a técnica do filme nutriente (TFN) irrigada
através de efluente doméstico tratado por filtros anaeróbios e por solução nutritiva
convencional, avaliando o comportamento do esgoto tratado como possível substituto de
soluções nutritivas em Hidroponia. O cultivo utilizado foi o cravo da índia e a metodologia
utilizada foi o Turbidimétrico onde o íon sulfato precipita, em um meio de ácido acético
com cloreto de bário, de modo a formar cristais de sulfato de bário de tamanho uniforme.
Mede-se a absorbância luminosa da suspensão de BaSO4 com um fotômetro e determina-se
a concentração de sulfato por comparação da leitura com uma curva padrão. Foi verificada
uma remoção de 28,2% no esgoto T1(Esgoto de recirculação 12h) e 11,2% no T2( esgoto
de recirculação 24h) e 17,8% na solução nutritiva. No caso da bancada T4( esgoto de
recirculação 48h) houve um aumento da concentração de sulfato devido ao maior tempo de
recirculação,o que propiciou a evapotranspiração, que diminuiu a carga líquida.
Palavras chave: Absorção, sulfato, hidroponia
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo identificar os fatores responsáveis pela variação de
salinidade em aqüíferos fissurais, numa região localizada na porção sul da cidade de Pedro
Avelino (RN), na Bacia do Riacho do Feijão. Inserida no contexto geológico do Complexo
Caicó (gnaisses e migmatitos). Análises químicas das águas de poços da região foram
conseguidas junto à Secretaria de Recursos Hídricos do RN. Observou-se que, dos cinco
poços catalogados, apenas 1 (um) se encontra abaixo do nível de potabilidade exigido para
o consumo humano no semi-árido nordestino que é de 1000m3/h de Resíduo Sólido (RS).
Um outro poço encontra-se seco, e os demais com concentração de RS acima de 1000
m3/h. Nas análises dos gráficos confeccionados para os dados químicos, nota-se uma
relação do resíduo seco com cloro (Cl-) e sódio (Na+) que define curvas exponenciais,
indicando um controle no processo de evaporação para estes íons. Vê-se também que o íon
bicarbonato (HCO3-) não varia com a mudança de concentração de RS. Na visita ao
campo, foram coletados parâmetros de bússola para os fraturamentos e a foliação das
rochas aflorantes. Constata-se que o jogo de fraturas verticais a subverticais são os
principais responsáveis pela infiltração e recarga dos aqüíferos, já que a foliação de médio
ângulo (45º aproximadamente) das rochas e sua resistência dificultam a infiltração.
Palavras chave: RS, controle, fraturas
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Resumo:
Tanto no campo como nas grandes cidades, o feijão verde é considerado um dos pratos
mais tradicionais da mesa nordestina. Todavia, por se tratar de um produto sazonal, fora do
período de safra, o elevado preço do feijão verde torna seu consumo proibitivo para a
grande maioria da população. Por outro lado, por se tratar de um produto de alta
pericividade, sua produção, desordenada na safra, é parcialmente desperdiçada. .As curvas
de secagem do feijão foram obtidas num secador convectivo de bandejas, para uma
temperatura e velocidade do ar fixadas em 60CC, e 2,7 m/s, mediante pesagem das
bandejas em intervalos de tempo de 10 minutos até que se verificasse peso constante. O
comportamento da cinética de secagem observado através das curvas de umidade em
função do tempo e taxa de secagem em função da umidade, indica que o feijão passa
inicialmente por um período de aquecimento, acompanhado por um decréscimo na taxa de
secagem, visualizando-se um período de taxa constante até atingir uma umidade crítica de
cerca de 1,5 (kgH2O/kg mat.seca) quando se identifica o início do período de taxa
decrescente. São apresentados resultados relativos ao desempenho diferenciado da secagem
em relação às bandejas do secador onde as curvas correspondentes a cada bandeja mostram
que a evaporação da maior parte da umidade do feijão ocorre em tempos bastante
diferentes. Verificou-se que 90% da evaporação ocorreu em 90 minutos na bandeja 1, em
130 minutos na bandeja 2 estendendo-se este tempo na bandeja 3 para 180 minutos.
Considerando-se a necessidade de se trabalhar com uma maior uniformidade do produto
desidratado, os ensaios passarão a ser realizados alternando-se as posições das bandejas,
cada vez que for efetuada a pesagem das mesmas.
Palavras chave: cinética, secagem, feijão
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Resumo:
Este trabalho pauta-se na investigação da formação do professor e na caracterização desse
no que diz respeito às práticas sociais de leitura e a relação entre o que lê, e os tipos de
leituras e textos que leva para a sala de aula, pois como formador de futuros leitores deveria
sentir-se na obrigação de ser leitor e escritor de textos. A pesquisa assumiu princípios
qualitativos e quantitativos, envolvendo a coleta de dados através de questionários, com
perguntas abertas e fechadas. Os sujeitos da pesquisa foram 36 professores do Ensino
Fundamental I da rede Municipal de Ensino da Zona Norte de Natal. Constatou-se que os
profissionais que atuam nesse nível de ensino são relativamente jovens, tendo em média 38
anos de idade e 61,1% têm formação superior. Em relação à leitura realizada, há um
número significativo que não se dedica diariamente a essa atividade (19,4%) e quando o
faz, relaciona, predominantemente, às exigências profissionais. Sobre o tipo de leitura,
58,3% dos professores lêem livros didáticos, o que incide diretamente na prática
pedagógica. Com relação ao aproveitamento em sala de aula dos textos que lê, 56,3%
utilizam contos, poemas e fábulas. Por ser o livro uma das ferramentas principais de
trabalho do profissional da educação, é imprescindível que desenvolva, ao longo de sua
formação, uma relação intrínseca com este, uma vez que, para que ele desperte, nos alunos,
o interesse pela leitura, é necessário que antes de tudo seja um ótimo leitor.
Palavras chave: formação docente, leitura, prática pedagógica
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: ET0793
TÍTULO: RECONDICIONAMENTO DE PNEUS UMA QUESTÃO AMBIENTAL
ALUNO: CARLOS EDUARDO MOTA LOPES (83745777468)
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)
CO-AUTOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: JULIA GABRIELA DE OLIVEIRA DANTAS (03597639445)
CO-AUTOR: JULIANA FLÁVIA MELLO DOS SANTOS (00985668490)

Resumo:
Diante dos problemas ambientais ocorridos em razão da deposição inadequada de resíduos
sólidos, há cada vez mais incentivos às práticas de reciclagem e reaproveitamento de
materiais com relação aos pneus. A dificuldade para a disposição adequada desse produto
tem levado a população a abandonar pneus velhos em cursos de água, terrenos baldios,
entre outros locais impróprios, e até o incineramento desse produto a céu aberto acarretando
os mais diversos problemas ao meio ambiente. Assim, a reciclagem desse material seria a
solução mais viável. Entretanto, a sua estrutura complexa composta de borracha, aço e
tecido de náilon ou poliéster torna a operação muito difícil. Dessa maneira uma das formas
de minimizar esse problema seria o processo de recauchutagem, onde as bandas de
rodagem gastas são substituídas por material novo, alongando a vida útil do pneu. O
objetivo deste trabalho foi demonstrar o processo de recapagem, e caracterizar os
benefícios ao meio ambiente, assim como a economia ao usuário que compra um pneu
recondicionado além da geração de novos empregos. A metodologia usada foi feita através
de visitas às empresas especializadas no ramo de recondicionamentos para conhecer o
processo global, além de pesquisas literárias nas mais diversas formas e trabalhos já
existentes. Como resultado pode-se observar um avanço na tecnologia do processo de
remanufatura de pneus, além de um aumento da resistência dos pneumáticos, prolongando a
sua vida útil.
Palavras chave: pneu, reaproveitamento, recauchutagem
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0799
TÍTULO: ANÁLISE DOS PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS RESPONSÁVEIS PELA
ALTA SALINIDADE DE AQUÍFEROS FISSURAIS NA PORÇÃP NE DA PROVÍNCIA
BORBOREMA (NE DO BRASIL)
ALUNO: FABIANE DOMENECH SILVA (00043663010)
ORIENTADOR: JEAN MICHEL LEGRAND (15568393400)

Resumo:
Esta pesquisa propõe um trabalho de análise dos aqüíferos fissurais, em escala de detalhe,
para as Bacias Hidrográficas dos Riachos Salgadinho e Mulungu, as quais estão localizadas
na porção centro-sul do estado do Rio Grande do Norte, no município de Parelhas. Esta
bacia encontra-se encravada, principalmente, em micaxistos da Formação Seridó. Foram
catalogados na região cinco (5) poços, perfurados no período de 1998 a 2002, através dos
dados das fichas técnicas de perfurações de poços conseguidas junto à Secretária de
Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. Nenhum poço catalogado encontrou-se seco, as
vazões são em média inferiores a 1000 m3/h e as concentrações de resíduo seco são
variáveis, com dois poços dentro do limite fixado para consumo humano (abaixo de 1000
mg/L) e o restante acima desta concentração. A profundidade média das perfurações é de
50 metros. No tratamento gráfico das análises químicas das águas dos poços, pôde-se
observar que a salinidade é primordialmente determinada pelos íons Cl- e Na+, os quais
apresentam uma boa correlação nas concentrações, sendo, no entanto, os teores de Cl- mais
elevados que os teores de Na+, um resultado excelente para a região. Nos estudos de campo
foram visitados quatro dos cinco poços em questão e coletadas amostras de água para
futuras análises e comparações. Nas observações dos afloramentos, notou-se que a foliação
subvertical dos xistos é a principal responsável pela infiltração e recarga das águas nos
aqüíferos.
Palavras chave: Aquífero, Parelhas, Salinidade
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: ET0805
TÍTULO: SECAGEM COMBINADA DE FEIJÃO VERDE EM LEITO FIXO E LEITO
DE JORRO
ALUNO: LHYANE DE SENA SILVA (01016889461)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)
CO-AUTOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)
CO-AUTOR: ANDRÉ EZEQUIEL GOMES DO NASCIMENTO (01018188401)
CO-AUTOR: MANOEL BEZERRA DA COSTA NETO (97199281587)

Resumo:
A secagem é uma das operações utilizadas para conservação de produtos agrícolas, pois
reduz o conteúdo de água, inibe reações de deteriorização e o desenvolvimento de fungos e
microorganismos. Testes de secagem em secador convectivo, mostraram que o feijão verde
desidratado, após sofrer reidratação, recupera suas características organolépticas. Os
estudos sobre a secagem do feijão verde foram intensificados, utilizando-se um secador
convectivo de bandejas e um secador de leito de jorro já que o processo combinado é
adequado à secagem de produtos de elevada pericividade e sensíveis a temperaturas
elevadas, pois requer um tempo de secagem mais curto evitando os riscos de deteriorização
e degradação térmica. O feijão passou por uma pré-secagem no secador de bandejas, até
atingir um nível de umidade que promovesse resistência ao grão, minimizando danos
provocados pelo atrito e choque das partículas no leito de jorro. No jorro, os ensaios foram
conduzidos em regime contínuo de aquecimento e fluidodinâmico. Os resultados
mostraram que a pré-secagem em leito fixo até um nível de umidade de 40%, apresentou os
melhores resultados em relação ao desempenho do processo, pois o jorro não apresentou
qualquer problema de instabilidade fluidodinâmica, observando-se ainda uma melhor
resistência do grão à quebra provocada pelo atrito e choque das partículas. Evidencia-se o
importante efeito da secagem combinada sobre o desempenho do processo com um todo.
Palavras chave: secagem, fixo, jorro
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0826
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO TECTÔNICA DA REGIÃO DE UPANEMA/RN,
PORÇÃO CENTRO-OESTE DA BACIA POTIGUAR.
ALUNO: RANIÉRI BELMIRO DE ALMEIDA (03081112494)
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)

Resumo:
A deformação tectônica que atinge as rochas aflorantes da Bacia Potiguar, como os arenitos
da Formação Açú e carbonatos da Formação Jandaíra pode ser caracterizada a partir do
estudo de estruturas rasas as quais caracterizam a fase rifte da Bacia Potiguar. A pesquisa
geológica realizada entre os municípios de Açú e Upanema/RN teve como principal
objetivo aproveitar as exposições das seqüências pós-rifte da Bacia Potiguar (formações
Açú e Jandaíra) para o entendimento do padrão tectônico através da análise dos campos de
tensão que atuaram do Pós-Campaniano ao Recente. Os dados coletados, nesta área são
caracterizados por: dobras, juntas distensionais, falhas, bandas de deformação, estilólitos e
geodos de calcita. Devido ao padrão tectônico/cinemático heterogêneo, destas estruturas
optou-se por dividir a área pesquisada em dois domínios estruturais distintos, como forma
de um melhor entendimento da deformação rúptil. Para cada domínio estrutural foi
determinado um agrupamento de falhas cinematicamente compatíveis, onde esses dados
foram tratados através de software de análise geodinâmica, sendo determinados três campos
de paleotensões para o Domínio I: i) compressão NS/ distensão EW, ii) compressão NWSE e, iii) compressão EW/ distensão NS. Os campos formadores da estruturação do
Domínio II foram: i) compressão NS/ distensão EW e ii) compressão EW/distensão NS .
Assim sendo, os campos (i) e (iii) do Domínio I ocorrem também no Domínio II, com
pequena variação de atitude.
Palavras chave: PALEOTENSÕES, BACIA POTIGUAR, TECTÔNICA
Modalidade da bolsa: ANP
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CÓDIGO: ET0827
TÍTULO: ADICIONANDO A JAVA-XSC MÉTODOS PARA REPRESENTAÇÃO
POLAR DE NÚMEROS COMPLEXOS E NÚMEROS COMPLEXOS INTERVALARES
ALUNO: VIVIANE GURGEL DE CASTRO (00975238442)
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)

Resumo:
JAVA-XSC é uma biblioteca criada em [Dutra, 2000] para lidar com computações
intervalares. Originalmente, ela só incluía uma biblioteca para intervalos reais,
posteriormente foram acrescentadas bibliotecas para números complexos, números
complexos intervalares e vetores e matrizes de intervalos reais e complexos. Em [Lyra et
all, 2003] foi estudado como estender a noção de representação polar de um número
complexo para intervalos complexos de tal forma que satisfaça a igualdade de Euler. Neste
trabalho usamos este estudo para adicionar a JAVA-XSC a representação polar de números
complexos e de números complexos intervalares, assim como adicionamos alguns outros
novos métodos a essas bibliotecas.
[Dutra, 2000] José Enéas Montenegro Dutra. JAVA-XSC: Uma biblioteca Java para
computações intervalares. Dissertação de Mestrado, PPgSC/UFRN, 2000.
[Lyra et all, 2003] Aarão Lyra, Adrião Duarte Dória Neto e Benjamín René Callejas
Bedregal. A Polar Representation for Complex Interval Numbers. International Journal of
Pure and Applied Mathematics, Bulgaria, 2003. A ser publicado.
Palavras chave: JAVA-XSC, Complexos intervalares, Representação Polar
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0833
TÍTULO: “TURISMO SEXUAL” NA CIDADE DO SOL
ALUNO: AMANDA VIANA DE SOUSA (04832912429)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CO-AUTOR: RODRIGO PEREIRA DA COSTA (02422856438)
CO-AUTOR: HEIDI GRACIELLE KANITZ (01020423498)
CO-AUTOR: IRYS DE FÁTIMA NASCIMENTO (01124124403)

Resumo:
O “turismo sexual” mostra uma realidade cruel que expõe indivíduos ao tráfico de drogas e
de seres humanos, à exploração sexual de crianças e adolescentes e à proliferação de
doenças sexualmente transmissíveis. Em Natal, por ser uma cidade potencialmente
turística, desconfia-se que alguma coisa do gênero ocorra. Para dirimir possíveis dúvidas
em relação ao assunto, realizou-se uma pesquisa em abril/2002, através de um questionário
com perguntas abertas e fechadas, buscando ver, especialmente, se essa atividade é
desenvolvida em Natal. Foram entrevistadas 100 pessoas, entre garotos e garotas de
programa e pessoas ligadas diretamente à atividade do turismo, como taxistas, guias de
turismo, garçons, etc. Os resultados obtidos serviram para que houvesse um
reconhecimento do perfil do turista que busca o turismo sexual, sendo a maioria estrangeira
e solteira, com 2º grau completo, trabalhando na construção civil, predominando a faixa
etária a partir de quarenta e sete anos e tendo como principais exigências em relação a sexo,
mulheres morenas e altas. Quanto ao perfil das pessoas que se prostituem, a grande maioria
é do sexo feminino, possuindo o 1º grau incompleto, dominando outros idiomas, com maior
freqüência entre dezesseis e dezoito anos e cobrando em média de R$ 50,00 a R$ 100,00
por programa. O resultado não foi totalmente surpreendente, pois basta um giro pela Av.
Eng. Roberto Freire, à noite, para se perceber que esta é uma atividade largamente
difundida na capital do RN.
Palavras chave: turismo sexual, prostituição, Natal
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0835
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
NATAL, RN
ALUNO: FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ LEITÃO VASCONCELOS (00941047431)
ORIENTADOR: JOSE ANIBAL MESQUITA BARBALHO (04395069487)
CO-AUTOR: CIBELE GOUVEIA COSTA (01174956461)
CO-AUTOR: ANA MIRIAM DA CÂMARA VILELA (03463689448)
CO-AUTOR: MELISSA ANDRADE VIANA DUTRA (03149795494)

Resumo:
A Construção Civil no Brasil caracteriza-se pelo seu caráter provisório e nômade. A mesma
apresenta grande variabilidade do produto final e uma intensa utilização de mão-de-obra.
Por lidar com uma mão-de-obra tipicamente desqualificada, a produtividade e a qualidade
do produto são prejudicadas, se tornando cada vez mais imprescindível à adoção de
políticas, por parte da empresa, que promovam a qualificação de seus operários. Desta
forma faz-se necessário conhecer melhor o perfil dessa força de trabalho, para que desse
modo se possa investir adequadamente em seus operários. Com esse objetivo, foi realizada
uma pesquisa, através de um questionário, com os operários de algumas construtoras de
Natal/RN. Os dados levantados contribuíram para a identificação dos principais problemas
que afligem a mão-de-obra local, além de possibilitar a formulação de algumas sugestões
que possam resultar em melhorias para esse setor, como: existência de cursos de
alfabetização e profissionalizantes, manutenção do quadro de funcionários, elaboração de
plano de carreira, reuniões nas quais os funcionários possam dar sugestões. A satisfação e a
motivação dos operários são fatores importantes para que uma filosofia de qualidade tenha
sucesso dentro de uma empresa. As construtoras que valorizam seus operários, estarão
assegurando uma boa qualidade ao produto final e conseqüentemente a satisfação de seus
clientes e o seu lugar no mercado.
Palavras chave: Construção Civil, Operários, Qualificação profissional
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0837
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO E DA
ESTABILIDADE TÉRMICA DOS POLÍMEROS EM SOLUÇÃO E EM EMULSÃO
FRENTE À PRESENÇA DE SAL
ALUNO: ADRIANO CÉSAR DE MEDEIROS VALENTIM (87656892400)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

Resumo:
As propriedades reológicas caracterizam as relações entre tensão e deformação, que, por
sua vez, são obtidas a partir de várias temperaturas e sob diferentes regimes de deformação,
fornecendo informações valiosas com relação às propriedades, estruturas e transições
estruturais de polímeros. Poliacrilamida parcialmente hidrolisada (PHPA) é um
polieletrólito com cargas negativas ao longo de sua cadeia. A presença de sal, nas soluções
de polieletrólitos, diminui as repulsões eletrostáticas entre os íons ao longo da cadeia
polimérica, diminuindo o volume hidrodinâmico e, conseqüentemente, a viscosidade da
solução. Em função da grande importância do comportamento reológico do polímero na
recuperação do petróleo, o objetivo principal dessa pesquisa se constituiu no estudo de
amostras de poliacrilamida (aniônica e não-iônica) em solução e em emulsão, frente à
presença de cátions (Na+, K+) contidos em água de formação. As propriedades reológicas
foram determinadas através de um Reômetro Haake RS-150 à 55ºC na faixa de taxa
cisalhamento de 0,01s-1 a 120,00 s-1. Foi observada uma queda significativa no valor de
viscosidade para os polímeros aniônicos em solução e em emulsão. Os polímeros em
emulsão sofreram uma maior queda no valor da viscosidade, devido aos mesmos
permitirem excelente retenção de cargas minerais. Os resultados da estabilidade térmica
indicaram uma redução da viscosidade com o tempo. Isso pode significar que ocorreu,
predominantemente, hidrólise da cadeia principal.
Palavras chave: Reologia, Emulsão, Viscosidade
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0840
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PRECURSOR TARTARATONIOBATO DE AMÔNIA
ALUNO: LEONARDO DANTAS MACHADO (04596948470)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)

Resumo:
O nióbio é um metal com jazidas presentes no estado, contribuindo para a produção
nacional que é a primeira do mundo. Seu carbeto é utilizado em diversas aplicações devido
a suas interessantes propriedades. Seu método de obtenção convencional utiliza reações a
altas temperaturas que duram muitas horas. O objetivo principal deste trabalho é obter
carbetos em temperaturas e tempos inferiores ao processo clássico sem comprometer as
características do produto. A parte inicial da síntese do precursor consiste em fundir Nb2O5
com KHSO4. Na etapa seguinte à fusão seu produto é moído e adicionado em água quente,
sendo a mistura deixada em repouso por um dia. Em seguida, filtra-se a mistura à pressão
reduzida e lava-se o óxido hidratado com água quente. A etapa final do procedimento
consiste em complexar o óxido de nióbio hidratado com ácido tartárico (C4H6O6) e
oxalato de amônio ((NH4)2C2O4). A formação do complexo ocorre em 38-40 horas sob
refluxo. Retira-se então o refluxo e deixa-se a água evaporar, obtendo o precursor na forma
de pó. Testou-se as proporções de C4H6O6 e de (NH4)2C2O4 para cada mol de Nb2O5, e
foi observado que a quantidade de 3 mols de cada um é suficiente para se obter
complexação total. Também foi investigada a possibilidade de complexação somente com
C4H6O6, o que não foi possível. O precursor foi caracterizado por Análise Térmica
Diferencial e Gravimétrica e os resultados foram comparados com aqueles obtidos através
da complexação usando H2C2O4 e (NH4)2C2O4.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0843
TÍTULO: COLETA SELETIVA, UMA ALTERNATIVA PARA CONSERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE.
ALUNO: CELESTE MEIRA MARINHO (02299876804)
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)
CO-AUTOR: ILÉIA DA SILVA BEZERRA (00847929493)
CO-AUTOR: KLISMERYANE COSTA DE MELO (03444622422)

Resumo:
O primeiro passo para viabilizar a reciclagem dos resíduos sólidos componentes do lixo é a
Coleta Seletiva. Consiste em coletar separadamente os resíduos sólidos recicláveis
presentes no lixo, após o descarte seletivo realizado pela população. O projeto da coleta
seletiva visou implantar um novo sistema de coleta de recicláveis no Centro de
Convivência e Reitoria – Campus – UFRN. A divulgação ocorreu através de confecção de
cartilhas, página na internet e seminários. Na execução foram utilizados 08 jogos de
coletores de lixo reciclável, com divisões específicas para: vidro, metal, plástico, papel e
não reciclável. Esforços direcionados ao acompanhamento de catadores na coleta e triagem
dos resíduos sólidos. Obteu-se a participação ativa da população UFRN na separação do
lixo na hora do descarte, facilitando a quantificação e qualificação dos resíduos sólidos.
Concluiu-se que a melhor opção seria um sistema de coleta para somente 03 coletores :
Lixo reciclável ( vidro, metal e plástico) , Papel e lixo não reciclável.
Palavras chave: Coleta Seletiva, Resíduo sólido, Reciclagem
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0851
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE SOLUÇÕES PARAFÍNICAS
USANDO TERMOMETRIA.
ALUNO: RENAN NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA (00934629480)
ORIENTADOR: OSWALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)
CO-AUTOR: LIVIA CAROLINA PEDROSO RAMOS (01083179438)
CO-AUTOR: WELLINGTON BARBOSA JÚNIOR (02474668403)

Resumo:
Na indústria do petróleo um grande problema encontrado é a formação de materiais sólidos
durante a produção, o transporte e a estocagem de fluidos do petróleo, principalmente
parafinas. A parafina presente no petróleo cru consiste principalmente de hidrocarbonetos,
na faixa de C18 a C36. Determinar a temperatura de aparecimento de parafina sólida com
precisão é muito importante pois essa é uma informação de grande valor para o
entendimento da reologia e da deposição de sólidos no óleo cru. Dentre os métodos
utilizados, pode-se citar diferentes técnicas utilizando como princípios fundamentais,
viscosimetria, microscopia, densitometria, espectroscopia e ressonância acústica. Neste
trabalho, com a utilização de um sistema de aquisição de dados de temperatura (T) e tempo
(t) estuda-se então o comportamento da curva T versus t. Experimentos realizados mostram
que, no momento do aparecimento dos cristais de parafina no sistema a taxa de
resfriamento no sistema sofre alteração, mudando seu comportamento linear característico
quando na fase líquida. Esta mudança indica a solubilidade da parafina em determinada
concentração. Com o aparato constituído de uma célula de equilíbrio e um sistema de coleta
de dados computadorizado, foram obtidas as curvas de solubilidade para os sistemas
C7+parafina e C10+parafina. Na modelagem, se fez uso do modelo UNIFAC modificado
para simular o comportamento da solubilidade e ao final os dados experimentais bem como
a modelagem foi bastante coerente.
Palavras chave: Petróleo, Parafina, Termometria
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0853
TÍTULO: MONITORAMENTO GEOAMBIENTAL DA ÁREA COSTEIRA SOB
INFLUÊNCIA DO PÓLO PETROLÍFERO DE GUAMARÉ-PARTEІІ.
ALUNO: ANA CRISTIANE PAULINO DE SOUSA (03004747413)
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)

Resumo:
Os dados aqui apresentados referem-se a interpretação de registros de sonar de varredura
lateral (Side scan sonar), coletados na laguna de Diogo-lopes-Barreira, localizada no litoral
setentrional do RN; sendo importante para a confecção de mapas de sensibilidade ambiental
ao derramamento de óleo, justificando-se por encontrar-se inserida em área de atuação da
Petrobrás. Trata-se de um método sísmico de alta resolução, para levantamento do fundo do
mar, baseado na reflexão de ondas acústicas de alta freqüência, as imagens obtidas são
denominadas de sonografias e representam a intensidade da reflexão. O registro do side
scan é processado de forma a obter direção da aquisição descrevendo e interpretando as
estruturas e formas encontradas abaixo da linha d'água onde foram descritos 4 perfis
representativos: os perfis 5, 16 e 51 mostram um leito caracterizado pela presença de dunas
de areia (sandwaves) variando de grandes a pequenas. No perfil 5 observa-se que estas
formas de leito são assimétricas a NW e simétricas na porção SE, indicando sentido da
corrente de NW para SE. O perfil 11 exibe um canal submerso com uma geometria
diferenciada em suas marginais. A NW a escarpa deste canal é mais íngreme e apresenta
um terraço já na porção mais a SE, a escarpa do canal mostra-se levemente mais suave,
identificando granulometria de areia muito fina. Depois estes perfis foram plotados na
imagem Landsat 7ETM+ de composição RGB – 743.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0854
TÍTULO: COLETA ESPECIAL DE PAPEL RECICLÁVEL - PROBLEMÁTICA
RESOLVIDA NA FONTE GERADORA
ALUNO: ILÉIA DA SILVA BEZERRA (00847929493)
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: CELESTE MEIRA MARINHO (02299876804)
CO-AUTOR: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401)

Resumo:
A opção pela coleta especial do papel reciclável, deu-se pela facilidade de escoamento
desse material e pelo fato dele representar um valor significativo do peso total do lixo da
Universidade. O projeto consistiu na implantação de coletores de papelão nas grandes
fontes geradoras de papéis recicláveis –Departamentos administrativos e Docentes Centro
de Tecnologia e Reitoria da UFRN. A divulgação ocorreu através da página na internet e
seminários. Na execução utilizou-se 200 coletores de papelão (acomodados nas salas
funcionais de servidores/professores), 12 coletores de fibra exclusivos para recolhimento
dos papéis descartados, somados a esforços direcionados ao treinamento e
acompanhamento no descarte e coleta. Houve uma significativa participação da população
UFRN no descarte do papel reciclável, propiciando a quantificação e qualificação do
material coletado. Observou-se novas atitudes na redução e reutilização do papel, pelos
servidores/professores. O processo de recolhimento é rápido e limpo.
Palavras chave: Coleta Seletiva, Papel, Reciclagem
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0856
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLIACRILAMIDAS NEUTRAS E
ANIÔNICAS
ALUNO: EMANUEL FAUSTO DAS CHAGAS (02548457460)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

Resumo:
Poliacrilamida, polímero sintético obtido através da polimerização de acrilamida, é solúvel
em água e contém, em condições normais, cerca de 15 % de umidade. O aumento da
higroscopicidade se dá em função do caráter iônico. É um polímero versátil em água, sendo
solúvel em várias concentrações, temperaturas e pH. As poliacrilamidas têm sido aplicadas
em reservatórios petrolíferos que, com o tempo, produzem mais água que óleo, devido à
maior mobilidade da água. O polímero funciona como agente controlador da mobilidade da
água, reduzindo sua produção. Este trabalho apresenta os resultados obtidos da
copolimerização de acrilamida e ácido acrílico, utilizando persulfato de potássio como
iniciador, e água deionizada ou solução aquosa de cloreto de sódio 1 mol/L como solvente,
em atmosfera de nitrogênio. Variou-se o tempo, concentração dos monômeros e a
temperatura de reação. A caracterização dos polímeros foi feita através de espectroscopia
no Infravermelho, viscosidade intrínseca e comportamento reológico.
Palavras chave: Poliacrilamida, Polimerização em solução, Recuperação avançada de
petróleo
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0868
TÍTULO: CUSTO DE PRODUÇÃO DE LEITE DE CABRA EM TRÊS ESTRATO DE
PRODUTORES
ALUNO: JOSIMAR TORRES GOMES (66467101472)
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE B (09206027468)
CO-AUTOR: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400)

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo analisar os custos de produção de leite caprina em três
extratos de produtores na região central Cabugi do Estado do RN, identificando os
componentes que exercem maior influência sobre os custos finais da atividade. O
processamento dos dados bem como a analise de rentabilidade do sistema de produção
referente aos meses de fevereiro a junho de 2003, foi realizada utilizando-se de planilha em
Excel. A atividade leiteira desenvolvida no sistema de produção analisado apresentou
viabilidade econômica em curto prazo, porém com uma descapitalização do produtor. O
modelo de classificação de custo é o de custos operacional adotada pelo o Instituto de
Economia Agrícola (IEA). Os itens componentes do custo operacional que exercem maior
influência sobre os custos da atividade leiteira foram, em ordem decrescente: os custo fixos
representando 40,94% de média, seguido pelo custo operacional efetivo, mão-de-obra
(25,49%), alimentação (23,60%) e despesas diversas (9,97%).
Palavras chave: Rentabilidade, Sistema de Produção, Leite de cabra, custo, ,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0890
TÍTULO: SÍNTESE DE PRECURSOR OXALO-TÂNTALO-NIOBATO DE AMÔNIA
VISANDO A OBTENÇÃO DE CARBETO MISTO DE TÂNTALO E NIÓBIO A
PARTIR DA TANTALITA
ALUNO: TALLES FERNANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA (01315895471)
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)

Resumo:
O método clássico de síntese de carbetos metálicos se processa via reação de difusão de
estado sólido, fazendo-se reagir o metal com o carbono. Esse método exige elevadas
temperaturas e tempos longos para que ocorra a reação. Este trabalho apresenta um método
alternativo de síntese de novos precursores do tipo oxalato visando reduzir a temperatura e
o tempo de reação na síntese do carbeto. Inicialmente realizou-se a análise química da
tantalita cuja composição apresentou 73%Ta, <2% Nb, 16%Fe e 9%Mn. Amostra de
tantalita foi previamente moída juntamente com os fundentes K2S2O7 e KHSO4.
Submeteu em seguida submeteu-se a amostra a fusão em cadinho de platina obtendo-se
uma solução límpida, que após resfriamento apresenta-se como uma massa branca e dura.
Este material é moído e adicionado em uma solução de HCl a quente sob agitação. Esta
operação converte Fe e Mn em cloretos solúveis que são separados por filtração. A
completa eliminação de Fe e Mn foi comprovada através de testes colorimétricos no
filtrado usando tiocianato de amônio para os ions ferrosos e ortofenantrolina para íons
férricos e bismutato de sódio para Mn. O material sólido insolúvel foi submetido a várias
lavagens para em seguida ser dissolvido lentamente em solução de H2SO4 a quente. Após
solubilização de toda a massa, adicionou-se NH4OH e observou-se a evolução do pH,
precipitando o precursor misto de Ta e Nb quando este alcançou valor 8. O precipitado foi
lavado até eliminar traços de K no filtrado. A última etapa da síntese consiste na reação de
complexação dos hidróxidos de Ta e Nb em uma mistura de H2C2O4.2H2O e
NH4)2C2O4.H2O. Observou-se que quanto maior for o teor de Ta no mineral mais lenta é
a reação de complexação. Neste caso de uma tantalita com este teor de Ta foi preciso cerca
de 12 horas sob intensa agitação para completar a reação de complexação. A reação
envolve a formação de um complexo oxalato solúvel no qual Ta e Nb estão misturados a
nível molecular. A solução foi então evaporada a 333K em uma estufa para se obter pós do
precursor. A Segunda etapa do trabalho consistiu na caracterização do complexo de oxalato
de tântalo-nióbio através de difração de raios X e análise térmica diferencial e gravimétrica.
A análise térmica foi realizada a uma taxa de aquecimento de 5oC /minuto da temperatura
ambiente até 973 K em atmosfera ambiente. Os resultados mostraram que a decomposição
ocorre em vários estágios associados a fenômenos endotérmicos. Estes picos endotérmicos
correspondem a desidratação do complexo e consequentemente a decomposição do
complexo oxálico liberando H2O, CO e CO2 até a obtenção da fase óxido de Ta e Nb. Este
resultado foi confirmado pela análise gravimétrica a qual mostrou que a perda de massa
ocorre até 620K. A partir esta temperatura não se observou a ocorrência de outros
fenômenos nas análises de DTA e DTG o que nos permite concluir que a 620 K termina o
processo de decomposição do precursor.
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Palavras chave: Tantalita, precursor oxalato, soft chemical process
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0896
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DIAGRAMA DE FASES E DADOS DE EQUILÍBRIO
NA EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO DO ÁCIDO LÁTICO.
ALUNO: EDUARDO WILLIAM BARBOSA FERNANDES (02754704400)
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)

Resumo:
Vários ácidos orgânicos são obtidos por bioprocessos de produtos naturais. A recuperação
destas substâncias são de grande importância para indústria farmacêutica e alimentícia.
Dentre eles encontra-se o ácido lático. A tendência do ácido lático a interesterificação, sua
baixa pressão de vapor, alta solubilidade em água e impurezas presentes são problemas para
o processo de purificação deste ácido. A extração líquido-líquido é um dos mais
importantes processos de extração do ácido lático. Sua vantagem é a de promover a
purificação a baixos custos quando comparado com outros processos. Neste trabalho
determinou-se os diagramas de fases e suas respectivas conodais (Tie-lines), na extração
líquido-líquido do ácido lático puro. Os solventes utilizados foram o Tributil Fosfato (TBP)
e a Triisooctilamina (TIOA), sendo para este último determinado apenas a sua curva de
solubilidade e, para os dois agentes extratantes usou-se o Metil Isobutil Cetona (MIBK) e
n-Octanol como diluentes. As curvas de solubilidade foram obtidas para cada solvente
usando definidas proporções de solvente/diluente: 30-70%, 50-50% e 70-30%, em peso. As
conodais foram determinadas por titulação. A partir dos resultados a ) e o coeficiente de
distribuição (K) foram calculados. Nos seletividade ( sistemas (TBP/MIBK, TBP/noctanol) a distribuição do ácido favoreceu ao refinado, ou seja, os agentes extratantes não
promoveram a transferência do ácido lático do inerte para o solvente de forma favorável.
Palavras chave: Ácidos orgânicos, indústria farmacêutica, solventes
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0897
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE POLIELETRÓLITOS POR CROMATOGRAFIA
DE EXCLUSÃO DE TAMANHO E VISCOSIMETRIA – INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO
DE SAL
ALUNO: FABIO PEREIRA FAGUNDES (02534180460)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

Resumo:
Em inúmeras aplicações industriais, o efeito da concentração de sal é fundamental para a
caracterização de polímeros parcialmente hidrolisados, devido à sua influencia direta sobre
a solubilidade e o comportamento reológico das macromoléculas. Os sais neutralizam
parcialmente as cargas presentes no polieletrólito e, conseqüentemente, provocam redução
no volume hidrodinâmico, afetando diretamente as medidas de massa molar do polímero. A
viscosimetria possibilita obter diversas informações, dentre elas: o volume hidrodinâmico e
a massa molar viscosimétrica média do polímero, calculada através da equação de MarkHouwink. Por sua vez, a determinação da massa molar por cromatografia líquida de alta
eficiência (HPLC) se dá por interações entre o soluto, a fase estacionária e a fase móvel,
onde a separação das macromoléculas ocorre por um mecanismo de exclusão por tamanho.
As análises viscosimétricas foram feitas em um viscosímetro modelo AVS-360, da
SCHOOT, que fundamenta-se na resistência à fluência através de um capilar. As análises
de cromatografia por exclusão de tamanho (SEC) foram feitas em um cromatógrafo líquido
de alta eficiência, marca VARIAN 9002-SDS, equipado com injetor Rheodyne, modelo
7125, detector de índice de refração, modelo STAR 9040, com coluna TSK-GEL
GMPWXL, 300x7,8mm. A influência da concentração de sal (NaCl) no solvente (água)
sobre as determinações da massa molar de polieletrólitos foi avaliada por viscosimetria e
SEC a 25ºC.
Palavras chave: Polieletrólito, viscosimetria, SEC
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0900
TÍTULO: FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA O AUXILIO DO ENSINO DE
CONTROLE EM ENGENHARIA
ALUNO: FRANCISCO JOSÉ TARGINO VIDAL (96963026491)
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468)

Resumo:
A analise e o projeto de sistemas de controle podem ser realizados tanto no domínio da
freqüência quanto no domínio do tempo, que apesar de mais intuitivo envolve cálculos mais
complexos. A evolução da eletrônica digital e conseqüentemente das ferramentas
computacionais possibilitaram a vasta utilização das técnicas no domínio do tempo, dentre
as quais destacam-se aquelas baseadas no espaço de estado. Algumas das principais tarefas
no projeto de controle no espaço de estado consiste em: projeto de observadores de estado,
projeto de realimentação de estado e projeto de seguidores de referência. Os complexos
cálculos computacionais envolvidos em tais projetos podem ser facilmente executados a
partir das ferramentas computacionais existentes atualmente, no entanto não proporcionam
uma visualização clara e simples dos efeitos destes no comportamento dinâmico dos
sistemas. Neste trabalho é proposta uma ferramenta de desenvolvimento para projeto de
observadores de estado, realimentação de estado e seguidor de referencia que além da
realização dos cálculos possibilita uma visualização clara das principais etapas do projeto,
desde o inicio até a apresentação da dinâmica controlada, através de uma interface gráfica
desenvolvida em ambiente MATLAB. Esta ferramenta, de grande valor didático e baixo
custo, proporciona ao aluno de engenharia uma visão dinâmica de projeto de controle no
espaço de estados facilitando a compreensão dos conceitos teóricos adquiridos em sala de
aula.
Palavras chave: Ferramenta computacional, auxilio do ensino, espaço de estado
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0902
TÍTULO: ESCOAMENTO EM TORNO DE DOIS CILINDROS EM ARRANJO
"TANDEM" - SIMULÇAO ATRAVÉS DO MÉTODO DE VÓRTICES.
ALUNO: ANDRÉ MARIANO SOARES CUNHA (01069573418)
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)

Resumo:
O escoamento em torno de corpos rombudos tem várias aplicações práticas na engenharia.
Por exemplo, os "risers" das estruturas "offshore" usadas para a exploração e produção de
petróleo em mar. Este trabalho realiza a simulação numérica do escoamento em torno de
um grupo de cilindros usando o método de painéis para a simulação dos corpos. Uma
descrição lagrangeana com o uso do Método de Vórtices é utilizada para a simulação dos
efeitos viscosos. Os vórtices são produzidos nas paredes sólidas e o descolamento da
camada limite acontece naturalmente durante a execução do software. O número de
Reynolds é da 105 ordem e os efeitos de compressibilidade são ignorados. Os coeficientes
de arrasto e sustentação são calculados e discutidos. As esteiras obtidas em diferentes
configurações, mudando as distâncias e posições entre os cilindros, poderão ser
visualizadas. Os resultados são comparados com alguns disponíveis na literatura para a
validação do algoritmo desenvolvido. Os resultados preliminares desta pesquisa foram
apresentados no congresso anterior, sendo os resultados definitivos apresentados agora.

Palavras chave: Método de Vórtices, Método de Painés, Cargas aerodinâmicas
Modalidade da bolsa: ANP
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CÓDIGO: ET0905
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXTRAÇÃO CLANDESTINA DE
CALCÁRIO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN: PROBLEMAS AMBIENTAIS E
IMPACTO NO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: NILTON LIMA DA SILVA (00857788426)
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)
CO-AUTOR: JOAQUIM DAS VIRGENS NETO (76180972400)

Resumo:
Na região de Jandaíra/RN existe um dos maiores pólos produtores de cal de todo o Rio
Grande do Norte, porém o processo de produção desta substância não é legalizado junto ao
DNPM e promove diversos impactos ambientais, principalmente o desmatamento de áreas
na caatinga e interferências diversas em cavernas existentes no calcário. O desmatamento
provoca um aumento considerável da erosão, e os sedimentos erodidos são depositados no
interior das cavernas, interferindo no ecossistema existente nas mesmas. Além disso, a
extração destrói áreas próximas das cavernas e provocam instabilidade e queda de blocos
existentes no seu interior.
Palavras chave: Caverna, Extração, Calcário
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0921
TÍTULO: AÇÃO DO METABISSULFITO DE SÓDIO NO CONSUMO DO OXIGÊNIO
DISSOLVIDO EM ÁGUAS: AVALIAÇÃO CINÉTICA
ALUNO: INDIRA CARLA CARLOS DA COSTA (04977045440)
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)

Resumo:
O Metabissulfito de sódio é utilizado na atividade da carcinicultura para a conservação do
camarão, logo após sua despesca. Entretanto, boa parte da fração residuária desse produto
acaba sendo descarregado de forma irregular e direta nos manguezais e outros corpos
receptores. A ação dessa substância dentre outros fatores se adensa na desorção do oxigênio
dissolvido presente nessas águas. Dessa forma, os organismos vivos que dependem dessa
fonte para a combustão em seu metabolismo, ficam carentes de tal meio. Este trabalho
apresenta um estudo da cinética de consumo ou dessorção do oxigênio dissolvido (OD),
mediante procedimento experimental realizado em laboratório, realizado com água
destilada aerada a níveis máximos de saturação; tendo sido avaliada a ação da influência da
dosagem de metabissulfito e a temperatura da solução. O monitoramento foi realizado
mediante Oxímetro Digital.OS resultados da cinética foram determinados em períodos
regulares de 30s, qualificando a influência positiva à dessorção do oxigênio( com aumento
da dosagem de metabissulfito) e negativo pelo aumento da temperatura.Nos ensaios de
absorção foram observados tendências contrárias. Os resultados foram ajustados a uma
cinética de primeira ordem, estimando-se as velocidades específicas de desorção. Espera-se
com tais parâmetros contribuir com o banco de dados, altamente escasso, das informações
ambientais inerentes a atividade da carcinicultura.
Palavras chave: Metabissulfito de sódio, oxigênio dissolvido,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0924
TÍTULO: APLICAÇÃO DE LINHAS PLANARES EM ANTENAS PARA SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES
ALUNO: MANUEL JONAS FONSECA BARBALHO (03438207494)
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)

Resumo:
Atualmente, um dos temas mais importantes no desenvolvimento de sistemas de
comunicações móveis é o que trata da análise de antenas de microfita. Neste trabalho, são
estudadas as características de antenas de microfita com patch condutor. A configuração
mais simples dessa antena consiste de um patch condutor retangular depositado sobre uma
camada dielétrica, que está montada sobre um plano de terra. Nos projetos dessas antenas
são empregados os modelos da cavidade ressonante e da linha de transmissão, que
permitem análises eficientes e precisas, especialmente na faixa de frequência de
comunicações móveis. A análise através de um circuito equivalente, considera
principalmente os efeitos da interação entre o patch condutor e o plano de terra da antena.
Foram projetadas e construídas algumas antenas de microfita com patches condutores
retangulares, para o estudo das propriedades e validação dos resultados teóricos. Foram
estudadas duas configurações de antena de microfita. A primeira, corresponde à
configuração com alimentação por uma linha de microfita de alta impedância característica,
ou por um cabo coaxial. A segunda, consiste de um modelo que incorpora um circuito de
casamento do alimentador à antena. A medição das antenas permitiu observar uma boa
concordância entre os resultados teóricos e os medidos para a frequência de ressonância e a
largura de faixa. O trabalho deverá continuar com a incorporação de outras camadas
dielétricas e a construção de arranjos de antenas.
Palavras chave: Linhas planares, Antenas de microfita, Comunicações móveis
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0925
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE MATÉRIA
ORGÂNICA PARA EFLUENTES LÁCTICOS
ALUNO: LOUISE MEDEIROS SILVA (01279488484)
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)

Resumo:
A indústria de laticínios é um dos seguimentos industriais, em atuação na região nordeste,
que apresenta um dos maiores potenciais poluidores em termos de matéria orgânica
biodegradável. Sua principal fonte se direciona ao soro de queijo, que em média se
caracteriza pela concentração de 60000mg/L de DBO. Sobretudo, entre os principais
constituintes desse efluente um destaque especial deve ser dado a Lactose, que abrange
cerca de 83% (bs) da composição desse. Neste trabalho, foi realizado um estudo
comparativo de diferentes métodos de determinação de matéria orgânica, a fim de
direcionar o melhor procedimento para a determinação em efluentes lácticos, unindo fatores
de tempo, custo e precisão. Para essa avaliação foram preparadas soluções sintéticas de
lactose, variando de 0,5 a 60 g/L de concentração; sendo determinados os parâmetros:
Sólidos Voláteis, Sólidos Totais, DBO, DQO, Teor de Açúcares com Licor de Fehling,
Lactose por HPLC e Carbono Orgânico Total. os resultados foram avaliados mediante
tratamento estatístico das tendências e médias obtidas, gerando modelos de correlação e
qualificando os diferentes métodos analíticos para suas respectivas indicações de uso.
Dentre os métodos avaliados a técnica que demonstrou maiores níveis de precisão foi a
cromatografia(HPLC) e a DBO como os resultados mais discrepantes. Em termos de
binômio custo-benefício a determinação dos sólidos voláteis teve destaque com resultados
satisfatórios.
Palavras chave: Matéria Orgânica, Lactose, Efluentes Lácticos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0927
TÍTULO: PROJETO DE UM AVIÃO CARGUEIRO RÁDIO-CONTROLADO PARA
COMPETIÇÃO AERODESIGN 2003
ALUNO: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
CO-AUTOR: KARILANY DANTAS COUTINHO (03557257460)
CO-AUTOR: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)

Resumo:
O projeto Aerodesign trata da concepção e construção de um aeromodelo rádio controlado
com a missão de alçar vôo em 61m transportando a máxima carga possível. O protótipo
deve atender as exigências do regulamento da competição para estar apto a participar da
mesma. A metodologia utilizada foi baseada na engenharia reversa. Face à ausência de
laboratórios e instrumentos especializados na área, a equipe Car-kará da UFRN
desenvolveu técnicas de construção empregando materiais alternativos. Isso permitiu, do
ponto de vista econômico, a construção de vários aviões de teste. Desta forma, várias
configurações puderam ser analisadas e comparadas até se definir qual a mais competitiva.
O desenvolvimento do Aerodesign 2003 finalizou com um avião mono-plano que em vôos
de teste decolou com carga superior ao recorde mundial da competição. Os resultados
obtidos criam a expectativa de boa avaliação na V Competição SAE Brasil 2003 de
Aerodesign classe regular.
Palavras chave: Aerodesign, Monoplano, Engenharia Reversa
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TÍTULO: DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE DECOLAGEM DO
AERODESIGN DA UFRN
ALUNO: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)
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Resumo:
A decolagem é a fase mais crítica do vôo dos protótipos do Aerodesign. Desta forma, a
necessidade de se analisar o comportamento dinâmico do avião durante a rolagem na pista é
de suma importância. Para validar a curva teórica de velocidade versus distância fornecida
por um programa, verificou-se a necessidade de mensurar tais parâmetros. Como a
aceleração varia ao longo da corrida, a metodologia utilizada foi calcular a velocidade
média do avião em pequenos intervalos. Em seguida, os vários valores poderiam ser
inseridos numa planilha fornecendo o gráfico desejado. O resultado foi o desenvolvimento
de um aparelho composto por um processador de relógio de pulso, com 100 memórias no
cronômetro, ligado a um sensor infrared. A pista de testes foi pintada de preto e recebeu
faixas brancas posicionadas com distâncias conhecidas. Ao passar por uma faixa, o sensor
envia um sinal para o processador e o tempo é registrado. Ao final a velocidade em cada
trecho entre faixas pode ser calculada pela equação da velocidade média. O gráfico
experimental da velocidade versus distância pode então ser gerado e sobreposto ao gráfico
teórico a fim de avaliar o desvio (erro) do programa.
Palavras chave: Aerodesign, Sensor, Infrared
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Resumo:
A decolagem é a fase mais crítica das provas dinâmicas da competição Aerodesign. A fim
de dimensionar adequadamente cada componente do avião, visando esta etapa do vôo é
essencial prever o comportamento dinâmico do mesmo. A equipe Car-kará da UFRN,
verificou a necessidade de utilizar, ferramentas computacionais disponíveis para adiantar os
cálculos dinâmicos e dimensionais dos protótipos. Desenvolveu-se um programa, na
plataforma Excel, utilizando as equações de dinâmica e de aerodinâmica, capaz de analisar
a velocidade e a aceleração durante a rolagem na pista. O programa permite variar os
parâmetros dimensionais de cada componente do protótipo, o coeficiente de atrito, a
densidade e viscosidade do ar e o empuxo do motor, fornecendo como dados de saída a
carga transportável. Com isso, é possível realizar várias iterações até que se obtenha o
maior valor de carga. O programa também fornece gráficos de velocidade, aceleração,
sustentação, arrasto e atrito em função da distância de rolagem. A eficiência do programa
foi comprovada através da comparação da curva velocidade versus distância, gerada pelo
programa, com outra fornecida por um sensor de velocidade. Este programa foi uma das
ferramentas chave para o desenvolvimento do projeto Aerodesign 2003.
Palavras chave: Aerodesign, Análise Aerodinâmica, Modelo Matemático
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AERODESIGN DA UFRN
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Resumo:
A ausência de um túnel de vento no desenvolvimento de aeronaves é sem dúvidas um
prejuízo incalculável. Entretanto, o alto custo e a complexidade de construção tornam essa
prática inviável, principalmente na concepção de aviões experimentais. O desenvolvimento
de instrumentos alternativos é uma das soluções para amenizar este problema. A equipe
decidiu construir um dispositivo para analisar os protótipos, acelerando o instrumento e o
elemento a ser ensaiado, ao contrario dos túneis de vento que aceleram o ar. A bancada
dinamométrica foi desenvolvida para medir a sustentação e a arrasto dos protótipos, bem
como para avaliar a capacidade da estrutura e a estabilidade longitudinal. Trata-se de uma
estrutura equipada com células de carga e anemômetro que pode ser acelerada por um
veículo tipo caminhonete até que se atinja a velocidade desejada. Os protótipos podem ser
rigidamente fixados para avaliar a sustentação e o arrasto com ângulo de ataque fixo ou
articulados para verificar a estabilidade e controle. Este dispositivo foi largamente utilizado
no aprimoramento dos aviões para a V competição Aerodesign e permitiu o enriquecimento
do conteúdo do relatório do mesmo
Palavras chave: Aerodesign, Célula de Carga, Velocidade Aerodinâmica
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TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE CONTROLE ADAPTATIVO POR
POSICIONAMENTO DE PÓLOS
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR (03503428496)
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)

Resumo:
O trabalho consistiu em estudar e comparar diversas técnicas de estimação de parâmetros
on-line aplicadas à técnica de controle adaptativo por posicionamento de pólos. As técnicas
estudadas eram versões do método do gradiente e do método dos mínimos quadrados. O
estudo foi baseado em aplicar diferentes valores para as constantes de projeto de cada
técnica em algoritmos de controle, tendo como resultados gráficos das estimativas e dos
sinais do sistema em função do tempo, para que pudessem ser observadas características
como tempo de convergência e oscilação. As simulações foram feitas para uma planta de
primeira ordem instável, inicialmente em malha aberta, isto é, sem a presença de um
controlador, e em seguida em malha fechada, ou seja, combinando as técnicas de estimação
(leis adaptativas) com a lei de controle por posicionamento de pólos. Os resultados
mostraram que quando se utiliza uma função de custo integral, onde as informações
passadas do algoritmo são utilizadas no cálculo das estimativas dos parâmetros, os tempos
de convergência são melhores do que quando se utiliza uma função de custo instantânea.
Além disso, pode-se observar a diminuição do tempo de convergência em todas as técnicas
de estimação, quando se utilizou um controlador atuando sobre a planta, que nesse caso,
prova a eficiência do controle por posicionamento de pólos, já que a convergência da saída
para o valor da referência foi conseguida, em todos os testes, com tempos muito bons.
Palavras chave: Controle adaptativo, Estimação de parâmetros, Posicionamento de pólos
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COMPETIÇÃO AERODESIGN
ALUNO: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)
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Resumo:
A competição Aerodesign é um projeto desafiador que consta na concepção, projeto e
construção de um avião rádio controlado. A missão do mesmo é de alçar vôo com a maior
carga possível, respeitando as exigências e limitações propostas pelo regulamento. A
metodologia utilizada foi baseada na engenharia reversa, onde vários protótipos de teste
foram voados ate se optar pela melhor configuração. O modelo tipo bi-plano foi uma das
configurações mais promissoras, apesar de ter sido superado pela versão mono-plano.
Ainda assim, sua participação foi decisiva pois proporcionou uma analise comparativa no
relatório da competição. Esta configuração continua sendo desenvolvida e é forte candidata
para representar a equipe Car-kará na edição 2004 da competição Aerodesign.
Palavras chave: Aerodesign, Aerodinâmica, Engenharia Reversa
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: ET0936
TÍTULO: PROJETO AERODESIGN CLASSE ABERTA SAE BRASIL 2003
ALUNO: WINSTON MIRANDA PAIVA (82858659400)
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)
CO-AUTOR: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)
CO-AUTOR: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)

Resumo:
A introdução da categoria Classe Aberta na Competição Nacional de Aerodesign foi mais
um desafio para os alunos de graduação em engenharia. Diante desta nova competição os
alunos envolvidos com as competições anteriores do Aerodesign da UFRN resolveram
enfrentar o novo desafio da classe aberta. Tendo como limitações da competição a
cilindrada do motor em 20cm3, pista de decolagem de 61m, partiu-se para a definição de
um aeromodelo de tivesse tais características e fosse capaz de decolar com máxima carga
possível. Realizou-se então uma observação dos modelos participantes das competições
internacionais, de onde foram tiradas as dimensões iniciais que posteriormente foram
ajustadas ao projeto da equipe Car-Kára. Cálculos estruturais e aerodinâmicos e o uso de
ferramentas computacionais foram realizados para garantir a performance do modelo. O
modelo realizou vários vôos com a carga de projeto comprovando sua eficiência. A
expectativa para a competição é a melhor possível, uma vez que a UFRN foi uma das três
únicas universidades que encararam o desafio. A determinação do grupo e as inovações de
projeto possibilitaram superar as barreiras tecnológicas e econômicas.
Palavras chave: Materiais Alternativos, Aerodesign, Desafio
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Resumo:
O aumento numérico e a grande diversificação, bem como o envelhecimento da frota
nacional de veículos automotores exige do poder público um controle severo das condições
operacionais desta frota, evitando assim um proporcional aumento do índice de acidentes
por falta de condições seguras de circulação. Para a concretização deste controle o
CONTRAM emite os denominados Regulamentos Técnicos da Qualidade (RTQ) que,
juntamente com normas ABNT específicas, regulamentam as condições ideais de
circulação de todos os tipos de veículos, bem como os critérios a serem seguidos para
possíveis transformações. Nesta última categoria o RN se destaca pela grande quantidade
de veículos transformados para o uso de GNV (Gás Natural Veicular). Para o atendimento
da necessidade da inspeção técnica destas transformações, regulamentada pelo
Regulamento Técnico da Qualidade No 37 (RTQ-37) e de outras demandas atendendo
vários outros RTQs, firmou-se um convênio entre a UFRN e a Empresa denominada
“SEIV” (Serviços Especializados em Inspeção Veicular), um dos mais destacados
Organismos de Inspeção Credenciados (OIC) nacionais. Trata-se de um projeto envolvendo
três docentes do Departamento de Engenharia Mecânica e sete alunos de graduação em
engenharia mecânica. Este trabalho tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas
por esta equipe, bem como a importância da inspeção veicular e algumas das técnicas
empregadas na mesma.
Palavras chave: inspeção veicular, GNV, regulamento técnico da qualidade
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Resumo:
A inovação é uma característica do Mini-Baja da UFRN. A busca pela redução de massa,
sem prejuízo da segurança, levou a equipe Car-kará à adoção de um novo conceito de
suspensão dianteira para o protótipo de minibaja 2003 da UFRN. Após análise dos sistemas
de suspensão veicular concluiu-se que a substituição das molas helicoidais por molas de
torção seria uma alternativa bastante promissora. Foram estudadas duas alternativas: o uso
de feixes de mola ou o uso de barras de torção. Os feixes disponiveis no mercado
apresentavam constante de mola muito inferior às requeridas no projeto. As barras de
torção, superiores. A solução desta equação veio com o estudo das propriedades mecânicas
de resistência e elasticidade dos materiais. Finalmente, a suspensão torcional contribuiu
para obtenção do conceito do destaque de melhor projeto mecânico da competição nacional
minibaja 2003.
Palavras chave: suspensao, torção, mini baja
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Resumo:
A busca por inovações é característica da Equipe Mini-Baja UFRN, principalmente no
quesito suspensões. Em 2002 nasceu um novo conceito de suspensão traseira que quebrou
absolutamente todos os paradigmas na competição SAE BRASIL PETROBRÁS DE MINI
BAJA. A ausência de um elemento diferencial no sistema de tração do veículo acarretava
aos veículos mini-baja um problema: uma roda tratora patinava em relação à outra, devido
à diferença de raio de trajetória que as duas descreviam num momento de curva. Pensando
no conforto do operador e no peso do carro, a Equipe Carkará de Mini-Baja UFRN foi às
pranchetas para resolver este problema. A solução consistiu em aproximar as rodas
traseiras, reduzindo a diferença de trajetória. A pequena bitola traseira, nos resultou em um
veículo com características dinâmicas de um triciclo. Os novos compromissos de
estabilidade serviram de guia para o projeto de suspensão dianteira, no que acabou por
revolucionar o conceito de mini-baja conhecido pela competição. O projeto acabou por
trazer vantagens também em custo, facilidade de fabricação e manutenção. O projeto
recebeu otimizações no ano de 2003 e a equipe credita que em 2004 alcançará o estado da
arte neste conceito de suspensão. O uso de bitola traseira reduzida no evento de mini-baja
do ano de 2003 impressionou participantes, juízes e platéia, rendendo a este conceito
prêmios nas categorias inovação, suspensão e projeto mecânico.
Palavras chave: suspensão, triciclo, mini baja
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Resumo:
As pesquisas sobre a utilização da ergonomia nas empresas podem colaborar com as
organizações como um todo, influindo nos resultados e no alcance das metas e objetivos
das mesmas. Em face ao exposto, este trabalho coloca a seguinte questão: “Qual o nível que
a ergonomia se encontra nas empresas da Grande Natal e que influência exerce sobre seus
programas, processos e rotinas?” Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória, e quanto aos
meios, a pesquisa foi bibliográfica. O universo da pesquisa foi composto por todas as
empresas da Grande Natal, dos mais variados setores e ramos de atividade. A coleta de
dados foi realizada através da aplicação de um questionário com os administradores
responsáveis pela área de produção e recursos humanos das empresas. Os resultados foram
analisados, avaliando o perfil e característica das empresas, o conhecimento de seus
gestores sobre o assunto, importância e tipos de programas ergonômicos. Constata que as
organizações da Grande Natal em sua grande maioria não apresentam nenhum programa,
processo ou método ergonômico, e que o conhecimento sobre ergonomia é bem incipiente.
Porém, ficou claro que no momento em que as empresas tomam conhecimento do conceito
de ergonomia e adquire ciência do seu campo de atuação, passam a dar uma considerável
importância às suas aplicações. Conclui que é importante difundir a aplicação da ergonomia
nas organizações, pois ela quando bem aplicada pode trazer benefícios organizacionais e
sociais consideráveis.
Palavras chave: Ergonomia, Organizações, Processos ergonômicos
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Resumo:
As linhas de microfita são empregadas no desenvolvimento de antenas planares, tapers e
circuitos de casamento para comunicações móveis. Em relação à geometria de sua seção
transversal, uma linha de microfita pode ser uniforme ou afilada. Esta última é obtida
através da variação gradual de pelo menos um dos seus parâmetros estruturais. Através da
teoria das linhas de transmissão e do método da segmentação, determinam-se os parâmetros
principais de uma seção de microfita afilada, que é tratada como uma associação em
cascata de várias subseções uniformes. Foram considerados os métodos da cavidade
ressonante e da linha equivalente no estudo de uma nova antena, a antena de microfita de
patch afilado. Foram desenvolvidos e implementados programas computacionais para a
caracterização de linhas e antenas de microfita. Esses programas são robustos e permitem
fácil adaptação para outras estruturas. Foram projetados, construídos e medidos vários
protótipos de linhas e antenas de microfita com variações lineares nas larguras da fita e do
patch condutor, respectivamente. Foram consideradas antenas com alimentação através de
linhas de microfita na borda e com geometria de reentrância. Este último tipo de
alimentação permite efetuar o casamento da antena ao alimentador. Os resultados medidos
para a frequência de ressonância apresentaram uma boa concordância com os teóricos. No
prosseguimento da pesquisa, pretende-se analisar outras formas de afilamento de patches e
seus arranjos.
Palavras chave: Antenas, Microfita afilada, Antena de microfita
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Resumo:
O Programa Mini Baja anualmente promovido pela SAE BRASIL é um desafio para
graduandos em engenharia de todo o país, trata-se de projetar e construir um protótipo de
um mini veiculo “off-road” que transporte uma pessoa o mais confortável, segura, rápida e
eficiente possível. A competição requer avanços sucessivos nas interações homemmáquina-homem. O Mini Baja foi projetado como um todo visando a evolução deste
trinômio. O protótipo Car-kará I tem um conjunto veicular harmônico que proporciona
desempenhos superiores aos seus antecessores. A metodologia de projeto conferiu-lhe
funcionalidade e simplicidade de formas maximizando ao veiculo facilidade de fabricação,
manutenção e transporte. A resistência específica veicular foi a melhor já desenvolvida em
nossa escola, culminando no veiculo mais leve da competição, sem prejuízo para
segurança. O desenvolvimento de técnicas de fabricação, montagem e teste de desempenho
dentro da UFRN proporcionaram o uso racional e estratégico dos recursos tecnológicos
destinados ao projeto. O resultado de quarto colocado geral por equipe e terceiro por escola
na Competição Mini Baja – Petrobrás, realizada em abril deste ano em Piracicaba/SP,
muito nos dignifica, pois no nosso entendimento o objetivo de permanecer entre as
melhores universidades do país foi alcançado. O veiculo Car-cará I ainda foi premiado com
o melhor tempo na prova de aceleração, onde bateu o recorde mundial da categoria.
Palavras chave: mini baja, competição sae, projeto veicular
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: ET0948
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE LINHAS PLANARES
PARA APLICAÇÃO EM CIRCUITOS DE COMUNICAÇÕES
ALUNO: MICHAEL DOUGLAS ENDERS (00944974430)
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)

Resumo:
Estruturas compostas por uma camada plana de material dielétrico revestida por uma
película condutora muito fina possuem várias aplicações, como em janelas de escritórios e
automóveis, para diminuir a elevação da temperatura causada por raios infravermelhos
incidentes, e em circuitos eletrônicos, para fins de proteção contra pulsos e interferências
eletromagnéticas. Neste trabalho, esse tipo de estrutura foi analisado através da teoria das
linhas de transmissão e da teoria de circuitos. Especificamente, foram usados os parâmetros
de espalhamento para a determinação das características de reflexão e transmissão da
estrutura analisada, que foi tratada como um quadripolo. Na análise, considerou-se uma
onda incidindo normalmente à película condutora, que foi representada por uma
impedância de superfície. Foram obtidas as expressões para os parâmetros de espalhamento
de reflexão e transmissão nas superfícies externas da estrutura. Através de uma análise
numérica, foram obtidos resultados de simulação computacional e efetuada uma
comparação com valores obtidos experimentalmente. O método de análise se mostrou
eficiente e preciso na determinação dos coeficientes de reflexão e transmissão da estrutura.
Ainda como resultado, foi possível obter uma expressão para o cálculo do valor da
resistência de superfície da película condutora para que ocorra a menor reflexão de ondas
incidentes.
Palavras chave: Linhas planares, Reflexão de ondas, Parâmetros de espalhamento
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0964
TÍTULO: GERENCIAMENTO REMOTO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES
ATRAVÉS DE AGENTES MÓVEIS INTELIGENTES
ALUNO: VILCEMAR FERNANDES MAIA FILHO (01216330476)
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700)

Resumo:
O projeto visa desenvolver um sistema distribuído de gerenciamento de redes de
computadores. O objetivo principal é reduzir ao máximo o tráfego referente às atividades
de gerenciamento causado pelo modelo centralizado, que é adotado hoje em dia pela grande
maioria das ferramentas e plataformas de gerenciamento baseadas no protocolo SNMP. A
idéia alternativa utiliza uma arquitetura distribuída baseada em Agentes Móveis. Os
Agentes Móveis são programas que podem se mover de um lugar para outro dentro de uma
rede e podem ser executados em um novo hospedeiro, evidentemente respeitando as
restrições de segurança. Toda a comunicação local, entre o gerente instalado pelo agente
móvel dentro do segmento de rede será feita através do protocolo SNMP que é atualmente
implementado pela maioria dos dispositivos que trabalham em redes. A possibilidade de se
definir políticas de gerenciamento, no intuito de se monitorar continuamente as redes, é um
dos pontos fortes desse sistema, assim como a implementação de ferramentas para tomar
ações corretivas em determinadas condições pré-estabelecidas. Uma característica
fundamental é o desenvolvimento de uma interface completa e o mais simples e amigável
possível. Deve-se abstrair ao máximo, conceitos que não façam parte dia-a-dia do principal
usuário do sistema, o administrador.
Palavras chave: Gerenciamento remoto, redes locais, redução de tráfego
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0968
TÍTULO: DISPOSITIVO PARA TESTE ESTRUTURAL DAS ASAS DO
AERODESIGN COM CARREGAMENTO AERODINÂMICO
ALUNO: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)

Resumo:
A estrutura utilizada na confecção das asas dos protótipos do Aerodesign é de dificil análise
matématica e por elementos finitos. Isso porque são utilizados materiais compositos, além
de isopor e foleados de madeira que não têm as propriedades mecânicas facilmente
determinadas. A alternativa é testar experimentalmente as asas até seu rompimento,
submetendo-as a carregamentos idênticos aos da condição de vôo. Trabalhou-se no sentido
de desenvolver um sistema capaz de medir a carga aplicada ou gerada pela asa, acelerando
a mesma com o uso de um veículo. O dispositivo criado trata-se de uma lança articulada no
veículo e apoiada por uma mola. Na outra extremidade da lança a asa é fixada e ao se
imprimir velocidade, a mesma gera sustentação e deforma a mola. A carga é medida através
da deflexão da mola. Este sistema permitiu a otimização do peso da estrutra a fim de se
construir os aviões o mais leve possivel.
Palavras chave: Aerodesign, Monoplano, Engenharia Reversa
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0977
TÍTULO: APLICAÇÃO DO CORANTE NATURAL DE URUCUM NO TINGIMENTO
DE FIBRAS TÊXTEIS NATURAIS
ALUNO: LUCIANI PAOLA ROCHA CRUZ (01193464439)
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)
CO-AUTOR: SILVAGNER ADOLPHO VERISSIMO (77929330400)
CO-AUTOR: GLEIDE FREIRE PRAXEDES (03208204400)

Resumo:
A importância dos corantes naturais na indústria têxtil desapareceu com o uso extensivo
dos corantes sintéticos empregados em diferentes fibras, porém durante os últimos 10 anos,
o uso dos corantes naturais no âmbito mundial foi incrementado de forma quase explosiva,
devido a exigência de seu uso nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e cosméticas
estabelecidas pelas legislações dos diferentes países. Este trabalho tem como objetivo
principal verificar a eficiência do corante natural do urucum no tingimento de fibras
naturais. Para isso foi determinado a curva de exaustão do corante de urucum sobre tecido
de algodão 100%, onde mostra um crescimento na exaustão do banho, do tempo zero até 30
minutos de tingimento, Chegando a 10% exatamente neste tempo. Os produtos utilizados
para auxiliar na fixação do corante foram: os mordentes alúmen de potássio e sulfato de
cobre II , o ácido cítrico e uma resina reactante polimérica; dentre os agentes de fixação
usados, a resina reatante mostrou bons resultados em relação a diferença total de cor,
ficando abaixo do limite de tolerância. Também foram realizados testes de solidez a
lavagem e a fricção. Baseado no estudo feito, pode-se encontrar o processo ideal de
tingimento com corante de urucum, onde os tecidos processados desta forma poderão ser
empregados na confecção de artigos têxteis.
Palavras chave: Tingimento, Urucum, Fibras naturais
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0984
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X NA
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
ALUNO: TIAGO RENOVATO DOS SANTOS (01048816400)
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)

Resumo:
Devido ao fenômeno da difração de Raios-X , é possível estudar materiais a nível atômico,
descobrindo e estudando sua estrutura. Pretendemos mostrar como é possível obter dados
de estruturas através da técnica de difração de Raios-X. Os Raios-X são gerados quando
uma partícula de alta energia cinética é rapidamente desacelerada, o método mais utilizado
para produzi-los é fazendo com que um elétron de alta energia colida com um alvo
metálico. Quando duas ondas em fase incidem no átomo, observa-se que para que haja uma
interferência construtiva das ondas espalhadas é necessário que seja obedecida a condição
l= 2d senq conhecida como Lei de Bragg. Sabemos que cristais são arranjos atômicos ou
moleculares cuja estrutura se repete numa forma periódica tridimensional, eles são
formados por diversas células unitárias arranjadas tridimensionalmente com sete tipos de
simetria, o que diferencia os tipos de células unitárias é a relação entre seus parâmetros de
rede, que definem a célula unitária da seguinte forma: a, b e c indicam o comprimento dos
três eixos, enquanto a, b e g são os três ângulos existentes em um vértice da célula. Se
incidirmos o feixe em ângulos variáveis em uma amostra com uma certa distribuição de
pequenos cristalitos e colocarmos essas intensidades em função do ângulo de espalhamento
2q, iremos obter um gráfico chamado difratograma. Dessa forma, é possível descobrir a
composição de materiais através da difração de Raios-X e assim caracterizá-los.
Palavras chave: Difração de raios-x, células unitárias, materiais
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0986
TÍTULO: FORÇAS EM SUPERFÍCIES PLANAS SUBMERSAS
ALUNO: MARCELO GOMES RIOS FILHO (03569625478)
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)

Resumo:
A disciplina de Mecânica dos Fluidos faz parte dos currículos de engenharia, podendo ser
vista como base para as disciplinas mais avançadas na área de estudo dos fluidos. Com o
desenvolvimento matemático/computacional hoje existente, muitos fenômenos antes
somente visualizados em laboratório já podem ser facilmente interpretados por modelos
computacionais; também cabe ressaltar que alguns fenômenos de difícil visualização em
laboratórios são hoje facilmente estudados via computador. Exemplo disto é a visualização
de variações na intensidade e direção da força resultante que atua em uma superfície plana
imersa em um fluido qualquer. Isto se deve a complexidade exigida para a determinação
dos parâmetros geométricos (centro de gravidade, momento de inércia, produto de inércia,
etc.), ou pela ausência de estruturas laboratoriais simplificadas que permitam a visualização
do fenômeno. Sendo assim, foi desenvolvido um software que determina a força em
superfícies planas quaisquer como: quadrados, retângulos, triângulos, círculos, perfis em ‘I’
e em ‘H’ como também possibilita a criação de uma figura que melhor convenha ao
usuário, dando-lhe a possibilidade de inúmeras variações na geometria, profundidade e
declividade. Foram criados alguns casos exemplos, nos quais são variadas as geometrias da
superfície plana, a declividade do plano que a contém e a profundidade de imersão,
utilizando como base os princípios da hidrostática e da geometria plana.
Palavras chave: forças, superfícies planas, mecânica fluidos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0144
TÍTULO: O USO DO PLASMA TÉRMICO NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS
PERIGOSOS
ALUNO: CLAUDIO FERNANDES DA SILVA (00978182405)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: ALLISON ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA (60414634268)
CO-AUTOR: WAGNER LOPES TORQUATO (03145621416)

Resumo:
Um dos sérios problemas ecológicos enfrentados pela humanidade é a disposição dos
resíduos perigosos produzidos por fabricas e hospitais. A destinação destes materiais chama
atenção para as possíveis conseqüências da disposição de resíduos não tratados em aterros
devido ao alto risco de contaminação do solo, da água e do ar por substâncias perigosas e
sua persistência por longo tempo, representando uma grave ameaça ao ecossistema. A
transformação destes resíduos em compostos inofensivos ao meio ambiente pode ser
efetuada por utilização de tratamentos a plasma térmico que promove a destruição térmica
dos componentes ativos nos resíduos, a elevadas temperaturas proporcionando uma grande
redução do volume, inertização e vitrificação dos resíduos perigosos. O trabalho apresenta
exemplos de tecnologias com emprego do plasma térmico no tratamento de resíduos
perigosos, incluindo resíduos orgânicos, catalisadores e cinzas de incineração. Também são
apresentados e discutidos os vários tipos de tochas a plasma, suas características,
configurações e empregos mais adequados a cada tipo.
Palavras chave: plasma, resíduos perigosos, tratamento
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0173
TÍTULO: SISTEMAS DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
ALUNO: MARCELO GOMES MEDEIROS DE MACEDO (02026519404)
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA (01051110408)
CO-AUTOR: HUGO ROBERTO RODRIGUES CORTEZ (00927097451)

Resumo:
A compostagem é definida como um processo biológico aeróbico e controlado de
tratamento e estabilização de resíduos orgânicos para a produção de húmus. É um método
de transformação, através de processos físicos, químicos e biológicos, da fração orgânica
contida no lixo, em composto orgânico estabilizado, que se constitui num excelente
condicionador de solos. As usinas de compostagem são centros de separação das frações
orgânicas e inorgânicas dos resíduos sólidos domésticos, operacionalizados em maior ou
menor escala por equipamentos eletromecânicos. As instalações das usinas de
compostagem podem ser agrupadas em cinco setores: recepção e expedição, usina de
triagem, pátio de compostagem, beneficiamento e armazenamento de composto e outras
instalações.O presente trabalho visa estudar os sistemas de compostagem, suas vantagens e
desvantagens, como também discorrerá sobre a operação da usina de compostagem.
Palavras chave: Compostagem, Sistemas de compostagem, Resíduos Sólidos Urbanos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0390
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E PETROGRAFIA DE ROCHAS
VULCÂNICAS CENOZÓICAS NA REGIÃO DE LAJES E PEDRO AVELINO – RN
ALUNO: HÊNIO SANTANA DE PAIVA (00989700461)
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)

Resumo:
O vulcanismo Cenozóico no NE do Brasil tem sido estudado principalmente com enfoque
petrológico. O objetivo deste trabalho é aperfeiçoar o mapeamento geológico de corpos
vulcânicos relacionados ao magmatismo Macau, localizados na região de Lajes (Pico do
Cabugi) e Pedro Avelino (Serra Preta) no RN. Esta caracterização é complementada por
estudo petrográfico e textural das referidas rochas. O mapeamento geológico (escala
1:10.000), envolve elementos estruturais e variações de fácies, objetivando obter
informações adicionais para o melhor entendimento da geometria dos corpos. Como
metodologia de trabalho, desenvolveu-se inicialmente a pesquisa bibliográfica, seguindo-se
a interpretação de imagens de satélite e de fotografias aéreas, checagem de campo e coleta
de amostras para análise em laboratório. Como resultados, citam-se: i) o corpo Cabugi
constitui um neck vulcânico complexo, com duas gerações de basaltos e uma de diques
microgabróides intrusivos no basalto; ii) o corpo Serra Preta apresenta a parte centro-norte
com geometria de derrame e a parte sul definindo um plug; o tipo predominante é do
basalto mais jovem; iii) ocorrem abundantes xenólitos de peridotito nos dois corpos
(Cabugi e Serra Preta); iv) especialmente no corpo Cabugi, são freqüentes xenocristais de
olivina, clinopiroxênio e quartzo; v) no neck Cabugi, um aspecto a ressaltar é a presença de
disjunções colunares com eixos de mergulho variando de vertical a moderado em seu
contorno.
Palavras chave: pico do cabugi, mapeamento, petrografia
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0398
TÍTULO: MODELAMENTO DIGITAL DO PICO DO CABUGI
ALUNO: JOSÉ SARAIVA PLÁCIDO JÚNIOR (00837128447)
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)
CO-AUTOR: HÊNIO SANTANA DE PAIVA (00989700461)

Resumo:
O Pico do Cabugi uma das mais importantes feições geológicas/geomorfológicas do Rio
Grande do Norte, localizado à 8 km a oeste da cidade de Lajes, no vale dos rios Assu e
Piranhas, a cerca de 140 km da cidade de Natal, teve seu modelo digital construído a partir
da vetorização de suas curvas altimétricas encontradas na carta topográfica Lages na escala
de 1:100.000 da SUDENE do ano de 1972.Após a vetorização de suas curvas altimétricas,
foram criados os arquivos de base do modelo o modelo GRID é simples e seu
processamento tende a ser mais eficiente do que outros modelos, mas por outro lado este
tipo de modelo só pode ser utilizado quando a superfície a ser analisada for capaz de
suportar uma malha estruturada rígida. O modelo TIN possui a vantagem de apresentar uma
resolução variável o mesmo tende a ser mais detalhado quanto maior for a complexidade da
área (relevo) e as coordenadas dos campos de dados são mantidas como parte de uma
triangulação então subseqüente a outras analises com interpolação e nenhuma informação é
perdida, porém o seu processamento tende a ser menos eficientes do que os modelos GRID.
A partir destes arquivos base foram criados os modelos digitais do Pico do Cabugi,
tornando possível uma visualização tridimensional sobre a área em deferentes perspectivas,
cálculos estatísticos, confecção de perfis topográficos e a criação de um banco de dados
digitais que poderão ser analisados e atualizados usualmente.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0469
TÍTULO: PREVISÃO DO COMPORTAMENTO DAS TELECOMUNICAÇÕES VIA
SATÉLITE, USANDO-SE DADOS DOS SATÉLITES GOES.
ALUNO: ADRIANO SILVA BELISIO (56574681472)
ORIENTADOR: ENIVALDO BONELLI (60025123815)

Resumo:
GPS (Global Positioning System) é uma constelação de satélites orbitando a Terra a 20.000
km de altitude. O GPS é usado para dar as coordenadas de um determinado ponto
instantaneamente. Entretanto, há muitos erros nas medidas por GPS devido à propagação
do sinal dentro da ionosfera e da atmosfera da Terra. Alem desses erros, existe o
espalhamento do sinal por flutuações na densidade do plasma ionosférico (irregularidades
ionosféricas).Essas irregularidades afetam os sinais dos satélites fazendo com que haja
modulações nos mesmos, chamadas de cintilações ionosféricas. No presente trabalho,
estudamos a correlação das cintilações ionosféricas utilizando um índice de cintilação (S4)
e a componente Hp(paralela ao eixo da Terra) do campo magnético detectado pelos
satélites GOES. Através desse estudo verificamos uma relação entre a perturbação no
campo magnético detectada pelos GOES e o índice S4. Através dessa relação, podemos
fazer uma previsão do comportamento das telecomunicações em uma grande faixa de
freqüência, além da variação da precisão das medidas por GPS.
Palavras chave: Ionosfera, Goes, Telecomunicações
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0494
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA SUPERVISÓRIO PARA
MONITORAMENTO E AJUSTE DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL
ALUNO: PAULO ROBERTO DA MOTTA PIRES (03447147482)
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)

Resumo:
Sistemas supervisórios de operação remota são bastante úteis na indústria atualmente.
Entretanto o alto custo dos sistemas comerciais limitam em muito sua utilização.Este
trabalho discute o desenvolvimento de um sistema supervisório para monitoramento e
controle de nível em um tanque duplo para experimentos de controle via internet, baseado
em software livre. Para a escrita deste programa, utilizaram-se as bibliotecas padrão da
linguagem C, próprias para programação em tempo-real no sistema operacional Linux. A
interface gráfica implementada faz uso da biblioteca OpenGL. O sistema é executado em
uma estação de trabalho que conecta-se via rede ethernet a uma máquina remota. Esta
máquina, ligada diretamente à planta, hospeda o sistema RTLinux, que assegura os
requisitos de temporização ao programa de controle. A partir dela, o sistema supervisório
obtém, via rede local, dados que refletem o estado da planta, tais como o nível do
reservatório e o sinal de controle atuante na bomba. Esses dados são apresentados de forma
gráfica ao operador que também pode alterar os parâmetros do controle remotamente. O
supervisório foi testado no decorrer do primeiro semestre letivo de 2003 em práticas para
disciplina Laboratório de Sistemas de Controle (DCA0437). Através dele, estratégias
clássicas para controle de nível (tais como Proporcional e PID) puderam ser avaliadas com
ajustes efetuados em tempo real.
Palavras chave: Sistema Supervisório, Controle em Tempo Real, Software Livre
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0505
TÍTULO: ESTUDO DOS MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA A PRODUÇÃO DE
CILINDROS DE ARMAZENAMENTO DE GÁS NATURAL
ALUNO: LILIAN ALVES DE ARAÚJO (03280363403)
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

Resumo:
A utilização do gás natural vem crescendo nos últimos anos devido às suas diversas
aplicações, substituindo formas convencionais de energia (derivados de petróleo,
eletricidade e carvão). Enquanto as demais fontes energéticas possuem áreas específicas de
utilização, o gás natural não dispõe de um mercado cativo, adaptando-se, porém, facilmente
às necessidades energéticas de um determinado setor. Além disso, por ser um combustível
menos poluente devido a sua estrutura química simples, seu uso tem crescido mais
rapidamente do que os demais derivados de petróleo. Esta vantagem torna o gás natural um
produto mais adequado ao uso em centros urbanos com problemas de poluição. Porém,
ainda existe o problema do armazenamento deste gás, que é feito em cilindro metálico, que
apresenta, freqüentemente, problemas de corrosão. Este trabalho apresenta um estudo dos
parâmetros de processabilidade do polipropileno aditivado com argila, visando a
aplicabilidade de compósitos poliméricos como materiais alternativos nos cilindros de
armazenamento do gás natural.
Palavras chave: cilindro, gás natural, polipropileno
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0513
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE DE INVERSORES UTILIZANDO
PROTOCOLO MODBUS/RTU
ALUNO: ALYSSON GEISEL MEDEIROS DE ARAÚJO DANTAS (02719166480)
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)
CO-AUTOR: FÁBIO SOARES DE LIMA (03063679470)

Resumo:
Em um ambiente industrial existem diversos processos automatizados, envolvendo
equipamentos mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos. Com a evolução tecnológica, os
processos passaram a serem gerenciados remotamente de uma sala de controle, sendo um
exemplo prático o acionamento de motores. O supervisor de processo deseja de uma sala
monitorar todos os parâmetros de um inversor de freqüência, acionar e alterar a velocidade
de rotação do motor. Porém a quantidade de cabos a serem utilizados seria enorme. Desta
forma, as redes industriais surgiram, com apenas um cabo é possível transportar dados do
processo, diretamente do chão-de-fábrica à sala de controle, permitindo que o supervisor da
planta a gerencie remotamente. A redução de cabos facilita a detecção de erros do processo
(ex: cabos partidos) como também, e principalmente, reduz drasticamente o custo em
cabeamento. O projeto desenvolvido gerencia um conjunto de três inversores cada um com
seus respectivos motores, utilizando o protocolo de comunicação MODBUS-RTU numa
rede industrial RS-485. Na estação remota de gerenciamento é possível acionar o motor,
inverter sua rotação, aumentar sua velocidade de rotação e supervisionar parâmetros como:
torque do motor, velocidade de rotação, corrente do motor, potência de saída, estado do
inversor e horas energizado. O processo pode ser monitorado através da Internet, sendo
possível de qualquer local observar todos os parâmetros do processo, disponíveis no seu
navegador “WEB”.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0561
TÍTULO: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA O APROVEITAMENTO DA
ÁGUA ASSOCIADA À PRODUÇÃO DE PETRÓLEO UTILIZANDO OSMOSE
REVERSA
ALUNO: ANDRESSA BEZERRA DE FRANÇA (00958820490)
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)

Resumo:
Durante a produção de petróleo de uma jazida, independente do mecanismo de produção
(primário, secundário ou terciário), é comum a produção de água associada. A
conseqüência desse fato é a geração de grandes volumes de água a serem descartados,
muitas vezes no mar. Esta água, denominada água produzida, geralmente contém altos
teores de sais e uma mistura complexa de compostos orgânicos e inorgânicos, cuja
composição varia durante a vida do campo, e cujo volume tende a crescer à medida que o
campo envelhece. A filtração convencional é um dos principais processos existentes para se
atingir a especificação da água. Em muitas aplicações, sobretudo na reinjeção de água em
reservatórios ou jazidas, há necessidade de filtrações especiais, normalmente lentas e de
altos custos. Assim, dentre as técnicas existentes atualmente, foi escolhida, para este
trabalho, a osmose reversa devido à sua capacidade em remover partículas extremamente
pequenas (5 a 15 angstrons). Vários artigos foram analisados e assim, foi possível efetuarse uma comparação entre os diversos processos de remoção de contaminantes da água
produzida e a escolha do processo que melhor se enquadra com as necessidades dos campos
produtores da UN-RNCE. O dimensionamento do processo em escala piloto e verificação
da sua viabilidade econômica está sendo realizada.
Palavras chave: Osmose Reversa, Água Produzida, Filtração
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0577
TÍTULO: O FLUXO DE TRABALHADORES E O CRESCIMENTO DE NATAL
DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
ALUNO: PABLO GLEYDSON DE SOUSA (01244320420)
ORIENTADOR: GIOVANA PAIVA DE OLIVEIRA (40647706415)

Resumo:
O trabalho pretende avaliar como a migração para Natal durante a Guerra contribuiu com o
crescimento físico e demográfico, a partir de entrevista com o historiador Leonardo Barata
e registros bibliográficos. Natal serviu de base militar para as tropas aliadas que construiu
quase 400 prédios militares no “Parnamirim-Field. Para sua execução, a cidade não
dispunha de mão-de-obra suficiente, o que provocou a intensificação da migração do
interior do RN e de outros estados. Neste período, coincidentemente, a região enfrentou
uma estiagem, o que tornou a oferta de emprego na capital um atrativo para o deslocamento
em busca de melhores condições de vida. Agravando esta situação, a cidade ainda serviu de
abrigo temporário para trabalhadores subsidiados pelo Governo Federal para produzirem
látex no Norte do país. Todo esse contingente fixou-se nos bairros do Alecrim e das
Quintas que, já naquela época, eram bairros tipicamente operários ou da população mais
pobre. Constatamos, enfim, que as mudanças ocorreram com muita rapidez e que a cidade
não estava preparada para receber tamanho contingente, o que acelerou a busca de soluções
para problemas que se evidenciaram como: falta de moradia, escassez de alimentos e crise
no sistema de abastecimento de água. No século XX, as capitais do país enfrentaram o
deslocamento de migrantes e em Natal esse quadro tornou-se mais evidente a partir da
Segunda Guerra Mundial, quando sua população dobrou, em uma década, de 50 para 103
mil habitantes.
Palavras chave: História da Cidade, Arquitetura e Urbanismo, 2a. Guerra Mundial-Natal
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0586
TÍTULO: SEPARAÇÃO CEGA DE FONTES APLICADA A INSTRUMENTAÇÃO
INTELIGENTE EM REDE
ALUNO: ISABELE MORAIS COSTA (01169080413)
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)

Resumo:
O trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema capaz de separar um sinal ruidoso,
proveniente de um sensor, em ruído e informação. Este problema é conhecido como
separação cega de fontes. As técnicas de filtragem atuais, baseadas nas freqüências distintas
dos sinais, não se aplicam a este problema uma vez que informação e ruído se encontram na
mesma faixa de freqüência. O sistema implementado é constituído de uma rede neural
baseada no algoritmo ICA (Independent Component Analysis), que funciona baseado no
principio da independência estatística dos sinais. Esse método se mostra eficiente em redes
de sensores onde a exatidão é exigida como característica principal.
Palavras chave: Redes Neurais, Filtragem, Instrumentação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0647
TÍTULO: MONITORAMENTO DA GEOMETRIA PRAIAL DA ENSEADA DOS
GOLFINHOS, PRAIA DE PIPA/RN.
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS MEDEIROS DE MOURA (87577038415)
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)

Resumo:
O monitoramento da morfologia praial na Enseada dos Golfinhos, Praia de Pipa, localizada
no município de Tibau do Sul, litoral sul oriental do estado do Rio Grande do Norte, é uma
etapa essencial para o desenvolvimento de um modelo deposicional de cúspides praiais, que
ocorrem em todo o litoral Potiguar, sendo este o alvo principal do trabalho.
Durante os meses de janeiro a julho de 2003, nos períodos de marés de sizígia, por ocasião
da lua nova e da lua cheia, foram realizados os trabalhos de aquisição de dados, que
consistem no levantamento topográfico plani-altimétrico. No levantamento foi utilizada
uma estação total modelo Trimble 305. Os dados coletados com este levantamento
topográfico fornecem um modelo de como se encontra a morfologia da praia na área, sendo
que a comparação dos modelos gerados no decorrer do tempo, mostram a evolução da
morfologia da praia, indicando os períodos de engorda, quando processos sedimentares
depositam material na praia, e também períodos de emagrecimento, quando a atividade
erosiva predomina, retirando material da praia. Além disto, são também obtidas
informações sobre a presença e desenvolvimento de ondulações na superfície da praia,
denominadas de cúspides praiais.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0675
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA INICIAL DE APARECIMENTO
DE CRISTAIS – TIAC - DE PARAFINA ATRAVÉS DO MÉTODO ANALÍTICO DA
DENSIDADE.
ALUNO: MANUELLE MEIKE SILVA DE ARAÚJO (02800743441)
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)
CO-AUTOR: MARIA BIANCA MEDEIROS DE MELLO (00989033490)
CO-AUTOR: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)

Resumo:
A otimização da exploração de reservatórios de óleos parafínicos requer, inevitavelmente,
um modelo matemático que represente o comportamento desses óleos. O ponto de névoa
(TIAC- temperatura inicial de aparecimento dos cristais) do óleo em diferentes
composições é uma informação necessária para modelagem de um óleo parafínico. A
determinação da TIAC tem metodologia analítica padronizada somente para derivados de
petróleo, onde pode ser observada a temperatura de turvação dos mesmos. No caso de
petróleos, a TIAC não pode ser determinada visualmente exigindo o emprego de outras
técnicas analíticas tal como densidade. A metodologia analítica da adotada para a
determinação da TIAC em petróleos está baseada na mudança do comportamento da
densidade do petróleo devido a presença de cristais de parafina. O presente trabalho utilizou
a técnica analítica da densidade para encontrar as TIAC’s de oito tipos de petróleo
recebidos pela Refinaria Landulpho Alves – RLAM. Esta técnica consiste na escolha de
duas retas que se encontram abaixo e acima do ponto de inflexão da curva da densidade, em
seguida determina-se o valor deste ponto através de uma igualdade das retas. Este ponto
corresponde a TIAC. Com a análise dos gráficos obtidos referentes aos oito tipos de
petróleo analisados, foi possível determinar as respectivas TIAC’s. As densidades expostas
neste trabalho foram obtidas com a utilização de um Densímetro.
Palavras chave: Petróleo, Temperatura Inicial de Aparecimento de Cristais de Parafina,
Densidade
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0848
TÍTULO: ADAPTAÇÃO DO LODO BIOLÓGICO PARA REMOÇÃO DE FENOL
ATRAVÉS DE PROCESSOS BIOLÓGICO E FOTOQUÍMICO – BIOLÓGICO
ALUNO: MÁRCIO SILVA BEZERRA (03096468478)
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)
CO-AUTOR: LAERTE DE MEDEIROS BARROS JÚNIOR (02239677422)

Resumo:
No decorrer deste século, vários tipos de tratamento de efluentes industriais foram
desenvolvidos e aperfeiçoados com a finalidade de atenuar a poluição causada pelo
lançamento de águas residuárias industriais em corpos d’água receptores. A remoção de
fenol de águas residuárias tem sido, cada vez mais, objeto de atenção no estudo de controle
de poluição de águas. Estes compostos devem ser removidos em níveis aceitáveis pela
legislação ambiental devido à demanda de oxigênio, geração de maus odores, toxicidade à
vida aquática, além de causar a eutrofização, modificando a biota e criando um
desequilíbrio na cadeia da vida aquática. Dentro deste enfoque mais amplo, este trabalho
pretendeu estudar a remoção do fenol por processos biológico e fotoquímico-biológico com
o objetivo de estabelecer a melhor forma de tratamento para remoção deste poluente. A
biomassa foi coletada na Estação de Tratamento da UFRN e adaptada pelo método natural,
através da verificação das porcentagens de remoção de fenol. O processo fotoquímico
biológico foi mais eficiente para a remoção do fenol com lodo não adaptado, enquanto que
após a adaptação do lodo o processo biológico aumentou a capacidade de biodegradação de
fenol. Este trabalho mostrou o potencial da utilização do tratamento combinado
fotoquímico – biológico em relação ao processo biológico, na remoção de compostos
tóxicos presentes em efluentes industriais.
Palavras chave: Fenol, Biológico, Fotoquímico-Biológico
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0969
TÍTULO: BASES PARA UM ORDENAMENTO TERRITORIAL DO LITORAL
ORIENTAL POTIGUAR
ALUNO: TIAGO BARRETO DE ANDRADE COSTA (00945791488)
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)

Resumo:
O Litoral Oriental do RN é uma área que, na direção do município de Natal se apresenta
cada vez mais urbana, é responsável por uma fundamental parcela da produção econômica
do Estado (tanto rural como urbano-industrial) e é pólo de atração demográfica com
significativa densidade populacional, principalmente nas imediações de Natal. Por esses
fatores é uma grande produtora de rejeitos antropogênicos, aos quais, na maioria das vezes,
não são dados destinos ambientalmente adequados. Nesse contexto os estuários dessa área
tornam-se alvos de intensos impactos ambientais. O presente trabalho buscou, pois,
diagnosticar a dinâmica sócio-ambiental de tais espaços criando, através de um zoneamento
ecológico e econômico, parâmetros para um desenvolvimento sustentável dos estuários que
se encontram nesse litoral. Para alcançar esse objetivo coletou-se dados sócio-econômicos
no IDEMA e IBGE, integrou-os em um banco de dados SIG, onde os mesmos foram
cruzados entre si gerando informações cartográficas e estatísticas que subsidiaram a
elaboração de um diagnóstico sócio-ambiental da área. Os estuários vêm sendo
indevidamente ocupados através da expansão acelerada da carcinicultura, das cidades,
culturas, etc. Como resultados da presente pesquisa foram elaborados relatórios e mapas de
vulnerabilidade ambiental que servirão para a criação de instrumentos legais que
disciplinem o uso dos estuários dessa área.
Palavras chave: zoneamento ecológico-econômico, desenvolvimento sustentável, cartas de
vulnerabilidade ambiental
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0811
TÍTULO: PROJETO DE CONTROLE NEBULOSO UTILIZANDO O LINUX EM
TEMPO REAL
ALUNO: LEONARDO VITOR ARAUJO CAVALCANTI (01216629420)
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)

Resumo:
Neste trabalho utilizou-se à linguagem Java para a criação de uma interface homemcomputador, cuja finalidade é controlar um nível de um tanque através de sinais de controle
para uma bomba hidráulica.O programa também é capaz de gerar gráficos em tempo real
do nível do tanque é o valor da tensão aplicada no motor. O tipo de interface gráfica usada
no programa foi o padrão GUI (Graphical User Interface).
Palavras chave: Controle de Nivel, Java, bomba Hidráulica
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0910
TÍTULO: CONSTANTE DE PLANCK: UMA MEDIDA EXPERIMENTAL SIMPLES
ALUNO: THATYARA FREIRE DE SOUZA (04603726457)
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)

Resumo:
Com a introdução do tema Física Moderna nos programas de vestibulares das
universidades, em especial, no vestibular da UFRN surge naturalmente a necessidade de
experimentos de Física Moderna que possam ser montados nas escolas de ensino médio.
Nesse trabalho apresentaremos uma realização experimental da Física Moderna, que pode
ser montada nas escolas de ensino médio com materiais adquiridos no comércio local. É
uma idéia adaptada de um problema do provão de Física 2002. O experimento mede uma
das constantes fundamentais da Física, a constante de Planck. A realização é possível
devido ao advento dos semicondutores, aqui o diodo emissor de luz (led) é o dispositivo
que emite a radiação eletromagnética. Essa radiação é emitida depois que aplicasse uma
tensão de corte VC no led, dada por VC = Eg/e, onde e é a carga do elétron e Eg é a energia
de separação entre a banda de condução e a banda de valência do semicondutor. Acima de
VC, a corrente elétrica cresce, linearmente, com a tensão aplicada, de acordo com a
condutividade do material, e os elétrons ganham energia fazendo uma transição entre as
chamadas banda de valência e a banda de condução, saindo da banda de valência e indo
para a banda de condução. Assim, o led emite luz quando os elétrons decaem da banda de
condução para a de valência. Mostraremos como montar o aparato experimental para
aquisição da tensão de corte, para vários comprimentos de onda da emissão da radiação
com diferentes leds.
Palavras chave: Constante de Planck, Ensino Médio, Aparato Experimental
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: ET0994
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS DO SOL
ALUNO: DÉBORAH JANICIELLE DE AZEVEDO SILVA (04889732446)
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)

Resumo:
O estudo da evolução dos parâmetros físicos do Sol, nossa estrela central, é de fundamental
para compreendermos sua história e as relações Sol-Terra. Neste trabalho, utilizando
parâmetros físicos obtidos com espectroscopia de alta-resolução de estrelas do tipo solar,
mais jovens, com a mesma idade e mais evoluídas do que o Sol analisamos a evolução da
velocidade de rotação solar, em função da temperatura efetiva e da metalicidade, bem como
de alguns processos de geração de energia dependentes diretamente da rotação
Palavras chave: Parâmetros solares, evolução do sol, física solar
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: ET0290
TÍTULO: NOVO MÉTODO DE REVESTIR SUPERFÍCIE INTERNA DE TUBOS
TRANSPORTADORES DE PETRÓLEO E DERIVADOS.
ALUNO: KLEBER JOSÉ BARROS RIBEIRO (03444616457)
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)

Resumo:
O transporte de gás natural, petróleo e seus derivados apresentam grandes desafios
relacionados com o poder corrosivo de agentes como o H2S, presentes nesses ambientes.
No caso de tubos de grandes diâmetros, o problema é menos crítico porque é possível,
através de técnicas existentes, revestir sua superfície interna. Atualmente já se faz essa
operação de revestimento para diâmetros superiores a 3 polegadas. Nesse caso o alumínio é
um dos elementos mais indicado por ser mais passivo, ou seja, mais anti-corrosivos a esses
elementos do que o próprio aço. Com o intuito de solucionar o problema de revestimento
interno de tubos com diâmetro crítico, ou seja, menor que 3 polegadas, foi proposta uma
nova técnica para revestimento desses tubos, onde o alumínio é depositado através de uma
descarga em cátodo oco. A técnica é relativamente simples, original e, em larga escala, tem
seus custos bastante reduzidos. Um equipamento a plasma foi construído, vários parâmetros
do processo foram testados e as primeiras camadas internas já foram m dando sinais do
sucesso dessa nova técnica de�observada na ordem de 7 revestimento.
Palavras chave: Revestimento, Plasma, Tubulações
Modalidade da bolsa: Voluntário
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