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CÓDIGO: ET0003  
TÍTULO: BIODIGESTAO ANAEROBIA NATURAL DE EFLUENTES DA 
INDUSTRIALIZAÇÃO DA CASTANHA DE CAJU  
ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0004  
TÍTULO: SINTERIZAÇÃO E NITRETAÇÃO DE COMPÓSITOS DE MATRIZ METÁLICA 
REFORÇADA POR DISPERSÃO DE PARTÍCULAS CERÂMICAS DE NBC E TAC  
ALUNO: BRUNA CANDICE DE FREITAS GUEDES (04561728406)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
 
 

 

CÓDIGO: ET0005  
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE SOBREMESA LÁCTEA SABOR PITANGA A PARTIR DO 
LEITE DE CABRA  
ALUNO: JANAINA WANDERLEY DO NASCIMENTO (03043947428)  
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)  
 

 
 
CÓDIGO: ET0006  
TÍTULO: MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DE LIGAS CU-AL PARA USO 
ODONTOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS FUNDIDOS  
ALUNO: BRUNA MELINA MARQUES DE SOUSA (01266698485)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
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CÓDIGO: ET0007  
TÍTULO: ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DE PASTAS CIMENTANTES FRENTE AO 
ATAQUE ÁCIDO  
ALUNO: ENGUELBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES (91604915404)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0012  
TÍTULO: SOBREMESA LÁCTEA DE LEITE DE CABRA SABOR MANGA  
ALUNO: IGOR MEDEIROS CLEMENTINO (01107519497)  
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0013  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM DIAGRAMA MAGNÉTICO PARA O ENSINO DOS 
NÚMEROS QUÂNTICOS E A DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA.  
ALUNO: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (03633396470)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
CO-AUTOR: FRANCISCA EDIVANIA DE MORAES (04382274419)  
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNADES (44420773472)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0015  
TÍTULO: UM ESTUDO COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE ESPECIFICAÇÃO E 
MODELAGEM DE INTERFACES: MEDINDO O POTENCIAL DA IMML  
ALUNO: FABIOLA MARIZ DA FONSÊCA (01318684463)  
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTE LEITE (55281192434)  
CO-AUTOR: FABIOLA MARIZ DA FONSÊCA (01318684463)  
CO-AUTOR: JAIR CAVALCANTE LEITE (55281192434)  
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CÓDIGO: ET0019  
TÍTULO: CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DO SISTEMA TIO2-K2CR2O7.  
ALUNO: VALDEMIR GOMES CORTEZ JÚNIOR (07196866444)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)  
CO-AUTOR: CASSIA MIRIM LUCAS (03713149410)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0020  
TÍTULO: MODELAGEM GRAVIMÉTRICA 2D DO PLÚTON BARCELONA  
ALUNO: JOÃO CARLOS FERNANDES DE ALMEIDA (00945968400)  
ORIENTADOR: FERNANDO ANTONIO PESSOA LIRA LINS (06898068334)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0022  
TÍTULO: EVIDÊNCIAS DE CARACTERÍSTICAS LUMINESCENTES NO PÓ DE ZT 
AMORFO OBTIDO VIA MÉTODO PECHINI  
ALUNO: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA. (02299260455)  
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)  
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0023  
TÍTULO: ESTABILIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA DOPADA COM CE+3 E ND+3  
ALUNO: JOSÉ FRANCINALDO DE OLIVEIRA (27393179806)  
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: LIDIANE ALVES PIMENTEL (00842637419)  
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)  
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CÓDIGO: ET0024  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA COM A ADIÇÃO DE CE+4 
VIA MÉTODO PECHINI  
ALUNO: LIDIANE ALVES PIMENTEL (00842637419)  
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: JOSÉ FRANCINALDO DE OLIVEIRA (27393179806)  
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0025  
TÍTULO: ANÁLISE MICROESTRUTURAL DA CERÂMICA PLZT VIA MÉTODO 
PECHINI  
ALUNO: MANUELLA KARLA DA CRUZ RODRIGUES (01188803492)  
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA. (02299260455)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0026  
TÍTULO: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA DA REAÇÃO FERRO E ENXOFRE.  
ALUNO: FRANCISCA EDIVANIA DE MORAES (04382274419)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
CO-AUTOR: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (03633396470)  
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNADES (44420773472)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0027  
TÍTULO: ENTENDER O PROCESSO DE FILAS  
ALUNO: LUCIANA NETTO (01386784486)  
ORIENTADOR: ANDRE GUSTAVO CAMPOS PEREIRA (71345663404)  
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CÓDIGO: ET0034  
TÍTULO: APLICAÇÃO DO SOFTWARE RADIANCE NA DISCIPLINA DE CONFORTO 
AMBIENTAL DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFRN  
ALUNO: SATHIAWATHY MARIA RAMALHO BATISTA 
LADCHUMANANANDASIVAM (05020100455)  
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0036  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA MONITORIA PARA UMA BOA PRÁTICA 
DIDÁTICA EM QUÍMICA ORGÂNICA.  
ALUNO: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0040  
TÍTULO: A TEORIA DOS NÚMEROS ANTES DOS PITAGÓRICOS  
ALUNO: DANIEL ECCO (00934418942)  
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453)  
  
 

 
 
CÓDIGO: ET0041  
TÍTULO: AVALIAÇÃO QUIMIOFARMACOLÓGICA DAS CASCAS DO CAULE DE 
ANACARDIUM OCCIDENTALE  
ALUNO: CAMILA DE SOUZA SILVA (06013877408)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: CAMILA DE SOUZA SILVA (06013877408)  
CO-AUTOR: ALYNE FARIAS DA CUNHA (03674914433)  
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CÓDIGO: ET0049  
TÍTULO: ALGORITMOS TRANSGENÉTICOS PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE DE 
STEINER  
ALUNO: ANNA GISELLE CAMARA DANTAS RIBEIRO (05661747403)  
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749)  
 
 

  
CÓDIGO: ET0052  
TÍTULO: ALUMINATO DE NÍQUEL COMO PIGMENTO CERÂMICO  
ALUNO: CHRISTIANE KELLY MELO DE ARAÚJO (03396382498)  
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (03936872449)  
  
 

 
 
CÓDIGO: ET0056  
TÍTULO: EMPREGO DA TÉCNICA DE RECUPERAÇÃO DE GEL DE SÍLICA ATRAVÉS 
DO PROCESSO OXIDATIVO COM KMNO4 JOSÉ WEDSON COSTA LIMA, ANDRÉ DA 
CUNHA, MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL E-MAIL: 
MAMMACIEL@HOTMAIL.COM  
ALUNO: JOSÉ WEDSON COSTA LIMA (00906722403)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: JOSÉ WEDSON COSTA LIMA (00906722403)  
CO-AUTOR: ANDRÉ DA CUNHA (00869991418)  
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0059  
TÍTULO: SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO PARA UM MÓDULO SEM-FIO DE MEDIÇÃO 
EM PETRÓLEO  
ALUNO: RAFAEL MAGALHÃES NÓBREGA DE ARAÚJO (05231342408)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
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CÓDIGO: ET0062  
TÍTULO: UTILIZANÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS DAS ESPÉCIES MEDICINAIS 
CAPISICOM FRUTECENS E CROTON CAJUCARA PARA OBTENÇÃO DE NOVOS 
SISTEMAS MICROEMULSIONADOS  
ALUNO: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (06147351494)  
ORIENTADOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (06147351494)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0063  
TÍTULO: SOLUBILIZAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS EM SISTEMAS 
MICROEMULSIÕNADOS  
ALUNO: ELLEN KADJA LIMA DE MORAES (05576942485)  
ORIENTADOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491)  
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAES (05576942485)  
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491)  
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0064  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA SOLUBILIDADE DE 1,4-
DIFENILTIOSSEMICARBAZIDA EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS  
ALUNO: ELAINE CRISTINA MARTINS DE MOURA (97143936472)  
ORIENTADOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491)  
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA MARTINS DE MOURA (97143936472)  
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491)  
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
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CÓDIGO: ET0073  
TÍTULO: PLÚTON GRANITÓIDE SERRA VERDE (FAIXA SERIDÓ, PORÇÃO NE DA 
PROVÍNCIA BORBOREMA): ASPECTOS PETROGRÁFICOS E ESTRUTURAIS.  
ALUNO: MANOEL FELIPE DA SILVA NETO (03518481428)  
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0075  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE UMA MICROEMULSÃO PARA VEICULAÇÃO DE 
FÁRMACOS  
ALUNO: GINEIDE CONCEIÇÃO DOS ANJOS (05087933432)  
ORIENTADOR: FABIANO DO ESPÍRITO SANTO GOMES (00975395467)  
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAES (05576942485)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0085  
TÍTULO: ESTUDO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS NA PREPARAÇÃO DE 
FLUIDOS DE CORTE  
ALUNO: JÉSSICA EMANUELA DE ARAUJO FERNANDES (06461575405)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: CLAUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472)  
CO-AUTOR: JÉSSICA EMANUELA DE ARAUJO FERNANDES (06461575405)  
CO-AUTOR: HOZIAM HUDSON XAVIER ROCHA (04886573428)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0092  
TÍTULO: O USO DO BIODIESEL NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.  
ALUNO: SEVERINO HIGINO DA SILVA FILHO (02724712404)  
ORIENTADOR: JOSE MELO DE CARVALHO (07124872472)  
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CÓDIGO: ET0093  
TÍTULO: EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA CRISTALINA DO PÓ COMPÓSITO TA-
20%PCU DURANTE A MOAGEM DE ALTA ENERGIA  
ALUNO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (01174182423)  
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA (45327220478)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0094  
TÍTULO: PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR  
ALUNO: ROSEANE MARIA DE MELO (04882902443)  
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)  
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
CO-AUTOR: CLÁUDIO CÉSAR DE MEDEIROS BRAGA (91639719415)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0098  
TÍTULO: EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA PREPARAÇÃO DE UM PÓ 
COMPÓSITO E NA ESTRUTURA DA LIGA W-25%PCU SINTERIZADA COM FASE 
LÍQUIDA  
ALUNO: LAURENILDO MARQUES DE OLIVEIRA (00993851479)  
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA (45327220478)  
  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0101  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PÓS DE METAL DURO A BASE DE WC-CO  
ALUNO: GISLAINE BEZERRA PINTO (00964278413)  
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: GISLAINE BEZERRA PINTO (00964278413)  
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: SÉRGIO RENATO DA SILVA SOARES (23744898091)  
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CÓDIGO: ET0105  
TÍTULO: A CFD PARA A SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTOS MONO E MULTIFÁSICOS.  
ALUNO: LEONIDAS DA SILVA BARBOSA (04362833447)  
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0106  
TÍTULO: METODOLOGIA PARA GERAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS 
GEOELÉTRICOS (ELETRORRESISTIVIDADE)  
ALUNO: WENDELL GOMES MAGALHÃES (05342235405)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON DE PAIVA MACEDO (03789870463)  
CO-AUTOR: MOAB PRAXEDES GOMES (01252122403)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0107  
TÍTULO: INTERPRETAÇÃO PRELIMINAR DA INTEGRAÇÃO DOS DADOS 
GEOFÍSICOS E GEOLÓGICOS NUMA PORÇÃO DA BACIA POTIGUAR  
ALUNO: MOAB PRAXEDES GOMES (01252122403)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON DE PAIVA MACEDO (03789870463)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0109  
TÍTULO: PROPOSTA DE UM MANCAL MAGNÉTICO  
ALUNO: SEBASTIÃO CLEITON MELO DE LIMA (04733906471)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
CO-AUTOR: SEBASTIÃO CLEITON MELO DE LIMA (04733906471)  
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CÓDIGO: ET0114  
TÍTULO: ALGORITMOS HIPERHEURÍSTICOS PARA O PROBLEMA DA COLORAÇÃO 
DE VÉRTICES  
ALUNO: RENATA PITTA BARROS (04746893446)  
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0123  
TÍTULO: APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE POLIÉSTER PARA AUMENTO DA 
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE SISTEMA CONSTRUTIVO  
ALUNO: KLEBER KLINGER DE OLIVEIRA MEDEIROS (01168250498)  
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: PAULO ALISON SOUSA PESSOA (01068034416)  
CO-AUTOR: MARCUS VINÍCIUS SILVÉRIO (00266050158)  
CO-AUTOR: OTONIEL MARCELINO DE MEDEIROS (05686890463)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0125  
TÍTULO: ANÁLISE DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM FUNÇÃO 
DO MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE TERMOPAR.  
ALUNO: PAULO ALISON SOUSA PESSOA (01068034416)  
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: KLEBER KLINGER DE OLIVEIRA MEDEIROS (01168250498)  
CO-AUTOR: MARCUS VINÍCIUS SILVÉRIO (00266050158)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0133  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ANTENAS FRACTAIS EM COMUNICAÇÕES 
MÓVEIS  
ALUNO: LÍVIA MARIA SOCORRO PARAÍSO DE MORAES (05543251440)  
ORIENTADOR: SANDRO GONÇALVES DA SILVA (70399727434)  
CO-AUTOR: MARIA ROSA MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE (08595186472)  
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CÓDIGO: ET0134  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DO AGENTE DE FLOTAÇÃO À BASE 
DE ÓLEO DE MAMONA NA QUEBRA DA EMULSÃO ÓLEO/ÁGUA  
ALUNO: VANESSA LIMEIRA AZEVEDO GOMES (05414551413)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: JOAO MARGONI DE ANDRADE (42965462449)  
CO-AUTOR: ANA PATRÍCIA DA SILVA PINHEIRO (04990469437)  
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0136  
TÍTULO: FIBRA DE SISAL (AGAVE SISALANA) COMO ISOLANTE TÉRMICO DE 
SISTEMAS AQUECIDOS  
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS SILVÉRIO (00266050158)  
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: PAULO ALISON SOUSA PESSOA (01068034416)  
CO-AUTOR: KLEBER KLINGER DE OLIVEIRA MEDEIROS (01168250498)  
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0137  
TÍTULO: GEOQUÍMICA AMBIENTAL DE SEDIMENTOS DE FUNDO EM UM TRECHO 
NO BAIXO CURSO DO RIO AÇU, RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: GERSON ROMANO DOS SANTOS JÚNIOR (03464852407)  
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434)  
CO-AUTOR: GERSON ROMANO DOS SANTOS JÚNIOR (03464852407)  
CO-AUTOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434)  
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CÓDIGO: ET0140  
TÍTULO: ESTUDO DE PÓS CERÂMICOS DE PBTIO3 PURO E DOPADO COM TERRAS 
RARAS OBTIDOS PELO MÉTODO PECHINI  
ALUNO: CARLOS EDUARDO DE JESUS CARNEIRO (00993129480)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS (19907028487)  
CO-AUTOR: POLLYANA DA SILVA LIMA (01257859412)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0142  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE PÓS CERÂMICOS DE SRTIO3 PURO E 
DOPADOS COM TERRAS RARAS OBTIDO PELO MÉTODO DOS PRECURSORES 
POLIMÉRICOS.  
ALUNO: POLLYANA DA SILVA LIMA (01257859412)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS (19907028487)  
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO DE JESUS CARNEIRO (00993129480)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0144  
TÍTULO: REDES E A ESTATÍSTICA DE TSALLIS  
ALUNO: FRANCIANE SILVA DE AZEVEDO (04411210479)  
ORIENTADOR: JANILO SANTOS (01999044487)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0150  
TÍTULO: COMPARAÇÃO SENSORIAL ENTRE OS NÉCTARES DE FRUTAS TROPICAIS 
ENRIQUECIDO COM IOGURTE DE LEITE DE CABRA E O ENRIQUECIDO COM 
IOGURTE DE LEITE DE VACA.  
ALUNO: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)  
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)  
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CÓDIGO: ET0156  
TÍTULO: ESTUDO DA EFICIÊNCIA DO AGENTE DE FLOTAÇAO À BASE DE ÓLEO DE 
MAMONA, EM FUNÇÃO DO PH.  
ALUNO: ANA PATRÍCIA DA SILVA PINHEIRO (04990469437)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
CO-AUTOR: JOAO MARGONI DE ANDRADE (42965462449)  
CO-AUTOR: VANESSA LIMEIRA AZEVEDO GOMES (05414551413)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0157  
TÍTULO: DESACOPLAMENTO DE UM SISTEMA MÁQUINA SÍNCRONA - 
BARRAMENTO INFINITO  
ALUNO: MAXIMILIANO SILVA SILVEIRA (00570069971)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0159  
TÍTULO: ESTUDO DE UM CONTROLADOR EM MODO DUAL ADAPTATIVO 
ROBUSTO  
ALUNO: LIVIANE CATARINE ALMEIDA MELO (01073200450)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
CO-AUTOR: IURI MARGELS DOS SANTOS ARAÚJO (00248554301)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0160  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 2 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE 
ADAPTATIVO  
ALUNO: MARCUS VINICIUS ARAÚJO FERNANDES (04819000470)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
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CÓDIGO: ET0179  
TÍTULO: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M) DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2000: UMA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE 
CLUSTER  
ALUNO: KALLINE FABIANA SILVEIRA (04919614489)  
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
CO-AUTOR: CARLOS VIRGÍLIO SALES DE ARAÚJO (05515356446)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0182  
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOAMBIENTAIS NA MORTALIDADE DA 
POPULAÇÃO INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: CARLOS VIRGÍLIO SALES DE ARAÚJO (05515356446)  
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA (04919614489)  
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0186  
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR CARBETOS 
REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES POLIMÉRICOS.  
ALUNO: FERNANDO BARCELOS MARCOLINO DE SOUZA (01087952417)  
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
CO-AUTOR: FERNANDO BARCELOS MARCOLINO DE SOUZA (01087952417)  
CO-AUTOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
CO-AUTOR: YGOR ALEXANDRE DE AQUINO FONSECA (00978045416)  
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CÓDIGO: ET0187  
TÍTULO: UM PATRIMÔNIO AMEAÇADO: UM ESTUDO COMPARATIVO E 
CONTEXTUAL DO EDIFÍCIO SEDE DA REPARTIÇÃO DE SANEAMENTO DE NATAL  
ALUNO: GABRIEL LEOPOLDINO PAULO DE MEDEIROS (05821267463)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0188  
TÍTULO: A ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR EM NATAL (DÉCADA 
DE 1940)  
ALUNO: ANA PAULA CAMPOS GURGEL (01317869389)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0190  
TÍTULO: ALUMINATO DE NÍQUEL COMO PIGMENTO CERÂMICO  
ALUNO: CHRISTIANE KELLY MELO DE ARAÚJO (03396382498)  
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (03936872449)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0199  
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO 
NORTE USANDO INDICADORES EDUCACIONAIS.  
ALUNO: EVELLIN PRISCILA SOUZA NASCIMENTO (05074524458)  
ORIENTADOR: EDUARDO HENRIQUE SILVEIRA DE ARAUJO (10659447487)  
CO-AUTOR: LUCIANA DE SOUZA FRAZÃO (65805445204)  
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CÓDIGO: ET0200  
TÍTULO: O PROFESSOR, PELA FORMAÇÃO, TORNA-SE UM AGENTE DE 
TRANSFORMAÇÃO  
ALUNO: JOSÉ VILANI DE FARIAS (90379144468)  
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (07731845893)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0201  
TÍTULO: PROGRAMA DE REASSENTAMENTO PARA REFUGIADOS NO BRASIL  
ALUNO: DANIELA SOARES DE ALMEIDA (94147744400)  
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: CARLOS ANDRÉ LUCENA DA CRUZ (96660490400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0204  
TÍTULO: INCUBAÇÃO POPULAR E SEU DESENVOLVIMENTO NA ZONA RURAL  
ALUNO: CARLOS ANDRÉ LUCENA DA CRUZ (96660490400)  
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: DANIELA SOARES DE ALMEIDA (94147744400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0205  
TÍTULO: ANÁLISE TERMO-MECÂNICA DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA 
DE SISAL  
ALUNO: RANNIER MARQUES MENDONÇA (01258599457)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
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CÓDIGO: ET0206  
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DO ALGINATO DE SÓDIO 
MODIFICADO COM CA(NO3)2 E ALCL3.  
ALUNO: ANA CAROLINA PAIVA CARMO (04933020426)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)  
CO-AUTOR: CASSIA MIRIM LUCAS (03713149410)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0207  
TÍTULO: EXTRAÇÃO DO CORANTE DA ACEROLA: ESTUDOS PRELIMINARES  
ALUNO: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO (87546825415)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0208  
TÍTULO: PROJEÇÕES POPULACIONAIS POR SEXO E IDADE DOS MUNICIPIOS 
POTIGUARES ATÉ 2030  
ALUNO: RODRIGO SILVA DE SENA (05023663469)  
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (80698891449)  
CO-AUTOR: ANA AMÉLIA DE FRANÇA MONTENEGRO (01055381406)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0213  
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DO ÓLEO ESSENCIAL DE ÉSPÉCIES DE 
OCIMUM OBTIDAS POR EXTRAÇÃO COM CO2 PRESSURIZADO  
ALUNO: WALLACE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE COSTA (01197136401)  
ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453)  
CO-AUTOR: ELISANGELA LOPES GALVÃO (03247032444)  
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CÓDIGO: ET0219  
TÍTULO: TESTE PRELIMINAR DA VIABILIDADE DE PRODUÇÃO IN VITRO DE 
ANTICARSIA GEMMATALIS NUCLEOPOLIEDROVIRUS  
ALUNO: ENILDO PINHO DE FREITAS BEZERRA (05609628431)  
ORIENTADOR: MÁRCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: DANIELLE DE ARAÚJO SILVA (04685104439)  
CO-AUTOR: ANDRÉA FARIAS DE ALMEIDA (02443412490)  
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0221  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM REATOR DE LÂMPADA DE RADIAÇÃO 
ULTRAVIOLETA ARTIFICIAL APLICADO NA DESINFECÇÃO DE EFLUENTE 
DOMÉSTICO  
ALUNO: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (05502395456)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS (78698839304)  
CO-AUTOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: DANNIEL TARGINO MARTINS (05096047490)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0222  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ESPECIALISTA PARA CÁLCULO 
DE CURTO-CIRCUITO E ESTUDO DE COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE.  
ALUNO: JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS DUTRA (04430120404)  
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491)  
 
 

 



 
 
 

 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 

 
20/79 

 

CÓDIGO: ET0229  
TÍTULO: DESENVOVIMENTO CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO UTILIZANDO 
MATERIAIS DISPONIVEIS NO RN.  
ALUNO: ANIBAL DA CUNHA MACEDO NETO (03270213492)  
ORIENTADOR: PAULO ALYSSON B. F. DE SOUZA (02209937426)  
CO-AUTOR: VAGNER ALBUQUERQUE DE LIMA (04711142436)  
CO-AUTOR: JOSE RUFINO DA COSTA PEREIRA (01258404460)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0230  
TÍTULO: APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE GESTÃO AMBIENTAL PRODUÇÃO 
MAIS LIMPA – PML, EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DOS SETORES DE ABATE 
DE AVES, BOVINOS, CURTUME, MOVELEIRA E DE PANIFICAÇÃO NO ESTADO DO 
RN  
ALUNO: HANDSON CLÁUDIO DIAS PIMENTA (00950589403)  
ORIENTADOR: REIDSON PEREIRA GOUVINHAS (75065673772)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0233  
TÍTULO: O QUE VOCÊ PENSA QUANDO SE FALA EM RIBEIRA?  
ALUNO: ANA PAULA NASCIMENTO DE LIMA (05305674401)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  
CO-AUTOR: CÍNTIA CAMILA LIBERALINO (05205019425)  
CO-AUTOR: CLARA OVÍDIO DE MEDEIROS RODRIGUES (05659252451)  
CO-AUTOR: JOHN A. FOSSA (000)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0234  
TÍTULO: INCORPORAÇÃO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EM SISTEMAS 
POLIMÉRICOS  
ALUNO: ÉRICA LIRA DA SILVA (05738461460)  
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704)  
CO-AUTOR: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)  
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253)  
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (06685302437)  
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CÓDIGO: ET0236  
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO DIÓXIDO DE MANGANÊS NO FOSFATO DE 
CÁLCIO  
ALUNO: CLEYTON LUIZ SARAIVA DA SILVA (01185658424)  
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
CO-AUTOR: CLEYTON LUIZ SARAIVA DA SILVA (01185658424)  
CO-AUTOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
CO-AUTOR: EDUARDO GALVÃO RAMALHO (03605359418)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0249  
TÍTULO: PROPRIEDADES MECÂNICAS E CARACTERÍSTICA DA FRATURA EM 
TRAÇÃO UNIAXIAL DE COMPÓSITOS COM FIBRAS DE VIDRO E CURAUÁ  
ALUNO: LEONARDO PEREIRA SARMENTO RODRIGUES (01084924439)  
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491)  
CO-AUTOR: ROSANA VILARIM DA SILVA (75225760406)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0250  
TÍTULO: VITROCERÂMICOS À BASE DE VERMICULITA: OBTENÇÃO E ESTUDO 
DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.  
ALUNO: ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES JUNIOR (01055345442)  
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: CARLOS NECO DA SILVA JÚNIOR (03150644470)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE KELLY MELO DE ARAÚJO (03396382498)  
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CÓDIGO: ET0252  
TÍTULO: OBTENÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PÓS DE CARBETOS DE 
NIÓBIO E TÂNTALO NANOESTRUTURADOS  
ALUNO: LEILIANE ALVES DE OLIVEIRA (01081015411)  
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: LEILIANE ALVES DE OLIVEIRA (01081015411)  
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0253  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DIELÉTRICA DOS INGREDIENTES DE UMA LAZANHA 
PARA UTILIZAÇÃO EM FORNOS DE MICROONDAS  
ALUNO: LENITA DA SILVA LUCIO FERNANDES (03142037454)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)  
CO-AUTOR: WILSON DA MATA (09453210404)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0262  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA DE FILMES FINOS UTILIZANDO 
ENSAIOS DE INDENTAÇÃO ROCKWELL  
ALUNO: ELAINE DA SILVA MEDEIROS (05225942474)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: ANA RAQUEL PEREIRA DE ATAÍDE (02197070495)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0264  
TÍTULO: EXPERIMENTOS DE ADSORÇÃO COM A QUITOSANA COMO 
ADSORVENTE E ADSORVATO  
ALUNO: KÉVILLE PEREIRA DE OLIVEIRA (01306965446)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
CO-AUTOR: KÉVILLE PEREIRA DE OLIVEIRA (01306965446)  
CO-AUTOR: ANA LUIZA PORPINO FERNANDES (00998342432)  
CO-AUTOR: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (03431763430)  
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CÓDIGO: ET0273  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS OPENGL PARA O SOMBREAMENTO DE 
SÓLIDOS E MALHAS 3D EM MODELADORES CAD TTM  
ALUNO: LUZINÁRIO GOMES DA SILVA (01216729484)  
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0274  
TÍTULO: LEI DE HUBBLE  
ALUNO: MANOEL FELLIPE MACIEL COSTA (07354766402)  
ORIENTADOR: NILZA PIRES (38110326404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0277  
TÍTULO: ENCAPSULAÇÃO DE PARTÍCULAS DE MAGNETITA EM LÁTEX DE 
POLI(METACRILATO DE ETILA-CO-ÁCIDO METACRÍLICO) E CARACTERIZAÇÃO 
DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS  
ALUNO: PATRÍCIA MAFRA BEZERRIL (05206748471)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MAFRA BEZERRIL (05206748471)  
CO-AUTOR: JULIANA DE SOUZA NUNES (05245655462)  
CO-AUTOR: CLÁUDIO LOPES VASCONCELOS (02963319452)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0280  
TÍTULO: QUAL A RELAÇÃO ENTRE A HISTÓRIA DA GEOMETRIA PROJETIVA E A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA?  
ALUNO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (03008415407)  
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (07731845893)  
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CÓDIGO: ET0281  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO CARBETO MISTO DE TA E NB A 
PARTIR DA TANTALITA  
ALUNO: RICARDO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO (03633886486)  
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
CO-AUTOR: FRANCISCA DE FATIMA PEGADO DE MEDEIROS (66363160472)  
CO-AUTOR: RICARDO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO (03633886486)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0284  
TÍTULO: LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO DO ESTUÁRIO-FOZ DO RIO AÇU  
ALUNO: ANA KAROLINA RODRIGUES DA ROCHA (04674966418)  
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
CO-AUTOR: ALESSANDRO ADERSON DO NASCIMENTO (01197906452)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0302  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ARGAMASSAS DE ACABAMENTO INTERNO 
COM O APROVEITAMENTO DE REJEITO DE MINERAÇÃO  
ALUNO: JOSE RUFINO DA COSTA PEREIRA (01258404460)  
ORIENTADOR: EDGARD RAMALHO DANTAS (00793779472)  
CO-AUTOR: VAGNER ALBUQUERQUE DE LIMA (04711142436)  
CO-AUTOR: ANIBAL DA CUNHA MACEDO NETO (03270213492)  
CO-AUTOR: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0303  
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO 
ÓLEO DE MAMONA  
ALUNO: JÚLIO CÉSAR DA COSTA MAIA (04692986425)  
ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453)  
CO-AUTOR: PATRICIA CRISTINA DE ARAUJO PUGLIA (01145680496)  
 
 

 



 
 
 

 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 

 
25/79 

 

CÓDIGO: ET0317  
TÍTULO: A APLICAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO PARA A GERAÇÃO DE MAPAS 
TEMÁTICOS  
ALUNO: ROZILEIDE DE OLIVEIRA LIMA (04170050401)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0318  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE AMIGÁVEL PARA ESTUDOS DE 
EQUILÍBRIO DE FASES E EQUILÍBRIO QUÍMICO  
ALUNO: MARCO TÚLIO CÍCERO ARAÚJO FERNANDES (04729837410)  
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO DA SILVA OURIQUE (57632006087)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0327  
TÍTULO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS COM 
ANÁLISE DE PROPAGAÇÃO DE DANO  
ALUNO: FRANCISCO EDUARDO FERNANDES E SILVA (04473473490)  
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (07136200482)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0329  
TÍTULO: ESTUDO DA COBERTURA SEDIMENTAR DA PLATAFORMA INTERNA DO 
RIO GRANDE DO NORTE – ÁREA SÃO BENTO DO NORTE  
ALUNO: ALAN PEREIRA DA COSTA (00901575402)  
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
CO-AUTOR: ANA KAROLINA RODRIGUES DA ROCHA (04674966418)  
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CÓDIGO: ET0331  
TÍTULO: REMOÇÃO DO CROMO DE UM SEDIMENTO DE CURTUME POR 
EXTRAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO  
ALUNO: PAULINIE ADENICE QUINTILIANO DA FÔNSECA (05859215479)  
ORIENTADOR: ALFREDO ISMAEL CURBELO GARNICA (05227790779)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0335  
TÍTULO: O MODELO DE TEMPO DE VIDA WEIBULL: TEORIA E APLICAÇÕES  
ALUNO: MICHELL PLATINY DA SILVA FREIRE (01140285408)  
ORIENTADOR: DIONE MARIA VALENCA (42062667434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0336  
TÍTULO: MAPEAMENTO DAS UNIDADES GEOAMBIENTAIS DA RESERVA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PONTA DO TUBARÃO - MACAU/RN EM 
ESCALA DE 1:10.000 COM BASE NO SISTEMA ORBITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 
IKONOS.  
ALUNO: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: ANDERSON TARGINO DA SILVA FERREIRA (02990338489)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0340  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO POR NUVEM DE PARTÍCULAS PARA O PROBLEMA DO 
CAIXEIRO VIAJANTE: NOVAS ESTRATÉGIAS  
ALUNO: THALES LIMA SILVA (01036038408)  
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)  
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CÓDIGO: ET0341  
TÍTULO: AVALIAÇÃO SENSORIAL DE FARINHA PRODUZIDA A PARTIR DO 
CEFALOTÓRAX DE CAMARÃO.  
ALUNO: BRIGGIDA DANDAS DE MOURA (04482432458)  
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472)  
CO-AUTOR: GERLANE CARLA HONORATO (87752425400)  
CO-AUTOR: EDUARDO GERTRUDES (01249996465)  

 
 
CÓDIGO: ET0343  
TÍTULO: STELLAR SPECTRA: THE MAIN LABORATORY FOR THE PHYSICS OF 
STARS  
ALUNO: SÂNZIA ALVES DO NASCIMENTO (05353836499)  
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)  

 
 
CÓDIGO: ET0348  
TÍTULO: USO DE AÇUCARES PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS COM 
APLICABILIDADE NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  
ALUNO: GISELLE PEREIRA MOREIRA (01050515439)  
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)  
CO-AUTOR: MOISÉS ALVES GARCIA (03166826408)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
 

 
 
CÓDIGO: ET0349  
TÍTULO: MARCADORES NA GASOLINA: DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO NO 
COMBUSTÍVEL.  
ALUNO: MARIA JOSÉ FONSECA COSTA (00982087489)  
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (35530502415)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ FONSECA COSTA (00982087489)  
CO-AUTOR: BRUNO DE SOUZA SANTOS (02867484448)  
CO-AUTOR: MARCELA NASCIMENTO BARBOSA (05069873458)  
 

 
 
CÓDIGO: ET0350  
TÍTULO: PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO PARA OTIMIZAÇÃO DA FERMENTAÇÃO 
ACÉTICA UTILIZANDO SORO DE QUEIJO DE COAGULAÇÃO ENZIMÁTICA.  
ALUNO: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: FABIANA DO NASCIMENTO SANTOS (03554512478)  
CO-AUTOR: ELIANE ROLIM FLORENTINO (41469674491) 
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CÓDIGO: ET0351  
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE ALGORITMOS TRANSGENÉTICOS E ALGORITMOS 
HIPERHEURÍSTICOS PARA O PROBLEMA DA COLORAÇÃO DE VÉRTICES  
ALUNO: PAULO GUTO OLIVEIRA MEDEIROS (01159580456)  
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0352  
TÍTULO: USO DA RESPIROMETRIA PARA MONITORAR O EFEITO DA 
CONCENTRAÇÃO DE ÓLEO SOBRE LODO ATIVADO  
ALUNO: FABIANA DO NASCIMENTO SANTOS (03554512478)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401)  
CO-AUTOR: LAERTE DE MEDEIROS BARROS JUNIOR (02239677422)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0353  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UM BIOMARCADOR MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE 
METANÓGENOS EM SOLOS DA BACIA PETROLÍFERA POTIGUAR-RN  
ALUNO: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO (06150537420)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0367  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS MAGNÉTICOS BIOCOMPATÍVEIS 
PARA UTILIZAÇÃO EM VETORIZAÇÃO MAGNÉTICA  
ALUNO: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)  
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704)  
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (06685302437)  
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253)  
CO-AUTOR: ÉRICA LIRA DA SILVA (05738461460)  
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CÓDIGO: ET0368  
TÍTULO: ESTUDO DE EFEITOS DA INSTALAÇÃO DE UM AEROGERADOR EM UMA 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
ALUNO: THOMAS EDSON CORDEIRO DOS SANTOS (94269297468)  
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (09615687472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0384  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA RETAL DE VACAS HOLANDESAS E 
PARDO SUÍÇAS NO AGRESTE POTIGUAR.  
ALUNO: EBSON PEREIRA CÂNDIDO (66133025204)  
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE B (09206027468)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CARLOS FERNANDES JÚNIOR (04649121485)  
CO-AUTOR: DANILO SANTOS DA NOBREGA (05070723405)  
CO-AUTOR: WELLINGTON DIAS LOPES JÚNIOR (01096231425)  
 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0386  
TÍTULO: ALGORITMOS TRANSGENÉTICOS APLICADOS AO PROBLEMA DO 
PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO  
ALUNO: CARLOS RAONI DE ALENCAR MENDES (04983878440)  
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG (25841025953)  
  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0392  
TÍTULO: MICROFLOTAÇÃO DE FELDSPATO POTÁSSICO COM OLEATO DE SÓDIO.  
ALUNO: JOÃO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (04335187408)  
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
CO-AUTOR: JOÃO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (04335187408)  
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CÓDIGO: ET0394  
TÍTULO: BIODIGESTAO DE EFLUENTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA CASTANHA 
DE CAJU  
ALUNO: RODRIGO CAETANO GUEDES (01171567448)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0395  
TÍTULO: USO DA TECNICA FOTOQUIMICA DE FOTOFENTON PARA DEGRADAÇÃO 
DE COMPONENTES EM EFLUENTES FENOLICOS  
ALUNO: HERMANO GOMES FERNANDES (04748627476)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0396  
TÍTULO: GERAÇÃO DE CÓDIGO JAVA CARD A PARTIR DE ESPECIFICAÇÕES 
FORMAIS ELABORADAS EM LINGUAGEM B  
ALUNO: BRUNO EMERSON GURGEL GOMES (01061676420)  
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787)  
 
 

 
CÓDIGO: ET0398  
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISES DE 
PRODUTOS DE CORROSÃO POR ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS 
X  
ALUNO: CAIO PATRÍCIO DE SOUZA SENA (00996671420)  
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0401  
TÍTULO: OBTENÇÃO DO SISTEMA MICROEMULSIONADO PARA UTILIZAÇÃO NA 
ABSORÇÃO DO H2S DO GÁS NATURAL E MONTAGEM DO SISTEMA 
EXPERIMENTAL PARA ENSAIOS DE ABSORÇÃO  
ALUNO: MARCIONILA DE OLIVEIRA FEREIRA (02933443457)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
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CÓDIGO: ET0402  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO TUNGSTATO DE MAGNÉSIO PELO 
MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS  
ALUNO: ALINE DA SILVA SANTOS (01102671410)  
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (09155546315)  
CO-AUTOR: ANDRÉIA CAVALCANTE DE LIMA (02677227452)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0407  
TÍTULO: (RE) DESCOBRINDO O CENTRO: ANÁLISE DO PATRIMÔNIO EDIFICADO E 
URBANÍSTICO DO BAIRRO CIDADE ALTA E SUA RELAÇÃO COM O PLANO 
DIRETOR DE NATAL.  
ALUNO: LEILA ARAUJO GUILHERMINO (04833974401)  
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO B SOBRINHA (26135965468)  
  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0410  
TÍTULO: ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL EM UMA EMPRESA TÊXTIL DE 
PEQUENO PORTE: A CONCEPÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
ALUNO: HENRIQUE BONIFACIO DE MORAIS (00978911423)  
ORIENTADOR: ESUS LEODALY SALAZAR ARAMAYO (01019332409)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0414  
TÍTULO: COMO ENSINAR CIÊNCIAS SEM SAIR, AO MENOS ALGUMAS VEZES, DO 
AMBIENTE TRADICIONAL DA SALA DE AULA?  
ALUNO: MILTON THIAGO SCHIVANI ALVES (03712597460)  
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)  
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)  
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CÓDIGO: ET0419  
TÍTULO: O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DE AUTOGESTÃO NA CONSTRUÇÃO DA 
MORADIA  
ALUNO: CECÍLIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (05304718410)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0420  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO PROCESSO DE AUTOGESTÃO 
COLETIVA NA CONSTRUÇÃO DAS MORADIAS EM UM ASSENTAMENTO DO MST  
ALUNO: VIVIANNE GLAYSSE MAFRA SOARES (01030240426)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0426  
TÍTULO: FLUXO DE CARGA CONTINUADO  
ALUNO: FÁBIO FREIRE DE PAULA (02915198497)  
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0431  
TÍTULO: PROCESSAMENTO GEOESTATÍSTICO DE DADOS BATIMÉTRICOS E 
OCEANOGRÁFICOS DO ESTUÁRIO POTENGI: UMA ANÁLISE AMBIENTAL  
ALUNO: LUCIANA DE SOUZA FRAZÃO (65805445204)  
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737)  
CO-AUTOR: EUGÊNIO PIRES FRAZÃO (58636102200)  
CO-AUTOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0432  
TÍTULO: QUADRO ATUAL DA PESQUISA E EXTENSÃO EM PROJETO DE 
ARQUITETURA NO BRASIL  
ALUNO: CARLA VARELA DE ALBUQUERQUE ARAÚJO (05257598400)  
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (41385039434)  
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CÓDIGO: ET0433  
TÍTULO: ANALISE DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA EVAPORAÇÃO DE LAGOS 
COM BASE NO BALANÇO DE ENERGIA  
ALUNO: PABLO GOMES DA COSTA LIRA (01315241439)  
ORIENTADOR: ARTHUR MATTOS (07431937849)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0435  
TÍTULO: ANÁLISE DE ESCOAMENTOS EM OLEODUTOS: MODELO DVCM  
ALUNO: ALUISIO AZEVEDO NETO (01216516499)  
ORIENTADOR: JOÃO ALVES DE LIMA (67514286420)  
CO-AUTOR: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)  
CO-AUTOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0438  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS FORMAS DE POLUIÇÃO EM ÁGUA SALGADA  
ALUNO: ANAXSANDRA DA COSTA LIMA (01216452407)  
ORIENTADOR: MARIA DEL PILAR DURANTE INGUNZA (00871819406)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0441  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO DE SISTEMAS DO 
TIPO ÁGUA + ÁCIDO INORGÂNICO + SOLVENTE  
ALUNO: KLISMERYANE COSTA DE MELO (03444622422)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0443  
TÍTULO: ESTUDOS AMBIENTAIS NO SISTEMA ESTUARINO LAGUNAR GUARAÍRAS 
- PAPEBA - NÍSIA FLORESTA  
ALUNO: LUANA CAROLINA DA SILVA FREIRE (64146359287)  
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)  
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CÓDIGO: ET0446  
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DO 
MAGMATISMO CENOZÓICO NO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARIO CARLOS DIAS VIEGAS (01046471406)  
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0450  
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DO TAMANHO DE GOTAS GERADAS EM 
UM MISTURADOR DECANTADOR A INVERSÃO DE FASES.  
ALUNO: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (00839638477)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)  
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0451  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MODELO HIDROLÓGICO DISTRIBUÍDO DE ALTA 
RESOLUÇÃO PARA BACIAS HIDROGRÁFICAS DO SEMI-ÁRIDO  
ALUNO: PAULO RYCHARDSON F. B. NASCIMENTO (04879539406)  
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (18446663872)  
CO-AUTOR: MARCO TÚLIO CÍCERO ARAÚJO FERNANDES (04729837410)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0452  
TÍTULO: EFEITOS DA SERPENTINIZAÇÃO NA DENSIDADE DAS ROCHAS 
PERIDOTÍTICAS EMERSAS DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, 
ATLÂNTICO EQUATORIAL  
ALUNO: LINDARAY SOUSA DA COSTA (97123480406)  
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304)  
CO-AUTOR: LINDARAY SOUSA DA COSTA (97123480406)  
CO-AUTOR: LINDARAY SOUSA DA COSTA (97123480406)  
CO-AUTOR: LINDARAY SOUSA DA COSTA (97123480406)  
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CÓDIGO: ET0458  
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DE IMPORTANTES NUTRIENTES NA BACIA 
PIRANHASASSU/ RN  
ALUNO: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (04644765422)  
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)  
CO-AUTOR: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0464  
TÍTULO: APROVEITANDO A TERMOAÇU PARA APRENDER CIÊNCIAS  
ALUNO: LUCIANO ANDERSON FROIS (72430117134)  
ORIENTADOR: CICLAMIO LEITE BARRETO (35268298704)  
CO-AUTOR: WALTER ROMERO RAMOS E SILVA JÚNIOR (00049509411)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0465  
TÍTULO: ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E MICRODUREZA DE LIGAS DE 
NÍQUEL-CROMO APÓS SUCESSIVAS REFUSÕES  
ALUNO: MANUELLA BESSA DE MAGALHÃES ALVES (00858061457)  
ORIENTADOR: HECTOR LUIS LOPEZ SALINAS (23071582862)  
CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO SÁ (00944952461)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0467  
TÍTULO: ESTIMAÇÃO DA DEMANDA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 
EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLAS UNIDADES DE CONSUMO.  
ALUNO: THALES AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS (05765473440)  
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (09615687472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0471  
TÍTULO: EFEITO DE UM PLASTIFICANTE HIDROFÍLICO NA PERMEABILIDADE DE 
UM SAL EM MEMBRANAS DE QUITOSANA.  
ALUNO: JESSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (06529084460)  
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
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CÓDIGO: ET0472  
TÍTULO: MAPAS DE USO E OCUPAÇÃO DO ESTUÁRIO DO RIO CEARÁ-MIRIM EM 
ESCALA 1:10.000 – COM BASE EM IMAGENS IKONOS II  
ALUNO: JUCIENY SOUSA DE MOURA (02515359400)  
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)  
CO-AUTOR: NILTON LIMA DA SILVA (00857788426)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0484  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE ADSORVENTES ORIUNDOS DE RESÍDUOS REGIONAIS 
PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA CASTANHA 
DE CAJU  
ALUNO: ERICA CLARISSE BARROS DE ARAÚJO (00843799447)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
 
 

 
 
CÓDIIGO: ET0486  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE COMPOSITOS NATURAIS FLEXIVEL A BASE DE 
FIBRA DE COCO (COCOS NUCIFERA LINN.) E BORRACHA NATURAL (HEVEA 
BRASILIENSIS)  
ALUNO: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)  
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)  
CO-AUTOR: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)  
CO-AUTOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0487  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE PREDITIVO COM RESTRIÇÕES  
ALUNO: FABIANO DE SOUSA PESSOA (01167313461)  
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
CO-AUTOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468)  
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CÓDIGO: ET0489  
TÍTULO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DA FIBRA DO COCO: ESTUDO 
COMPARATIVO NA MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL E MORFOLÓGICA  
ALUNO: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)  
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)  
CO-AUTOR: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)  
CO-AUTOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0493  
TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE OS METODOS UV PEROXIDO E FOTOFENTON NO 
TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS  
ALUNO: STEFANI BEZERRA DA SILVA (05822287433)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0497  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS A PARTIR DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA 
DOS NITRILOTRIACETATOS DE CÉRIO E NITRILOTRIACETATO DE COBALTO.  
ALUNO: LAURA DENISE SANTIAGO DE ARAÚJO (05004125457)  
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS (19907028427)  
CO-AUTOR: SIBELLE FEITOSA DA CUNHA XAVIER SOARES (05304168402)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0498  
TÍTULO: METODOLOGIA DE INTERVENÇÕES EM SÍTIOS E EDIFÍCIOS HISTÓRICOS: 
A EXPERIÊNCIA NO PATRIMÔNIO POTIGUAR  
ALUNO: WÊNYA DANTAS ROMARIZ MACHADO (04719088430)  
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)  
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CÓDIGO: ET0501  
TÍTULO: ESTUDO HIDRODINÂMICO DO AQUÍFERO DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NATAL, RN  
ALUNO: RAUL OMAR DE OLIVEIRA DANTAS (04774157414)  
ORIENTADOR: ANTONIO MAROZZI RIGHETTO (18446663872)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0502  
TÍTULO: RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS DA FORMAÇÃO AÇU, NA BORDA 
SUL DA BACIA POTIGUAR - RN - BRASIL  
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (05154782453)  
CO-AUTOR: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
CO-AUTOR: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
CO-AUTOR: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0503  
TÍTULO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDOS TÉRMICOS, VIBRACIONAIS E 
CONDUTIMÉTRICOS DO CECL3.2,5(C12H8N2).5H2O  
ALUNO: KAREN PEREIRA BATISTA DE AVELAR (04520334462)  
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)  
CO-AUTOR: SIBELLE FEITOSA DA CUNHA XAVIER SOARES (05304168402)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LEMOS (19907028427)  
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0505  
TÍTULO: O PERFIL DA EPIDEMIA DA AIDS NO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: RITA DE CÁSSIA DE LIMA IDALINO (05200797446)  
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425)  
CO-AUTOR: RITA DE CÁSSIA DE LIMA IDALINO (05200797446)  
CO-AUTOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425)  
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CÓDIGO: ET0508  
TÍTULO: SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DO NA2TI6O13 NA OBTENÇÃO DOS 
NANOTUBOS DE TIO2.  
ALUNO: BRUNO DE SOUZA SANTOS (02867484448)  
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (35530502415)  
CO-AUTOR: BRUNO DE SOUZA SANTOS (02867484448)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ FONSECA COSTA (00982087489)  
CO-AUTOR: MARCELA NASCIMENTO BARBOSA (05069873458)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0511  
TÍTULO: REATIVAÇÃO DE FALHAS NA PORÇÃO NOROESTE DA BACIA POTIGUAR  
ALUNO: ALLANY DE PAULA UCHOA ANDRADE (93602030172)  
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  
CO-AUTOR: ALLANY DE PAULA UCHOA ANDRADE (93602030172)  
CO-AUTOR: ALLANY DE PAULA UCHOA ANDRADE (93602030172)  
CO-AUTOR: ALLANY DE PAULA UCHOA ANDRADE (93602030172)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0523  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TAXA DE DEPOSIÇÃO E MICRODUREZA DE FILMES 
FINOS EM PROCESSOS À PLASMA POR CÁTODO OCO.  
ALUNO: ANA KAROLLINA GOMES DE ARAÚJO (05910401408)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: FRANCISCO ODOLBERTO ARAÚJO (80752730444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0524  
TÍTULO: ANÁLISE DE ESCOAMENTOS EM OLEODUTOS: MODELO DGCM  
ALUNO: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)  
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)  
CO-AUTOR: JOÃO ALVES DE LIMA (67514286420)  
CO-AUTOR: ALUISIO AZEVEDO NETO (01216516499)  
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CÓDIGO: ET0527  
TÍTULO: COMPORTAMENTO FLUIDODINÂMICO E QUEBRA DOS GRÃOS NA 
SECAGEM DO FEIJÃO VERDE NO LEITO DE JORRO  
ALUNO: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES A. JUNIOR (00985455403)  
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)  
CO-AUTOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0533  
TÍTULO: OS DANOS DA GLOBALIZAÇÃO DO CALÇADO: AVALIAÇÃO DA 
DISPERSÃO DO PÉ HUMANO SEGUNDO DOIS NOVOS PARÂMETROS  
ALUNO: VANESSA LIMEIRA AZEVEDO GOMES (05414551413)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: JEAN CARLOS SILVA ANDRADE (03564122451)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0536  
TÍTULO: OS EFEITOS DA TEMPERATURA DE SINTERIZAÇÃO EM MEMBRANAS DE 
ALUMINA OBTIDAS POR PROCESSO DE SLIP CASTING  
ALUNO: JOÃO JOSÉ MELO DOS SANTOS (83724885415)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: HUGO ROBERTO RODRIGUES CORTEZ (00927097451)  
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA (06949904428)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0537  
TÍTULO: ANALISE DA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NO SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE EFLUENTES EM PARELHAS/RN  
ALUNO: JULIANA NEVES BEDA (00836105451)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)  
CO-AUTOR: TATIANA CARDOSO DELGADO (03525307403)  
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CÓDIGO: ET0540  
TÍTULO: QUÍMICA PRÁTICA NO ENSINO MÉDIO  
ALUNO: GERALDO ALEXANDRE DA SILVA JÚNIOR (06501463440)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
CO-AUTOR: VALDEMIR GOMES CORTEZ JÚNIOR (07196866444)  
CO-AUTOR: ANDRÉ DA CUNHA (00869991418)  
CO-AUTOR: TELÊMACO RANIELLY ÁLVARES ARAÚJO (05989951450)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0545  
TÍTULO: VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DE UM PROGRAMA COMPUTACIONAL 
PARA ANÁLISE DE ESTABILIDADE TRANSITÓRIA DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE 
POTÊNCIA COM AEROGERADOR  
ALUNO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA AURELIO (02473214433)  
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)  
CO-AUTOR: CLÓVIS BÔSCO MENDONÇA OLIVEIRA (85607355349)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0546  
TÍTULO: ESTUDOS DE UM BIOMARCADOR MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE BRS 
EM SOLOS DA BACIA PETROLÍFERA POTIGUAR-RN  
ALUNO: DÔNATA LUYGUI SALVADOR ACHING (78938392287)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0548  
TÍTULO: “ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 
DE PARELHAS/RN NA REMOÇÃO DE COLIFORMES FECAIS, VISANDO O REÚSO 
AGRÍCOLA”  
ALUNO: AMACELL BARROS DE SOUZA (01176524402)  
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)  
CO-AUTOR: AMACELL BARROS DE SOUZA (01176524402)  
CO-AUTOR: SANDRO ARAÚJO DA SILVA (03090349493)  
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CÓDIGO: ET0552  
TÍTULO: EFEITOS DA ALIMENTAÇÃO, CONCENTRAÇÃO E ADIÇÃO DE 
ADJUVANTES NA SECAGEM DE BIOPESTICIDAS EM LEITO DE JORRO COM 
PARTÍCULAS INERTES EM DIFERENTES NÍVEIS DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS  
ALUNO: CARLOS HENRIQUE XAVIER (00968330410)  
ORIENTADOR: MÁRCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES A. JUNIOR (00985455403)  
CO-AUTOR: BIANCA DA CUNHA JÁCOME (04790393488)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0554  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO PARA AQUISIÇÃO DE 
TEMPERATURA EM REATORES A PLASMA  
ALUNO: CRISTIAN MANASSES ARAÚJO DE ANDRADE (05549258420)  
ORIENTADOR: HECTOR LUIS LOPEZ SALINAS (23071582862)  
CO-AUTOR: JOÃO MORENO VILAS BOAS DE SOUZA SILVA (00958725403)  
CO-AUTOR: HELTON EDI XAVIER DA SILVA (80692915400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0556  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONFORMIDADE DE TELHAS PRODUZIDAS 
NO RN  
ALUNO: OLAVO (04756370462)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: JOSÉ CARLOS CALADO SALES JÚNIOR (01078575452)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0559  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE BLOCOS CERÂMICOS PRODUZIDOS 
NO RN  
ALUNO: JOSÉ CARLOS CALADO SALES JÚNIOR (01078575452)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: OLAVO (04756370462)  
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CÓDIGO: ET0577  
TÍTULO: APROVEITAMENTO DE BAGAÇOS DE FRUTAS NA PRODUÇÃO DE 
FARINHAS ENRIQUECIDAS COM LEITE DE CABRA E POLPAS DE FRUTAS. 
SECAGEM EM LEITO DE JORRO E LEITO FIXO.  
ALUNO: WILTON DE MENEZES ANDRADE JUNIOR (00985455403)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: MÁRCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)  
CO-AUTOR: BIANCA DA CUNHA JÁCOME (04790393488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0587  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DE GRANITOS E SUA CORRELAÇÃO 
COM PARÂMETROS FÍSICOS DE ROCHAS: CONDUTIVIDADE TÉRMICA E CALOR 
ESPECÍFICO  
ALUNO: SÁVIO SAMRI LUNA PASCHOAL (04997447480)  
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)  
CO-AUTOR: FABIANE DOMENECH SILVA (00043663010)  
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0590  
TÍTULO: SECAGEM DE LEITE NO LEITO DE JORRO – ANÁLISE DE DESEMPENHO E 
QUALIDADEDO PRODUTO  
ALUNO: ALESSANDRO ALISSON DE LEMOS ARAÚJO (01322289476)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES A. JUNIOR (00985455403)  
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)  
CO-AUTOR: BIANCA DA CUNHA JÁCOME (04790393488)  
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CÓDIGO: ET0595  
TÍTULO: ADSORÇÃO DE PB (II) EM ÁGUAS PRODUZIDAS DA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO UTILIZANDO-SE XISTO RETORTADO: EQUILÍBRIO, CINÉTICA E 
DINÂMICA EM COLUNAS DE LEITO FIXO  
ALUNO: ARY LEONÍDIO DO CARMO ASSUNÇÃO (01016694458)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
 

 
 
CÓDIGO: ET0597  
TÍTULO: CONTROLE DE NÍVEL DE RESERVATÓRIOS UTILIZANDO SISTEMA 
OPERACIONAL LINUX  
ALUNO: ROSCIANO SOUSA DE ANDRADE (01187606456)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0599  
TÍTULO: ANÁLISE DAS CORDIERITAS GEMOLÓGICAS DA REGIÃO DE PARELHAS - 
RN.  
ALUNO: LUCIANO DOS SANTOS (03582148408)  
ORIENTADOR: JEAN MICHEL LEGRAND (15568393400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0602  
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE HIDROTÉRMICA DE MATERIAIS TIPO MCM-
41 PELO MÉTODO DE IMPREGNAÇÃO PÓS-SÍNTESE DE ALUMÍNIO.  
ALUNO: MARCELA NASCIMENTO BARBOSA (05069873458)  
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (35530502415)  
CO-AUTOR: MARCELA NASCIMENTO BARBOSA (05069873458)  
CO-AUTOR: BRUNO DE SOUZA SANTOS (02867484448)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ FONSECA COSTA (00982087489)  
 
 

 



 
 
 

 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 

 
45/79 

 

CÓDIGO: ET0604  
TÍTULO: PERCEPÇÃO ROBÓTICA EM PLATAFORMA MÓVEL AUTÓNOMA  
ALUNO: JEFFERSON DELFINO FREIRE (00783078480)  
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0609  
TÍTULO: FLUXO DE CARGA COM DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES 
APLICADO AO PLANEJAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO  
ALUNO: ANGELA PEREIRA SOUTO BARRETO (04620963437)  
ORIENTADOR: ESTEFANE GEORGE MACEDO DE LACERDA (62678361420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0611  
TÍTULO: MODELAGEM DIGITAL DE TERRENO EM ÁREAS ONSHORE E OFFSHORE 
DA BACIA POTIGUAR, ENTRE GALINHOS E PORTO DO MANGUE COMO AUXÍLIO 
AO MONITORAMENTO AMBIENTAL NO LITORAL SETENTRIONAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE.  
ALUNO: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: MOAB PRAXEDES GOMES (01252122403)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
CO-AUTOR: ANDERSON TARGINO DA SILVA FERREIRA (02990338489)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0614  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS MORFOFISIOLÓGICAS E DESENVOLVIMENTO DO 
MANDACARU (CEREUS JAMACARU DC.) CULTIVADO EM DIFERENTES 
DENSIDADES DE PLANTIO  
ALUNO: SAMARA SUENIA NOGUEIRA SERAFIM DE MELO (05143129478)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS E DA FONSECA (05902827353)  
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: JOSÉ GERALDO MEDEIROS DA SILVA (21452881472)  
CO-AUTOR: MARCUS CESAR NÓBREGA MONTENEGRO DINIZ (83720804453)  
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CÓDIGO: ET0618  
TÍTULO: PERFIL FENOLÒGICO DO MILHETO(PENNISETUM AMERICANUN (L) 
LEEKE.) CV. IPA – BULK - 1  
ALUNO: VALNIERES CANDIDO DA SILVA (02378095406)  
ORIENTADOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
CO-AUTOR: MAIZE PINHEIRO DE ALMEIDA (03524732402)  
CO-AUTOR: JÓRIA LEILANE DE ALBUQUERQUE PAULO (01083214446)  
CO-AUTOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0620  
TÍTULO: PLANEJAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO USANDO ALGORITMOS 
GENÉTICOS  
ALUNO: RAFAELA VILELA FRANÇA (00231678150)  
ORIENTADOR: ESTEFANE GEORGE MACEDO DE LACERDA (62678361420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0621  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DADOS DE SOLUBILIDADES DE SISTEMAS 
TERNÁRIOS DO TIPO SAL/ÁGUA/AGENTE ORGÂNICO À 25°C.  
ALUNO: MÁRCIO BARBALHO DANTAS BEZERRA (03610573422)  
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
CO-AUTOR: MÁRCIO BARBALHO DANTAS BEZERRA (03610573422)  
CO-AUTOR: THIAGO CÉSAR PIMENTA DE MACÊDO (04821154404)  
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0628  
TÍTULO: MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE RESERVATÓRIOS 
USANDO A TÉCNICA DA APROXIMAÇÃO POLINOMIAL  
ALUNO: JOSÉ COSME DANTAS (01206277440)  
ORIENTADOR: CLAUDIA OSSANAI OURIQUE (52737918049)  
CO-AUTOR: JORGE EDUARDO DA SILVA OURIQUE (57632006087)  
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CÓDIGO: ET0631  
TÍTULO: CÁLCULO DE CURTOS-CIRCUITOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA USANDO O TEOREMA DA SUPERPOSIÇÃO  
ALUNO: EGBERTO DE ARRUDA MOREIRA (00961887400)  
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (09615687472)  
CO-AUTOR: PAULO HENRIQUE DE SOUZA AURELIO (02473214433)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0632  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE ÁGUA EM FUNÇÃO DA UMIDADE 
DO FEIJÃO VERDE IN NATURA E BRANQUEADO  
ALUNO: GILDSON BASTOS FELIX (01221919431)  
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)  
CO-AUTOR: ERCÍLIA DÂMARIS A. P. DE MEDEIROS (02937798489)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0633  
TÍTULO: SISTEMA CONTÍNUO DE REGENERAÇÃO DE MICROEMULSÃO NA 
SOLUBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS PARAFÍNICOS  
ALUNO: RANILSON MENDES DE LIMA (00946504466)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (02995464466)  
CO-AUTOR: AUBERAM VARELA DE SOUZA (01287845479)  
CO-AUTOR: FLÁVIA MELO DE LIMA (05813600442)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0638  
TÍTULO: CATEDRAL METROPOLITANA DE NATAL: BRUTALISMO E 
MONUMENTALIDADE  
ALUNO: DANIEL FERNANDES DE MACEDO (00965972402)  
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)  
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CÓDIGO: ET0640  
TÍTULO: DIFUSIVIDADE DA ÁGUA DURANTE A SECAGEM NÃO ISOTÉRMICA DE 
ALIMENTOS  
ALUNO: ÉRICO COSTA DOS SANTOS (03502897433)  
ORIENTADOR: SEBASTIAO RIBEIRO FERREIRA (27345386600)  
CO-AUTOR: ÉRICO COSTA DOS SANTOS (03502897433)  
CO-AUTOR: SEBASTIAO RIBEIRO FERREIRA (27345386600)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0641  
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PH NA REMOÇÃO DE COR DE EFLUENTES 
TÊXTEIS  
ALUNO: THIAGO ADERSON DE MEDEIROS COELHO (05576856481)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: LEOCÁDIA TEREZINHA CORDEIRO BELTRAME (38855763920)  
CO-AUTOR: JOSE HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (02452573493)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0644  
TÍTULO: RECONSTITUIÇÃO DE MAPAS RÁDIO DE FONTES EXTRAGALÁCTICAS  
ALUNO: NATHALIA MATTOS NOVAES DA ROCHA (06257028400)  
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0646  
TÍTULO: REMOÇÃO DE METAIS PESADOS E CORANTES REATIVOS EM EFLUENTE 
DA INDÚSTRIA TÊXTIL POR MICROEMULSÃO  
ALUNO: MARCIO HENRIQUE CABRAL DA SILVA (01079661409)  
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: LEOCÁDIA TEREZINHA CORDEIRO BELTRAME (38855763920)  
CO-AUTOR: JOÃO PAULO SOUZA (05805755432)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
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CÓDIGO: ET0647  
TÍTULO: SST - FERRAMENTAS PARA ANÁLISE SINTÁTICA DO ESPAÇO.  
ALUNO: GILTON BATISTA DE ARAÚJO FILHO (43057004415)  
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0649  
TÍTULO: SISTEMA DE PERCEPÇÃO PARA UMA FROTA DE MINI-ROBÔS  
ALUNO: AUCIOMAR C TEIXEIRA DE CERQUEIRA (05304276485)  
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0650  
TÍTULO: POTENCIAL FORRAGEIRO DE NOVOS CLONES DE CAPIM ELEFANTE 
(PENNISETUM PURPUREUM SCHUM.). I. PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA  
ALUNO: ANA CRISTINA DA COSTA JANUARIO (87460386472)  
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: AURINÊS QUEIROZ BORGES (04774211486)  
CO-AUTOR: ANDREZZA MIGUEL DA SILVA (05663222421)  
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0651  
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 
CARBONETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS  
ALUNO: RAFAEL BARBOSA BARRETO (00849785464)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
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CÓDIGO: ET0655  
TÍTULO: UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA PESQUISAS EM 
MÁQUINAS SEM MANCAIS  
ALUNO: JEAN OLIVEIRA PAIVA (03448658430)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0658  
TÍTULO: COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO DE ÍONS LANTANÍDEOS COM 
DERIVADOS DOS TETRAAZAMACROCÍCLICOS: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO 
ESPECTROSCÓPICA  
ALUNO: RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAÚJO (05102267442)  
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA (64145557468)  
CO-AUTOR: MARLI DE ARAÚJO DANTAS NAVARRO (32404174487)  
CO-AUTOR: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (01268261459)  
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0661  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS DE 
ZIRCÔNIA ESTABILIZADA COM ÍTRIA POR SPIN COATING: AVALIAÇÃO 
ESTATÍSTICA  
ALUNO: DANIEL ARAÚJO DE MACÊDO (01152094416)  
ORIENTADOR: ADRIANO ALVES RABELO (07558498848)  
CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: MARFRAN CARDOSO DE MACEDO (00983009465)  
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CÓDIGO: ET0664  
TÍTULO: SINTÉSE DE RESINA FÉNOLICA A PARTIR DO LÍQUIDO DA CASTANHA 
DE CAJU (LCC)  
ALUNO: ANNA CASSIA DE AZEVEDO SANTOS (06884022400)  
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: JOSE HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (02452573493)  
CO-AUTOR: JAIRTON ANDRELINO ROCHA DE SOUZA SANTOS (04955602423)  
CO-AUTOR: NATÁLIA CRISTINA SOUZA AZEVEDO (06434425457)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0665  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DE EQUILIBRIO NO PROCESSO DE 
BIOSSORÇÃO  
ALUNO: JÚLIO NANDENHA (01339691426)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
CO-AUTOR: ALBINA DA SILVA MOREIRA (63730294415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0666  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE MEMBRANAS INORGÂNICAS ATRAVÉS DA ANODIZAÇÃO 
DE CHAPAS DE ALUMINIO  
ALUNO: JOSÉ FLÁVIO TIMOTEO JÚNIOR (01077102429)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0668  
TÍTULO: GRANDE HOTEL DE NATAL: IDEALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO  
ALUNO: HÉLIO TAKASHI MACIEL DE FARIAS (04656947482)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
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CÓDIGO: ET0671  
TÍTULO: ABIFA - CADASTRAMENTO PRODUTIVO E TECNOLÓGICO DAS 
EMPRESAS BRASILEIRAS DE FUNDIÇÃO  
ALUNO: BRUNO FERREIRA DE MEDEIROS (04586570423)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0673  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE FASES POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X  
ALUNO: ALEX GARCEZ GOMES CASTRO (05894041481)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: ANTONI CARLOS PEREIRA SANTOS (07253273591)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0674  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE FASES POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X  
ALUNO: ALEX GARCEZ GOMES CASTRO (05894041481)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: ANTONI CARLOS PEREIRA SANTOS (07253273591)  
CO-AUTOR: MARCIO WILLIANS DUARTE MENDES (97096989404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0681  
TÍTULO: ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE ALGINATO DE ALGAS MARINHAS PARA A 
FABRICAÇÃO DE FILAMENTOS TÊXTEIS.  
ALUNO: NATÁLIA CRISTINA SOUZA AZEVEDO (06434425457)  
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: ANNA CASSIA DE AZEVEDO SANTOS (06884022400)  
CO-AUTOR: EMANOELLE ELVIRA SENA MARINHO (06519176460)  
CO-AUTOR: BRENNO HENRIQUE SILVA FELIPE (01433533499)  
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CÓDIGO: ET0685  
TÍTULO: ALGORITMOS TRANSGENÉTICOS PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 
COMBINATÓRIA  
ALUNO: JONATAS DA CÂMARA MEDEIROS (05011762416)  
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0689  
TÍTULO: ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DA EMISSÃO RÁDIO DE FONTES 
EXTRAGALÁCTICAS  
ALUNO: MARCUS VINICIUS SOARES OLIVEIRA DE MEDEIROS (05182860455)  
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0691  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE MEMBRANSA DE ALUMINA ATRAVÉS DA ANODIZAÇÃO 
DE PLACAS DE ALUMÍNIO.  
ALUNO: JOSÉ FLÁVIO TIMOTEO JÚNIOR (01077102429)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (03501789416)  
CO-AUTOR: JOSÉ LINDON JHONSON DE MELO (00951505440)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0702  
TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS DE TRIBOLOGIA: A PODOMETRIA E O CONFORTO 
DO PE HUMANO  
ALUNO: JEAN CARLOS SILVA ANDRADE (03564122451)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: VANESSA LIMEIRA AZEVEDO GOMES (05414551413)  
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CÓDIGO: ET0703  
TÍTULO: ANÁLISE DE EXPERIMENTOS FATORIAIS NÃO REPLICADOS COM 
INCLUSÃO DE TRATAMENTO CONTROLE: UMA APLICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO 
DE FRANGOS DE CORTE UTILIZANDO RESÍDUOS DA AGROINDÚSTRIA 
CANAVIEIRA  
ALUNO: NELSON ALESSANDRO DE AMORIM TAVARES (05849515402)  
ORIENTADOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (00031242740)  
CO-AUTOR: ALLAN ROBERT DA SILVA (04660227430)  
CO-AUTOR: CARLOS RAPHAEL ARAÚJO DANIEL (05226458444)  
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0706  
TÍTULO: REDUÇÃO DE CUSTOS EXPERIMENTAIS EM PLANOS FATORIAIS: UMA 
APLICAÇÃO NA PRODUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS  
ALUNO: ALLAN ROBERT DA SILVA (04660227430)  
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737)  
CO-AUTOR: NELSON ALESSANDRO DE AMORIM TAVARES (05849515402)  
CO-AUTOR: CARLOS RAPHAEL ARAÚJO DANIEL (05226458444)  
CO-AUTOR: ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (00031242740)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0707  
TÍTULO: CALIBRAÇÃO DE UM MODELO HIDROLÓGICO EM UMA BACIA 
EXPERIMENTAL DO SEMI-ÁRIDO  
ALUNO: PEDRO MITZCUN COUTINHO (05289714413)  
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449)  
CO-AUTOR: DANIEL DANTAS VIANA MEDEIROS (05184098488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0728  
TÍTULO: ARMAZENAMENTO DE HIDROGÊNIO EM TITÂNIO PURO A PARTIR DO 
PLASMA PULSADO DE METANO  
ALUNO: TARCILA MARIA PINHEIRO FROTA (03099069469)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
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CÓDIGO: ET0730  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO PLASMA DE OXIGÊNIO NA ATIVAÇÃO DE CARVÃO  
ALUNO: ANA MARIA LUCENA DE ARAÚJO (04864471460)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0739  
TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS DE TRIBOLOGIA: CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA 
EXPERIMENTAL “TORRE DE BEAUCHAMP” PARA ESTUDO DE TRIBOSISTEMAS 
LUBRIFICADOS  
ALUNO: JOANA ARRUDA DE MEDEIROS ROCHA (05845731461)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: JUAN BERTO ALVES DA SILVA (00998247448)  
CO-AUTOR: HUGO FREDERICK DA MATA RODRIGUES DA SILVA (03443980481)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0749  
TÍTULO: INDUÇÃO DA PERMEAÇÃO CUTÂNEA DE FÁRMACOS POR MEIO DE 
CAMPO MAGNÉTICO  
ALUNO: JONATAS DOS SANTOS FERNANDES (04618681489)  
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704)  
CO-AUTOR: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)  
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (06685302437)  
CO-AUTOR: ÉRICA LIRA DA SILVA (05738461460)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0753  
TÍTULO: DISPENSAÇÃO DE PSICOTRÓPICOS: O CASO DA UNIDADE DE SAÚDE DA 
CIDADE DA ESPERANÇA  
ALUNO: ANDERSON GIULLIANO SILVA GOMES (05503332407)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: JELTON DO NASCIMENTO TAVARES (05180400465)  
CO-AUTOR: SHIRLEY ANDRESSA VIEIRA FREIRE (05166116402)  
CO-AUTOR: JOÃO PAULO ARAÚJO BRAZ (05277488464)  
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CÓDIGO: ET0757  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE TIJOLO ECOLÓGICO COM REJEITO ORIUNDO DO 
BENEFICIAMENTO DE CAULIM.  
ALUNO: VAGNER ALBUQUERQUE DE LIMA (04711142436)  
ORIENTADOR: EDGARD RAMALHO DANTAS (00793779472)  
CO-AUTOR: JOSE RUFINO DA COSTA PEREIRA (01258404460)  
CO-AUTOR: ANIBAL DA CUNHA MACEDO NETO (03270213492)  
CO-AUTOR: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0759  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA QUALIDADE DA ÁGUA MINERAL ENTRE AS 
CONCESSIONÁRIAS QUANTO ÀS SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.  
ALUNO: EMILY CINTIA TOSSI DE ARAÚJO COSTA (01282478435)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: LUCIANA ARAÚJO NASCIMENTO (01126212440)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0760  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA 
NAS REGIÕES DA CIDADE DO NATAL QUANTO ÀS SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS.  
ALUNO: LUCIANA ARAÚJO NASCIMENTO (01126212440)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: EMILY CINTIA TOSSI DE ARAÚJO COSTA (01282478435)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0764  
TÍTULO: CONJUNTO RESIDENCIAL TIROL E A VILA 19 ABRIL: INOVAÇÕES NA 
POLÍTICA HABITACIONAL E NA PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA DA CIDADE DE 
NATAL (1940-45)  
ALUNO: ALINY FÁBIA DA SILVA MIGUEL (04990571479)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
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CÓDIGO: ET0766  
TÍTULO: POTENCIAL FORRAGEIRO DE NOVOS CLONES DE CAPIM(PENNISETUM 
PURPUREUM SCHUM.). I. PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA  
ALUNO: ANA CRISTINA DA COSTA JANUARIO (87460386472)  
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: AURINÊS QUEIROZ BORGES (04774211486)  
CO-AUTOR: ANDREZZA MIGUEL DA SILVA (05663222421)  
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
 

 
 
CÓDIGO: ET0767  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS REGIONAIS SAPONIFICADOS 
MISTURADOS COMO AGENTES COLETORES NA FLOTAÇÃO DE CALCITA  
ALUNO: MAGNO VIEIRA (01014746442)  
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
CO-AUTOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204) 
 

 
 
CÓDIGO: ET0771  
TÍTULO: SÍNTESE DE ÓXIDOS TIPO PEROVSQUITA LA0, 8 CA0, 2 COO3 PELO 
MÉTODO DA COMBUSTÃO.  
ALUNO: WALQUIRIA JOSEANE DA SILVA (05247830474)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
 

 
 
CÓDIGO: ET0773  
TÍTULO: DO USO AO RE-USO: PROPOSTA PARA UMA EDIFICAÇÃO NO BAIRRO 
CIDADE ALTA.  
ALUNO: RENATA GABRIELA DE MATOS (04900858498)  
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (75042142991)  
 

 
 
CÓDIGO: ET0774  
TÍTULO: UMA INTRODUÇÃO À BIO-ARQUITETURA  
ALUNO: RENATA GABRIELA DE MATOS (04900858498)  
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (75042142991)  
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CÓDIGO: ET0778  
TÍTULO: A FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL APLICADA A DUTOS EXTENSOS 
E DE DIVERSAS GEOMETRIAS.  
ALUNO: GILBRAN SILVA DE ANDRADE (01216509441)  
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0782  
TÍTULO: ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE EMULSIFICANTES NA ESTABILIDADE DE 
EMULSÕES INVERSAS COM ÊNFASE NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO.  
ALUNO: EMANUELLA LAYNE FERREIRA VIDAL (01255793490)  
ORIENTADOR: JOAQUIM HÉLDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: RODRIGO MATOS DA COSTA (03882856483)  
CO-AUTOR: MICHELLE IVO DOS SANTOS (01037672402)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0785  
TÍTULO: ESTUDO DA CONCENTRAÇÃO IDEAL DE AFINANTE EM UM FLUIDO DE 
PERFURAÇÃO A BASE DE ÓLEO VEGETAL.  
ALUNO: JUSSIÊ PEREIRA BEZERRA (03426613450)  
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: JOAQUIM HÉLDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: MICHELLE IVO DOS SANTOS (01037672402)  
CO-AUTOR: KARLA PATRICIA FELIX DOS SANTOS (01084703424) 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0786  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO ÓTIMA DE LUBRIFICANTES EM 
FLUIDOS HIDROFÍLICOS.  
ALUNO: RODRIGO MATOS DA COSTA (03882856483)  
ORIENTADOR: JOAQUIM HÉLDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: EMANUELLA LAYNE FERREIRA VIDAL (01255793490)  
CO-AUTOR: MICHELLE IVO DOS SANTOS (01037672402)  
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CÓDIGO: ET0788  
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS MACROPOROSAS DE 
QUITOSANA  
ALUNO: DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS (02664929402)  
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
CO-AUTOR: CYPRIANO GALVAO DA TRINDADE NETO (02484392435)  
CO-AUTOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0790  
TÍTULO: SÍNTESE HIDROTÉRMICA E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS CERÂMICOS 
A BASE DE LANTÂNIO-FERRO E LANTÂNIO-NÍQUEL.  
ALUNO: GRACE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (00964112442)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: ANNE MICHELLI GARRIDO PEDROSA (81357443404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0793  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE TERPOLÍMEROS ACRILAMIDA-CO-ÁCIDO 
ACRÍLICO-CO-DIHEXILACRILAMIDA POR VISCOSIMETRIA  
ALUNO: BRUNA VITAL DE LIMA (04137039402)  
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA (00750317442)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0794  
TÍTULO: SÍNTESE DE LÁTICES MAGNÉTICOS VIA PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO 
EM MINIEMULSÃO  
ALUNO: JULIANA DE SOUZA NUNES (05245655462)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MAFRA BEZERRIL (05206748471)  
CO-AUTOR: CLÁUDIO LOPES VASCONCELOS (02963319452)  
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
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CÓDIGO: ET0796  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM GERADOR DE CASOS DE TESTE A PARTIR DE 
GRAMÁTICAS LIVRE DE CONTEXTO  
ALUNO: IBANEZ CAVALCANTI FERREIRA (05320066406)  
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0798  
TÍTULO: BOMBAS DE CALOR DE ESTADO SÓLIDO  
ALUNO: ERIC PEREIRA MOREIRA (06191796439)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  
CO-AUTOR: NEYMAR PEREIRA DA COSTA (03166871462)  
CO-AUTOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0801  
TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS DE TRIBOLOGIA: PARÂMETROS DE PROJETO E 
PROPRIEDADES DE RETENTORES ELASTOMÉRICOS PARA MOVIMENTO 
ALTERNATIVO  
ALUNO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487)  
CO-AUTOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  
CO-AUTOR: JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA (03231608406)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0804  
TÍTULO: AUTOMEDICAÇÃO E O PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA  
ALUNO: EVELINE MICHELLE DOS ANJOS SILVA (04705024443)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA (01358741492)  
CO-AUTOR: MIRANDA RODRIGUES JÁCOME DA COSTA QUEIROZ (04038677460)  
CO-AUTOR: IRIS UCELLA DE MEDEIROS (04711504443)  
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CÓDIGO: ET0808  
TÍTULO: ANÁLISE EXPERIMENTAL E VISUALIZAÇÃO 3D DE UM MODELO DE 
LABORATÓRIO PARA BOMBEAMENTO DE PETRÓLEO UTILIZANDO ENERGIA 
EÓLICA.  
ALUNO: AQUILES FILGUEIRA NUNES (04003346408)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812)  
CO-AUTOR: VILDOMAR SOSÍGENES DE AZEVEDO (03386331467)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0809  
TÍTULO: ANÁLISE DA TAXA DE DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS NA "ÁREA DE USO 
TURÍSTICO INTENSIVO" DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS RECIFES DE 
CORAIS  
ALUNO: FILIPE AUGUSTO COSTA DE LIMA (32829017803)  
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)  
CO-AUTOR: CRISTIANE SOUZA DE ARAUJO (01085173496)  
CO-AUTOR: RAPHAEL CLEOFAS ANDRADE SILVA (01264134444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0830  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS MÉTODOS DE MEDIDA DE DENSIDADE  
ALUNO: ROGÉRIO PITANGA SANTOS (06136646471)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: TELMA LÚCIA PITANGA SANTOS (13094130534) 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0839  
TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS EM TRIBOLOGIA: INTEGRIDADE SUPERFICIAL: 
ESTUDO DA VARIAÇÃO DA MICRODUREZA EM AÇO ABNT 1045 TEMPERADO E 
REVENIDO  
ALUNO: NATASHA ARAUJO GIGO (06908298418)  
ORIENTADOR: JOAO WANDERLEY RODRIGUES PEREIRA (13191233415)  
CO-AUTOR: CLARISSA DANIELE MENDONÇA OLIVEIRA (05417101419)  
 
 

 



 
 
 

 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 

 
62/79 

 

CÓDIGO: ET0840  
TÍTULO: SELEÇÃO DE MATERIAIS PARA EIXOS-ARVORE DE BOMBAS DE 
DESLOCAMENTO POSITIVO  
ALUNO: MARCOS ANTONIO COSTA FILHO (01347880445)  
ORIENTADOR: JOAO WANDERLEY RODRIGUES PEREIRA (13191233415)  
CO-AUTOR: SAMUEL MEDEIROS RESENDE (03445793441)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0844  
TÍTULO: CRIADO-MUDO TERMOELÉTRICO REFRIGERADO POR CÉLULAS PELTIER  
ALUNO: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: ERIC PEREIRA MOREIRA (06191796439)  
CO-AUTOR: NEYMAR PEREIRA DA COSTA (03166871462)  
CO-AUTOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0845  
TÍTULO: ESTUDO DE UMA MISTURA ÓLEO COMBUSTÍVEL PARA SER USADA EM 
MOTORES DOIS TEMPOS, A PARTIR DE ÓLEOS NATURAIS.  
ALUNO: MARCELO RENNEY ALVES DE FREITAS (00976633442)  
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)  
CO-AUTOR: RODRIGO BRAGA DIAS (04592276450)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0846  
TÍTULO: - MEDIDA DE DENSIDADE DE UM COMPÓSITO FORMADO POR GESSO E 
EPS.  
ALUNO: VINICIUS ANGELO DOS SANTOS PRATA (00853676488)  
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)  
CO-AUTOR: LUÍZ XAVIER DA COSTA NETO (31239145420)  
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CÓDIGO: ET0847  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO BASIC SEDIMENTS AND WATER (BSW) DO 
PETRÓLEO.  
ALUNO: RODRIGO BRAGA DIAS (04592276450)  
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)  
CO-AUTOR: MARCELO RENNEY ALVES DE FREITAS (00976633442)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0848  
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS SEDIMENTOS DA 
FORMAÇÃO BARREIRAS  
ALUNO: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)  
CO-AUTOR: RICARDO NASCIMENTO FLORES SEVERO (36957194000)  
CO-AUTOR: VAGNER ALBUQUERQUE DE LIMA (04711142436)  
CO-AUTOR: JOSE RUFINO DA COSTA PEREIRA (01258404460)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0849  
TÍTULO: INSTALAÇÃO DE TORRE ANENOMÉTRICA-SOLAR DO LABDTE NA UFRN  
ALUNO: HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA (02815469405)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812)  
CO-AUTOR: RICARDO VINICIUS LINHARES MEDEIROS (05245687402)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0851  
TÍTULO: USO DE EFLUENTES DE “WETLAND” E FILTRO RUDIMENTAR NA 
FERTIRRIGAÇÃO DE MILHO  
ALUNO: PAULYANNA MEDEIROS DE ARAÚJO (05117820479)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
CO-AUTOR: ANGELA PATRICIA ALVES COELHO GRACINDO (28736647896)  
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CÓDIGO: ET0852  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PÓS-TRATAMENTO DE EFLUENTES DE LAGOA DE 
ESTABILIZAÇÃO PARA REUSO EM FERTIRRIGAÇÃO.  
ALUNO: TATIANA CARDOSO DELGADO (03525307403)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
CO-AUTOR: KESIA KARINA DE OLIVEIRA SOUTO (00851738435)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0856  
TÍTULO: AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE GENÓTIPOS DE PALMA FORRAGEIRA NO 
RIO GRANDE NO NORTE.  
ALUNO: MICHELLE DE OLIVEIRA MAIA (04790643425)  
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: MIRELA GURGEL GUERRA (01057254479)  
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0857  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE GRAMA HIDROPÔNICA 
COM ESGOTO TRATADO INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE GRAMA 
HIDROPÔNICA COM ESGOTO TRATADO  
ALUNO: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (01042507473)  
CO-AUTOR: RENATA CARILINA PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
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CÓDIGO: ET0858  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE GRAMA HIDROPÔNICA 
COM ESGOTO TRATADO  
ALUNO: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (01042507473)  
CO-AUTOR: RENATA CARILINA PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0860  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA PARA ENSAIO TRIBOLÓGICO 
DE MICRO ABRASÃO  
ALUNO: LUCAS DA COSTA DOS PASSOS (05170224435)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: LUCAS DA COSTA DOS PASSOS (05170224435)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0864  
TÍTULO: PRODUÇÃO HIDROPÔNICA DE FLORES DE ZÍNIA COM ESGOTO 
TRATADO  
ALUNO: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (01042507473)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406)  
CO-AUTOR: RENATA CARILINA PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0865  
TÍTULO: SÍNTESE ENZIMÁTICA DE ÉSTERES DE AÇÚCAR BIODEGRADÁVEIS A 
PARTIR DE ÉSTERES DE ÁCIDOS GRAXOS  
ALUNO: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487)  
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: MAURICIO RODRIGUES BORGES (56928807768)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MICHEL FACSON PEREIRA DA SILVA (02644141443)  
 
 

 



 
 
 

 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 

 
66/79 

 

 
CÓDIGO: ET0873  
TÍTULO: ROTEIRO DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DO CARÁTER DE INIBIÇÃO DOS 
SAIS DE CLORETOS E POLÍMEROS UTILIZADOS NAS OPERAÇÕES DE 
PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO E GÁS.  
ALUNO: GILIANE VITAL (03443886469)  
ORIENTADOR: JOAQUIM HÉLDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: VANESSA MEDEIROS DE LACERDA (03445989427)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0881  
TÍTULO: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE DERIVADOS DO PETRÓLEO  
ALUNO: CHRISTIANO JOSÉ MENEZES DA COSTA (00835693406)  
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)  
CO-AUTOR: VINICIUS ANGELO DOS SANTOS PRATA (00853676488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0885  
TÍTULO: REMEDIAÇÃO DE SOLO ARGILOSO CONTAMINADO COM ORGÂNICOS 
USANDO REAGENTES DE FENTON  
ALUNO: SYLLOS SANTOS DA SILVA (05153688496)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: ANDRIELLY KATIUCE SOARES MOTA (01268962406)  
CO-AUTOR: DOUGLAS NASCIMENTO SILVA (00202697495)  
CO-AUTOR: AIRTOM JOSÉ DE LUNA (35196327487)  
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CÓDIGO: ET0886  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO BIODIESEL PRODUZIDO SOB DIFERENTES 
ROTAS ALCOÓLICAS  
ALUNO: ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA (03091545458)  
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487)  
CO-AUTOR: FABIO PEREIRA FAGUNDES (02534180460)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0887  
TÍTULO: INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ANEMOMÉTRICA E SOLAR DO LABDTE NA 
UFRN  
ALUNO: HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA (02815469405)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812)  
CO-AUTOR: RICARDO VINICIUS LINHARES MEDEIROS (05245687402)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0892  
TÍTULO: PROPRIEDADES BIOQUÍMICAS DO DNA  
ALUNO: ANA BEATRIZ MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE (03100010485)  
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (05011124487)  
CO-AUTOR: ANA BEATRIZ MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE (03100010485)  
CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (05011124487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0911  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES DE TI NITRETADOS 
EM PLASMA  
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS (01275375464)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
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CÓDIGO: ET0929  
TÍTULO: A ROBÓTICA NA INCLUSÃO DIGITAL - UM RECURSO À PRÁTICA 
PEDAGÓGICA  
ALUNO: AKYNARA AGLAÉ RODRIGUES SANTOS DA SILVA (05228708480)  
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONÇALVES (32541457120)  
CO-AUTOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (03420818459)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0938  
TÍTULO: UM MODELO AUTO-SIMILAR GERAL E O DIAGRAMA P-D PARA RÁDIO 
FONTES EXTRAGALÁCTICAS  
ALUNO: ALEXSANDRO PEREIRA LIMA (00858568438)  
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
CO-AUTOR: ALEXSANDRO PEREIRA LIMA (00858568438)  
CO-AUTOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0948  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS PROVENIENTE DA CADEIA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E DA INDÚSTRIA DO BENEFICIAMENTO DO CAULIM NA 
PRODUÇÃO DE PISO CERÂMICO  
ALUNO: FELIPE LIRA FORMIGA ANDRADE (01240114460)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0952  
TÍTULO: ESTUDOS PARA ATUALIZAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA ORGÂNICA.  
ALUNO: JEDSON KLEIBER OLIVEIRA (01141499410)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
CO-AUTOR: HUDSON DA SILVA (96927143491)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)  
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CÓDIGO: ET0958  
TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS EM TRIBOLOGIA: SELEÇÃO DE MATERIAIS 
ELASTOMÉRICOS PARA RETENTORES  
ALUNO: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
CO-AUTOR: JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA (03231608406)  
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0967  
TÍTULO: ALGORITMOS HEURÍSTICOS PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE 
GERADORA MÍNIMA COM MÚLTIPLOS CRITÉRIOS (AGM-MC)  
ALUNO: DANIEL AMARAL DE M. ROCHA (00888434405)  
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0973  
TÍTULO: DADOS DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR PARA O SISTEMA ACETATO DE 
ETÍLA + ETANOL A 700 MBAR  
ALUNO: DANNIEL TARGINO MARTINS (05096047490)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: DANNIEL TARGINO MARTINS (05096047490)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
CO-AUTOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0976  
TÍTULO: EVOLUÇÃO DOS PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO  
ALUNO: TAÍZA RABELLO MONTENEGRO (05772552406)  
ORIENTADOR: UMBERTO SOUZA DA COSTA (72031220500)  
CO-AUTOR: LARISSA PINHEIRO SPINELLI (05835888406)  
CO-AUTOR: TIAGO SOUZA DOS SANTOS (04965279409)  
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CÓDIGO: ET0978  
TÍTULO: SIMULAÇÃO NUMÉRICA DOS ESCOAMENTOS EXTERNOS DE CORPOS 
ROMBUDOS E AERODINÂMICOS ATRAVÉS DO MÉTODO DE VÓRTICES  
ALUNO: PAULO JOSE DE ARAUJO PINHEIRO (04668793426)  
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)  
CO-AUTOR: LUIZ RICARDO RODRIGUES ARAÚJO (02403610402)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0979  
TÍTULO: ANÁLISE DILATOMÉTRICA DE UMA LIGA NI-CR E DE CERÂMICAS 
FELDSPÁTICAS PARA APLICAÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS  
ALUNO: MARCIO THOMPSON DA CUNHA GOMES (03059101400)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: JÚLIO CÉZAR MATIAS (02901656447)  
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (06296687877)  
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0981  
TÍTULO: POTENCIAL FORRAGEIRO DE NOVOS CLONES DE CAPIM ELEFANTE 
(PENNISETUM PURPUREUM SCHUM.) II. RELAÇÃO FOLHA/CAULE  
ALUNO: AURINÊS QUEIROZ BORGES (04774211486)  
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA DA COSTA JANUARIO (87460386472)  
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0985  
TÍTULO: SISTEMA SUPERVISÓRIO PARA POÇOS DE PETROLÉO COM ELEVAÇÃO 
ARTIFICIAL  
ALUNO: HEITOR PENALVA GOMES (05244228420)  
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
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CÓDIGO: ET0989  
TÍTULO: AUTOMAÇÃO DA VERIFICAÇÃO FORMAL NA METODOLOGIA B  
ALUNO: VALÉRIO GUTEMBERG DE MEDEIROS JUNIOR (05509465433)  
ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (00809085437)  
CO-AUTOR: ÉBERTON DA SILVA MARINHO (01253384495)  
CO-AUTOR: RICARDO ALEXANDRE DA ROCHA DIAS (96959479487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0990  
TÍTULO: UM MAPEAMENTO DO CONTROLE DE QUALIDADE NAS INDÚSTRIAS DE 
ALIMENTOS, BEBIDAS E TÊXTEIS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS (03995871445)  
ORIENTADOR: PLEDSON GUEDES DE MEDEIROS (67159370449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0991  
TÍTULO: OBTENÇÃO E ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE UM NOVO FLUIDO (GEL) 
DE FRATURAMENTO HIDRÁULICO  
ALUNO: HERALDO DA SILVA ALBUQUERQUE (00971331405)  
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: HERALDO DA SILVA ALBUQUERQUE (00971331405)  
CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA SANTANNA (77938780430)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0994  
TÍTULO: ANÁLISE DE MATÉRIA ORGÂNICA REMANESCENTE EM AMOSTRAS DE 
PÓ–PRETO POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHO  
ALUNO: FERNANDA CARLA ALVES PINTO (05599441440)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
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CÓDIGO: ET0995  
TÍTULO: REDES DE VORONOI – DELAUNAY E PROCESSOS NATURAIS DE 
DEGRADAÇÃO DO SOLO  
ALUNO: DIVAL DE BRITO GUERRA NETO (05229279478)  
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (07136200482)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0998  
TÍTULO: INSPEÇÃO DE PLACAS DE ORIFÍCIO  
ALUNO: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)  
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434)  
CO-AUTOR: MARIANA DA FONSECA PEREIRA (04672748430)  
CO-AUTOR: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423)  
CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET0999  
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE ARGILAS DO MUNICÍPIO DE APODI 
EM DIFERENTES TEMPERATURAS DE QUEIMA  
ALUNO: PEDRO ALIGHIERY SILVA DE ARAÚJO (05286439403)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: RICARDO PEIXOTO SUASSUNA DUTRA (91875838449)  
CO-AUTOR: FELIPE LIRA FORMIGA ANDRADE (01240114460)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1000  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA INCERTEZA NA CALIBRAÇÃO DE UMA BALANÇA 
DE PRESSÃO  
ALUNO: MARIANA DA FONSECA PEREIRA (04672748430)  
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434)  
CO-AUTOR: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423)  
CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483)  
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)  
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CÓDIGO: ET1001  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CALIBRADOR DE TORQUÍMETRO ANALÓGICO  
ALUNO: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483)  
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434)  
CO-AUTOR: MARIANA DA FONSECA PEREIRA (04672748430)  
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)  
CO-AUTOR: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1004  
TÍTULO: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE TORQUE PARA CALIBRAÇÃO 
DE TORQUÍMETROS EM QUATRO ESCALAS, ATENDENDO A NORMA ABNT 
12240:2000  
ALUNO: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423)  
ORIENTADOR: LUCIANO BET (04458100840)  
CO-AUTOR: MARIANA DA FONSECA PEREIRA (04672748430)  
CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483)  
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1008  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE COMPÓSITO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS 
POLIMÉRICOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.  
ALUNO: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: LEONARDO ARAUJO PANSARD (03505459445)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1009  
TÍTULO: SISTEMA MICROCONTROLADO PARA DETECÇÃO DE NEOPLASIA NA 
MAMA  
ALUNO: DANNY STYWART AZEVEDO CHAVARRIA (01202165400)  
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449)  
CO-AUTOR: JOSE ALBERTO NICOLAU DE OLIVEIRA (09612890404)  
CO-AUTOR: RICARDO VINICIUS LINHARES MEDEIROS (05245687402)  
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CÓDIGO: ET1011  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA SATURAÇÃO DE NÍQUEL EM SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS  
ALUNO: CLAUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS (01351757474)  
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: PEDRO TUPÃ PANDAVA AUM (05131474469)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: MÔNICA RODRIGUES DE OLIVEIRA (02703929471)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1012  
TÍTULO: BOMBAS ALTERNATIVAS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM SISTEMA 
EÓLICO ALTERNATIVO.  
ALUNO: NATANAEYFLE RANDEMBERG G. DOS SANTOS (03047568499)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1015  
TÍTULO: ESTUDO DA CAPACIDADE DE EXTRAÇÃO DO TENSOATIVO EM 
SISTEMAS MICROEMULSIONADOS VARIANDO A CONCENTRAÇÃO DE COBRE  
ALUNO: PEDRO TUPÃ PANDAVA AUM (05131474469)  
ORIENTADOR: MARCIANO HENRIQUE DE LUCENA NETO (32288514434)  
CO-AUTOR: CLAUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS (01351757474)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: MÔNICA RODRIGUES DE OLIVEIRA (02703929471)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1016  
TÍTULO: PROJETO DE UMA PLANTA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIÇÕES DE 
INSTRUMENTOS DE VAZÃO E BS&W  
ALUNO: EUDES GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR (90454286449)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
CO-AUTOR: FILIPE OLIVEIRA QUINTAES (03164409494)  
CO-AUTOR: DAMILSON FERREIRA DOS SANTOS (80732313449)  
CO-AUTOR: PRISCILLA TERESA ANSELMO FERREIRA DE JESUS (02624912495)  
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CÓDIGO: ET1020  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO COMPUTACIONAL DA ENERGIA MÍNIMA DE UMA 
TRICAMADA DE FILMES FINOS MAGNÉTICOS  
ALUNO: LEONARDO DANTAS MACHADO (04596948470)  
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)  
CO-AUTOR: WLLY JULIANA SILVA DOS SANTOS (05396987413)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1027  
TÍTULO: MINI BAJA: CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL VEICULAR  
ALUNO: WESLEY DA SILVA SOARES (01162141476)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVIERA FONTES (20300190468)  
CO-AUTOR: LUIZ GONZAGA DE LIMA JUNIOR (05198934410)  
CO-AUTOR: WILLIAM CABRAL SANTOS (01461768551)  
CO-AUTOR: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1030  
TÍTULO: ESTUDO DINÂMICO DE UM MINI BAJA CONVERTIDO PARA GÁS 
NATURAL  
ALUNO: WILLIAM CABRAL SANTOS (01461768551)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVIERA FONTES (20300190468)  
CO-AUTOR: WESLEY DA SILVA SOARES (01162141476)  
CO-AUTOR: LUIZ GONZAGA DE LIMA JUNIOR (05198934410)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS CORREIA BURLAMAQUI FILHO (00286379333)  
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CÓDIGO: ET1032  
TÍTULO: POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO EM MASSA DE UM VEÍCULO OFF-ROAD 
DO TIPO MINI BAJA POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO EM MASSA DE UM VEÍCULO 
OFF-ROAD DO TIPO MINI BAJA POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO EM MASSA DE UM 
VEÍCULO OFF-ROAD DO TIPO MINI BAJA  
ALUNO: LUIZ GONZAGA DE LIMA JUNIOR (05198934410)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVIERA FONTES (20300190468)  
CO-AUTOR: WESLEY DA SILVA SOARES (01162141476)  
CO-AUTOR: WILLIAM CABRAL SANTOS (01461768551)  
CO-AUTOR: RAIMUNDO DIAS DE SOUZA JR. (03060166480)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1033  
TÍTULO: CONJUNTO DE SUSPENSÃO COM FEIXE DE MOLA PARA MINI BAJA  
ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS CORREIA BURLAMAQUI FILHO (00286379333)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487)  
CO-AUTOR: WILLIAM CABRAL SANTOS (01461768551)  
CO-AUTOR: WESLEY DA SILVA SOARES (01162141476)  
CO-AUTOR: LUIZ GONZAGA DE LIMA JUNIOR (05198934410)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1034  
TÍTULO: UM ALGORITMO GENÉTICO COM VOCABULARY BUILDING PARA O 
PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE  
ALUNO: ALLISON DA COSTA BATISTA GUEDES (01229218440)  
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1035  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA AERONAVE RÁDIO-CONTROLADA PARA A 
AERODESIGN EAST COMPETITION.  
ALUNO: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (01344406416)  
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)  
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CÓDIGO: ET1041  
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE FALHAS SISMICAMENTE ATIVAS NO 
NORDESTE DO BRASIL - DADOS PRELIMINARES  
ALUNO: MILENA ROCHA DE AQUINO (03160573478)  
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1043  
TÍTULO: ANÁLISE DA REFLEXÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS EM 
SUPERFÍCIES DE MULTICAMADAS COM CARREGAMENTO RESISTIVO PERIÓDICO  
ALUNO: FÁBIO DE MORAIS MATOS (01258381400)  
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1045  
TÍTULO: ANÁLISE DE ANTENAS DE MICROFITA AFILADAS COM FENDAS NOS 
PATCHES CONDUTORES  
ALUNO: ADAILDO GOMES D ASSUNÇÃO JUNIOR (00980645417)  
ORIENTADOR: LAÉRCIO MARTINS DE MENDONÇA (09064087415) 
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1051  
TÍTULO: ACESSO AO CENTRO EM CIDADES MÉDIAS: CARACTERIZAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO DO USUÁRIO EM ARAPIRACA (ALAGOAS)  
ALUNO: JEANDERSON GARDEL BORGES (01712336380)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
 

 
 
CÓDIGO: ET1052  
TÍTULO: FORMULAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO PARA AVALIAR 
SEGMENTOS VIÁRIOS DE POSSÍVEL UTILIZAÇÃO PARA MALHAS DE PEDESTRES E 
CICLOVIÁRIAS  
ALUNO: RANIERE RODRIGUES MELO DE LIMA (05832117476)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
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CÓDIGO: ET1053  
TÍTULO: FORMULAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO PARA AVALIAR 
SEGMENTOS VIÁRIOS DE POSSÍVEL UTILIZAÇÃO PARA MALHAS DE PEDESTRES E 
CICLOVIÁRIAS  
ALUNO: RANIERE RODRIGUES MELO DE LIMA (05832117476)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1054  
TÍTULO: ESTUDO TRIBOLOGICO DE CERAMICAS POTIGUARES  
ALUNO: JANAINA SILVA DE SANTANA (00959559418)  
ORIENTADOR: JOSE RIBAMAR SEGUNDO DOS ANJOS (09460535453)  
CO-AUTOR: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA (65484193400)  
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1056  
TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS DA RADIAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL NA 
CABEÇA HUMANA  
ALUNO: HENRIQUE JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA (04983864490)  
ORIENTADOR: WILSON DA MATA (09453210404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1057  
TÍTULO: ESTUDOS DE CAMPOS DISTANTES EM ANTENAS COM 
SUPERCONDUTORES  
ALUNO: DAVI ARAÚJO DO NASCIMENTO (01192915410)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
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CÓDIGO: ET1058  
TÍTULO: APLICAÇÃO DO MATERIAL PBG EM LINHAS DE LÂMINAS UNILATERAIS 
E BILATERAIS  
ALUNO: MARCOS RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA (05202656459)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: ET1059  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE MATERIAL FOTÔNICO EM LINHAS DE LÂMINAS 
BILATERAIS  
ALUNO: ISNALDO MUNIZ DE ARAÚJO JÚNIOR (04508200419)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
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CÓDIGO: ET0003  
TÍTULO: BIODIGESTAO ANAEROBIA NATURAL DE EFLUENTES DA 
INDUSTRIALIZAÇÃO DA CASTANHA DE CAJU  
ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
  

 

Resumo:  
 

O presente estudo consta do acompanhamento experimental da digestão da matéria orgânica 
presente no efluente oriundo da industrialização da castanha de caju, além do monitoramento 
das alterações ocorridas, no meio, em termos do: pH, Acidez, Turbidez e Características 
Organolépticas. A metodologia aplicada aos ensaios consistiu na disposição de coletores 
plásticos hermeticamente fechados com escape de gás para recipientes contendo hidróxido de 
sódio, em ambiente simulando as condições da estação de tratamento. Os frascos 
permaneceram em condições de estabilidade até que o efluente fosse coletado, em períodos de 
tempo consecutivos, para análise dos parâmetros acima citados. Os resultados foram ajustados 
a modelos matemáticos, predizendo assim alguns parâmetros específicos do efluente, para o 
dimensionamento de unidades de tratamento anaeróbio. O processo de digestão anaeróbia 
mostrou-se ineficiente para o emprego ao efluente industrial em questão, tendo-se obtido uma 
remoção mínima dos índices de contaminantes. Entretanto, algumas adaptações as técnicas 
empregadas (tais como a inoculação com microorganismos específicos) podem contribuir a 
nstituir uma viabilidade técnica ao processo. 

Palavras chave: EFLUENTES, CASTANHA, ANAEROBIO.     
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: ET0004  
TÍTULO: SINTERIZAÇÃO E NITRETAÇÃO DE COMPÓSITOS DE MATRIZ 
METÁLICA REFORÇADA POR DISPERSÃO DE PARTÍCULAS CERÂMICAS DE NBC 
E TAC  
ALUNO: BRUNA CANDICE DE FREITAS GUEDES (04561728406)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
 

 

Resumo:  
 

O reforço de aços sinterizados pela dispersão de partículas cerâmicas de alta dureza tem por 
objetivo produzir compósitos com propriedades mecânicas e resistência ao desgaste 
compatíveis com o uso de aços ferramenta. O presente estudo discute parâmetros relevantes 
do processo de sinterização e nitretração em plasma aplicado a materiais compósitos 
produzidos por metalurgia do pó. As amostras caracterizadas neste trabalho foram produzidas 
a partir de pós elementares. Misturas dos pós de partida foram moídas em moinho de bolas do 
tipo planetário por 40 h e, em seguida, recozidas em forno resistivo para alivio das tensões de 
moagem. As amostras foram compactadas uniaxialmente sob pressão de 600 MPa, 
produzindo-se cilindros de 2 mm de altura e 10 mm de diâmetro. A sinterização dos materiais 
foi feita em plasma, com configuração de catodo oco, produzindo-se compósitos com 
densidades entre 88 e 97% da densidade teórica. Além das medidas de densidade, os 
compósitos foram caracterizados quanto à sua microestrutura e dureza. Foi possível, ainda, 
submeter os materiais sinterizados ao tratamento de nitretaçao iônica, em atmosfera de 
plasma, obtendo-se camadas superficiais de alta dureza nos compósitos sinterizados, com o 
potencial de aumentar a resistência ao desgaste e a corrosão dos componentes. 

Palavras chave: plasma, aços reforçados, cerâmica     
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: ET0005  
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE SOBREMESA LÁCTEA SABOR PITANGA A PARTIR 
DO LEITE DE CABRA  
ALUNO: JANAINA WANDERLEY DO NASCIMENTO (03043947428)  
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)  
 

 

Resumo:  
 

O leite de cabra é rico em vitaminas e facilmente assimilado pelo organismo, porém pouco 
difundido como ingrediente na fabricação de outros produtos como, por exemplo, o iogurte. 
Por outro lado, o Nordeste brasileiro produz grande quantidade e variedade de frutas de sabor 
e aparência exóticos como pitanga, mangaba e cajá. Estas frutas apesar de seu sabor 
apreciado, ainda não são amplamente utilizadas como ingredientes de produtos lácteos 
existentes no mercado brasileiro. O presente trabalho teve o objetivo de elaborar sobremesa 
láctea sabor pitanga a partir do iogurte de leite de cabra. Objetivou-se produzir produto de 
textura diferenciada, razão pela qual foi adicionada gelatina ao produto. O produto foi 
caracterizado quimicamente (pH, acidez Dornic e teor de sólidos solúveis) além de ter sido 
submetido à análise sensorial de aceitação. Foram testadas as seguintes formulações: a. 
formulação 1: 200ml de iogurte, 200g polpa de pitanga, 2g de gelatina e 100g de sacarose; b. 
formulação 2: 200ml de iogurte, 300g polpa de pitanga, 18g de gelatina e 150g de sacarose. A 
amostra de aceitação mais elevada foi a formulação 1 a qual apresentou 75% de aceitação. A 
caracterização da amostra revelou pH com 3,75, acidez de 15º Dornic e sólidos solúveis no 
valor de 33,6o Brix. O presente trabalho mostra a viabilidade do aproveitamento do leite de 
cabra para elaboração de produto de elevado valor nutricional e grande aceitação. 

Palavras chave: sobremesa láctea, pitanga, leite de cabra     
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: ET0006  
TÍTULO: MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DE LIGAS CU-AL PARA USO 
ODONTOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS FUNDIDOS  
ALUNO: BRUNA MELINA MARQUES DE SOUSA (01266698485)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
CO-AUTOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
  

 

Resumo:  
 

Núcleos metálicos fundidos vêm sendo utilizados com sucesso no reforço radicular. 
Entretanto, seu emprego inicial era baseado em conhecimentos empíricos sem constatação 
científica, o que levou à utilização de ligas metálicas mecanicamente não adequadas, 
causando a fratura dos elementos dentários reforçados. Dentre as ligas metálicas atualmente 
mais utilizadas na confecção de núcleos metálicos fundidos encontram-se as ligas de Cu-Al. 
Esses materiais são de fácil fundição, fácil usinagem e conformação e baixo custo de 
produção. No entanto, essa classe de material é passível de corrosão no meio bucal. Uma 
possível solução para esse problema é o tratamento superficial das ligas por meio de 
revestimentos eletroquimicamente nobres, como o titânio. Além de elevada resistência à 
corrosão, o titânio apresenta excelente biocompatibilidade. A meta deste trabalho é estudar a 
viabilidade do recobrimento de núcleos metálicos fundidos de Cu-Al utilizados na 
reconstrução protética de dentes desvitalizados tratados endodonticamente a fim de melhorar 
sua resistência à corrosão em saliva sintética. Os núcleos com ou sem recobrimento de titânio 
são caracterizados quanto à sua microestrutura e propriedades eletroquímicas. Os ensaios 
eletroquímicos mostraram que a deposição mecânica de titânio diminuiu a corrente de 
corrosão da liga Cu-Al, implicando em maior resistência à corrosão. A microestrutura dos 
filmes deve ser otimizada a fim de garantir melhor reprodutibilidade dos resultados. 

Palavras chave: Núcleos Metálicos Fundidos, Cu-Al, Titânio    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0007  
TÍTULO: ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DE PASTAS CIMENTANTES FRENTE AO 
ATAQUE ÁCIDO  
ALUNO: ENGUELBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES (91604915404)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
  

 

Resumo:  
 

O objetivo desse estudo foi a análise da resistência das pastas de cimento Portland especial 
aditivadas com poliuretana frente ao ataque com uma solução de HCl 15%, visando a 
observação e a mensuração das possíveis alterações decorrentes da exposição às condições do 
experimento, com a finalidade de reduzir impactos econômicos e ambientais. Os resultados 
revelaram que os corpos de prova atacados não apresentaram variação significativa no item 
resistência à compressão, visto que o ataque se limita a região superficial, preservando-se as 
propriedades volumétricas mesmo de pastas permeáveis. A adição de poliuretana melhorou a 
tenacidade do cimento, sem afetar as demais propriedades de interesse, contribuindo com sua 
capacidade de suportar ciclos termo-mecânicos típicos de recuperação de óleos pesados. 

Palavras chave: Portland, Poliuretana, Ataque ácido     
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: ET0012  
TÍTULO: SOBREMESA LÁCTEA DE LEITE DE CABRA SABOR MANGA  
ALUNO: IGOR MEDEIROS CLEMENTINO (01107519497)  
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)  
  

 

Resumo:  
 

As qualidades nutricionais do leite de cabra e sua disponibilidade nos fazem impulsionar na 
busca de novas tecnologias. Para tanto, esta pesquisa detém-se a elaboração de sobremesa 
láctea tipo mousse, utilizando iogurte de leite de cabra, gelatina, sacarose e polpa de fruta. A 
sobremesa foi caracterizada quimicamente e submetida à análise sensorial de ordenação e 
aceitação. No intuito de agregar valor a produtos regionais escolheu-se a fruta manga. Foram 
elaboradas duas formulações: formulação 1: 200ml de iogurte, 200g polpa de manga, 2g de 
gelatina e 100g de sacarose; formulação 2: 150ml de iogurte, 250g polpa de manga, 12g de 
gelatina e 80g de sacarose. As amostras foram submetidas à análise sensorial na qual o 
provador escolheu sua preferida por ordenação. Em seguida o provador indicou por meio de 
escala hedônica no teste de aceitação, o quanto gostou da amostra. A formulação 1foi a mais 
aceita e obteve índice de aceitação de 82%, calculado com base no exposto por Teixeira 
(1987). A amostra analisada apresentou pH 4,22, teor de sólidos solúveis de 32º Brix e acidez 
em graus Dornic de 8,5º. Diante dos resultados obtidos concluiu-se que a sobremesa alcançou 
elevado índice de aceitação e que também correspondem aos padrões dos produtos lácteos 
presentes no mercado, avaliando os parâmetros químicos encontrados. O trabalho mostra a 
possibilidade de aproveitamento do leite de cabra para elaboração de produto com elevado 
valor nutricional e grande aceitação. 

Palavras chave: manga, leite de cabra, sobremesa láctea     
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 

O atual modelo da estrutura atômica tem sido lentamente desenvolvido a partir de 
contribuições isoladas de distintas linhas de raciocínio. Estas iniciativas têm buscado 
estabelecer as bases primárias para a construção e o desenvolvimento de um paradigma 
atômico aceitável pela comunidade científica, capaz de explicar as diferenças 
comportamentais para cada elemento químico existente na natureza. De um modo geral, os 
distintos arranjos eletrônicos observado para cada elemento da tabela periódica (TP), lhes 
conferem propriedades químicas inerentes à disposição de seus elétrons. Ocorre, que a 
abordagem desta discussão junto aos incipientes estudantes do curso de química, tem 
mostrado algum grau de dificuldade para a assimilação do assunto devido a complexidade da 
matéria. O presente trabalho apresenta a construção de um diagrama empregado para o ensino 
dos números quânticos. Este diagrama pode ser montado sobre uma manta magnética e, a 
exploração desta propriedade, permite a representação e o movimento dos elétrons para 
qualquer elemento na TP. Seu emprego possibilita uma exposição clara e dinâmica sobre a 
distribuição dos elétrons dispensando, desta forma, a necessidade da montagem da seqüência 
mnemônica atualmente em uso. Sua utilização é ampla e inclui o estudo dos níveis e subníveis 
energéticos, permitindo uma conclusão imediata sobre o arranjo eletrônico de qualquer 
elemento químico objeto de estudo. 

Palavras chave: diagrama magnético, números quânticos, distribuição eletrônica 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A construção de sistemas interativos com boa usabilidade,deve ser realizada com técnicas 
adequadas e que coloquem o usuário no centro do processo de design.Em função disto, 
modelos e técnicas específicas foram e continuam sendo propostos. 
Este trabalho realizará um estudo de técnicas de especificação e modelagem de interfaces a 
fim de medir a eficiência de cada uma delas. As técnicas que vão ser estudadas e analisadas 
são: Storyboarding, GOMS, UML, IMML. O foco principal está no estudo da IMML, pois 
esta é uma linguagem que está sendo desenvolvida em um projeto local. Nosso objetivo é 
verificar o seu potencial através de um estudo comparativo dela com outras técnicas de 
especificação. Esse estudo comparativo consistirá em dois experimentos que serão realizados 
em etapas. O primeiro experimento visa avaliar a IMML em comparação com as outras 
linguagens ou técnicas de especificação. Este deve fornecer um feedback que mostre as 
dificuldades em se fazer uma especificação usando a IMML. Estes resultados deve ser 
utilizados para melhorar eventuais deficiências da linguagem. O segundo experimento será 
feito quando for considerado que a IMML já está estável. Todas as etapas que foram feitas no 
primeiro experimento serão repetidas sendo que desta vez será necessário fazer prototipação 
da interface partir das especificações para que se possa avaliar a usabilidade dos protótipos 
gerados e então verificar se a IMML permite gerar interfaces mais utilizáveis do que outras 
linguagens. 

Palavras chave: eu, prof, nenhum        
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  

Um dos interesses em se estudar o dióxido de titânio é que esse material apresenta três formas 
polimorfas (anatásio, bruquita e rutilo) e, portanto, na transição de fases entre esses 
polimorfos no intervalo de 300 a 1100 oC, suas propriedades são bastante diferenciadas. A 
amostra calcinada à 1000 oC, foi analisada por difratômetria de Raios-X, a fim de se observar 
o efeito da concentração sobre a cristalinidade do pó de titânio. A condutividade dos óxidos 
foi obtida por espectroscopia de impedância usando um analisador de resposta em freqüência 
(AUTOLAB) combinado com uma interface eletroquímica (AUTOLAB USB INTERFACE - 
ECO CHEMIE). Os óxidos de titânio obtidos foram analisados, colocando-os entre eletrodos 
cilíndricos e, então, as medidas eletroquímicas realizadas. A amplitude aplicada foi de 0,1 V 
em um intervalo de freqüência de 40,0 mHz até 1,0 MHz. Observou-se no difratograma de 
Raios-X do dióxido de titânio em duas concentrações diferentes de K2Cr2O7, mas na mesma 
temperatura de 1000 oC, a presença das duas fases, anatásio e rutilo. Entretanto, para a 
concentração menor de K2Cr2O7, o difratograma não apresenta os picos correspondentes a 
fase cristalina do Cr2O7. A condutividade iônica do dióxido de titânio dopado com K2Cr2O7, 
em várias concentrações, foi determinada pela resistência ôhmica. Observou-se que a 
condutividade do TiO2 é influenciada pela presença desse dopante, que é um forte oxidante e, 
portanto, podendo modificar o contorno do grão. 

Palavras chave: Condutividade Elétrica, Dióxido de Tintânio, Dicromato  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

O trabalho ora apresentado envolve o estudo da geometria do Plúton Barcelona, com base em 
dados gravimétricos. Na aquisição dos dados gravimétricos as estações foram espaçadas de 1 
a 3 Km ao longo das vias de acesso. Utilizou-se como base gravimétrica à base auxiliar da 
Igreja Matriz de Santa Cruz, localizada sobre a RN - 1845-R. O mapa Bouguer apresenta 
claramente a assinatura gravimétrica do corpo granítico, onde pode-se observar na parte leste 
da anomalia a forte influência dos gnaisses arquenos. Para a modelagem foi considerado dois 
contrastes de densidade, o primeiro entre as rochas graníticas e os gnaissse paleoproterozóicos 
(-0,07 g/cm3) e o segundo entre os gnaissse arqueanos e os gnaisses paleoproterozóicos (0,08 
g/cm3). Os valores de densidade foram obtidos na bibliografia, sendo considerado os valores 
de 2,66 g/cm3 para as rochas granitóides do plúton Barcelona, 2,73 g/cm3 para os gnaisses 
encaixantes e 2,81 para os gnaisses arqueanos. A modelagem foi feita a partir de um perfil 
obtido do mapa Bouguer com direção SW-NE, indo desde os gnaisses encaixantes até os 
gnaisses arqueanos. Na modelagem 2D observou-se que o granito possui a forma de gota 
invertida cuja profundidade é da ordem de 2,0 km. 

Palavras chave: Gravimetria, Mapa Bouguer, Plúton Barcelona    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo: 

O titanato de zircônio (ZT) possui vasta aplicação tecnológica, como por exemplo catalisador 
e precursor para a síntese de titanato zirconato de chumbo (PZT). Neste trabalho foi 
sintetizado o ZT com o uso do método Pechini. Para a síntese do ZT, foram sintetizadas duas 
resinas a base de zircônio e titânio e então misturadas estequiometricamente (65/35), 
homogeneizadas e degradadas em forno a 350ºC/3,5h. Foram obtidos pós de ZT amorfos em 
temperaturas inferiores a 550ºC/3h e cristalinos em temperaturas superiores a 700ºC/3h. As 
análises térmicas (TGA e DTA) mostram que a completa decomposição da matéria orgânica 
ocorreu até 580ºC, iniciando-se uma maior organização do sistema para a nucleação da fase 
cristalina, estas observações foram confirmadas por DRX, sendo também observado um 
aumento da cristalinidade do material com o aumento da temperatura de calcinação. Nas 
análises por FTIR realizadas nas temperaturas de 350º e 800ºC/3h observou-se que as bandas 
referentes a estiramentos orgânicos presentes a 350ºC desaparecem a 800ºC devido à 
decomposição da matéria orgânica. A fotoluminescência obteve seu melhor desempenho na 
temperatura de 450ºC/3h, isto ocorreu porque a propriedade luminescente tem sua melhor 
intensidade em uma temperatura com baixa presença de matéria orgânica, mas que o material 
ainda permaneça em seu estado amorfo. O estado amorfo contém maior concentração de 
defeitos o que provoca decaimento de elétrons e emissão de fótons, favorecendo a 
fotoluminescência. 

Palavras chave: Titanato de zircônio, Pechini, Fotoluminescência   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão 
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Resumo:  

A zircônia apresenta grande interesse científico devido as suas excelentes propriedades 
mecânicas e estruturais. Ela passa por transformações de fases até chegar ao seu ponto de 
fusão em 2650ºC. A monoclínica estável em temperatura ambiente, tetragonal a 1170ºC e 
cúbica a 2370ºC. A zircônia pura tem seu uso limitado devido a transformação reversível 
tetragonal-monoclínica que ocorre durante o resfriamento da cerâmica, causando um aumento 
de volume 3 a 5% na cela unitária, gerando trincas na cerâmica. Neste trabalho o sistema 
Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 foi sintetizado com o uso do método Pechini de obtenção de 
pós.Os ions cério Ce+4 e Nd+3 agem como estabilizadores da zircônia O íon Ce+4 é 
conhecido como formador de solução solida substitucional, no entanto a sua dopagem na 
estrutura não levou a estabilização total da zircônia, uma vez que o mesmo encontra-se em 
pequena concentração. Desta forma o íon Nd+3 foi introduzido, substitui posições de Zr+4 
gerando vacâncias de oxigênio. A cada dois íons na estrutura causa a formação de uma 
vacância de oxigênio. As vacâncias aliviam a tensão local na estrutura e favorecem estruturas 
mais estáveis como a tetragonal e cúbica em temperatura ambiente. As amostras sintetizadas 
foram tratadas termicamente e caracterizadas por TGA, DTA, FTIR e DRX. De acordo com 
os resultados foi possível observar que a adição dos íons promoveram a estabilização da total 
da zircônia nas estruturas tetragonal e cúbica. 

Palavras chave: Zircônia, Pechini, Estabilização      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

 
Os materiais a base de zircônia tem despertado grande interesse científico e tecnológico como 
materiais estruturais e funcionais devido as suas excelentes características elétricas e 
mecânicas. O trabalho tem como objetivo a adição do íon cério na estrutura da zircônia para 
estabilizar as estruturas tetragonal e cúbica.O método parte da obtenção de citratos metálicos 
com a formação de um éster quando se adiciona etilenoglicol na mistura de citratos. A resina 
polimérica foi analisada por espectroscopia na região do infravermelho a 350°C/3h, onde foi 
observado a presença de bandas referentes a radicais orgânicos do tipo éster. Na análise 
termogravimétrica a 350°C/3h, foi observado a decomposição da matéria orgânica entre 
100°C e 600°C. Na análise térmica diferencial a 350°C/3h, foram observados picos 
endotérmicos e exotérmicos referentes à decomposição dos polímeros e a provável 
cristalização do oxido de zircônio. Os pós foram tratados termicamente a 350°, 500°, 600°, 
700o, 800o e 900oC/3h, e então foram analisados por difração de raios-X, sendo observado o 
início da nucleação da fase cristalina a 600°C/3h, tendo sido observado a presença de duas 
fases tetragonal e a cúbica, demonstrando assim, que a adição de cério favoreceu a 
estabilização da zircônia. O íon cério substituindo posições de zircônio na estrutura gera um 
campo cristalino favorável a formação de fases mais estáveis que a monoclínica, ou seja, as 
fases tetragonal e cúbica na temperatura ambiente. 

Palavras chave: Vacâncias, Zircônia, Pechin      
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo: 

O titanato zirconato de chumbo, PZT, é um material de grande interesse científico e 
tecnológico devido principalmente as suas propriedades ferrelétricas. A adição de La3+, na 
estrutura peroviskita-ABO3 do PZT, provoca um melhoramento nas propriedades 
eletroópticas do material, obtendo-se o PLZT. As resinas de zircônio e titânio foram obtidas a 
partir do método Pechini, e a partir dessas resinas foi sintetizado o PLZT (9/65/35) pelo 
método oxalato parcial. Após o tratamento térmico o pó foi caracterizado por TGA, DTA, 
DRX, BET e MEV. A difração de raios-X a 500 e 650°C/3h mostrou a presença de fase 
remanescente de PbO, tendo desaparecido esta fase a 700°C/3h e nucleado 100% da fase 
PLZT. Através do BET foi possível observar um decréscimo da área de superfície de 4,23 
m2/g a 600ºC para 1,91 m2/g a 800ºC/3h. A micrografia do pó a 700ºC/3h e sinterizado a 
1000ºC/3h mostrou uma microestrutura com formação de pescoço, característico do estágio 
inicial de sinterização do pó, o aumento da temperatura de sinterização para 1100ºC/3h 
mostrou um crescimento de grãos. O pó calcinado a 800ºC/3h e sinterizado a 1000º e 
1100ºC/3h mostrou uma microestrutura com menos poros e grãos mais homogêneos. Os 
resultados mostram que a nucleação da fase PLZT ocorreu a 700ºC/3h. A análise da 
microestrutura a 700ºC/3h mostrou um pó pouco homogêneo e com alta porosidade residual. 
O pó pirolisado a 800ºC/3h e sinterizado a 1000º e 1100ºC/3h mostrou uma estrutura mais 
homogênea e com menos poros. 

Palavras chave: Método Pechini, Método Oxalato Parcial, PLZT    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET0026  
TÍTULO: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA DA REAÇÃO FERRO E ENXOFRE.  
ALUNO: FRANCISCA EDIVANIA DE MORAES (04382274419)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
CO-AUTOR: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (03633396470)  
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNADES (44420773472)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
 

 

Resumo:  
 

O interesse público pela preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida e da saúde 
humana têm crescido nos últimos anos. Esta constatação é resultado de vários indicadores 
sócio econômicos que apontam que a degradação ambiental tem aumentado devido a vários 
fatores: o desenvolvimento industrial, a exploração indiscriminada dos recursos naturais e a 
crescente poluição das fontes hídricas. 
O descarte de resíduos químicos constitui a principal fonte de contaminação das águas dos 
rios com metais pesados. Esta contaminação tem várias origens, tais como os setores de 
metalurgia, indústrias e universidades. Estes agentes, geralmente utilizam diversos metais 
tóxicos e acabam lançando-os no curso normal das águas. No entanto, os metais pesados não 
podem ser degradados ou destruídos e são altamente reativos do ponto de vista químico. 
O presente trabalho investiga a reação quantitativa entre ferro e enxofre a fim de promover a 
geração de H2S e seu emprego para a recuperação de metais pesados em dejetos de origem 
química. Uma vez que o sulfeto apresenta a propriedade de formação de sais insolúveis, 
pretende-se explorar esta vantagem com o intuito de remover estas espécies metálicas deste 
tipo de descarte. 
Dentro deste contexto, vários parâmetros experimentais foram otimizados para a obtenção de 
um melhor rendimento do processo. Tais pontos de investigação avaliaram temperaturas na 
região de 500 a 1.100 oC, tempo reacional entre 20 a 60 minutos e excesso do reagente 
volátil. 

Palavras chave: residuos químicos, sulfeto de hidrogênio, metais pesados   
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Resumo:  
 

No início, pensamos que para entender o processo de filas era necessário estudar a teoria de 
probabilidades e mais especificamente as variáveis aleatórias, já que as variáveis aleatórias 
são funções que modelam experimentos do tipo estocásticos, ou seja, experimentos que 
realizados sob as mesmas condições não levam necessariamente a resultados iguais. 
Depois de estudarmos as variáveis aleatórias (v.a.’s), vimos que elas não serviriam para 
modelar filas, uma vez que mesmo sendo a fila um experimento aleatório ela evolui no tempo, 
enquanto que as v.a.’s modelam apenas experimentos estáticos no tempo. 
Então para resolver este problema estudamos os processos estocásticos, os quais se aplicam a 
modelar experimentos estocásticos que evoluem no tempo. Um processo estocástico é uma 
seqüência de variáveis aleatórias, onde cada v.a. desta seqüência modela o experimento 
aleatório que está acontecendo naquele instante. Vimos que o processo de filas é uma 
aplicação de um processo estocástico chamado Poisson que pode ser obtido por soma de uma 
seqüência de v.a.’s independente e identicamente distribuídas segundo uma distribuição 
exponencial. Depois que este processo ficou entendido fizemos um experimento prático que 
foi medir os tempos entre chegadas de pessoas em uma fila real (de um supermercado local) e 
construímos o modelo teórico no computador utilizando o programa MATLAB. 

Palavras chave: filas, Processo de Poisson, distribuição exponencial   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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AMBIENTAL DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFRN  
ALUNO: SATHIAWATHY MARIA RAMALHO BATISTA 
LADCHUMANANANDASIVAM (05020100455)  
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)  
  

 

Resumo:  
 

O trabalho desenvolvido consta da aplicação do software Radiance no ensino e pesquisa nas 
fases iniciais do projeto arquitetônico, no Laboratório de Conforto Ambiental – LabCon, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. São descritas as características do software, 
seu processo de aplicação, bem como trata de uma proposta de módulos didáticos 
desenvolvidos em forma de tutorial aplicados na disciplina de Conforto Ambiental 03, 
integrante da grade curricular do 7º período, do Curso de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. O software também é usado em diversas outras simulações relacionadas ao 
LabCon, voltadas para a avaliação do desempenho térmico e luminoso de edificações em 
geral. A aplicação do software na disciplina auxilia na tomada de decisões arquitetônicas para 
os ambientes, explorando sua geometria e aberturas, layout, materiais empregados, 
refletividade das superfícies, obstruções externas e uso dos ambientes. Esse processo foi 
desenvolvido e aplicado nos dois últimos semestres letivos, e em função dos resultados 
alcançados, o software já foi incorporado como ferramenta permanente da disciplina. 

Palavras chave: Conforto Ambiental, Conforto Luminoso, Radiance   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0036  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA MONITORIA PARA UMA BOA PRÁTICA 
DIDÁTICA EM QUÍMICA ORGÂNICA.  
ALUNO: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
 

 

Resumo:  
 

Para o sucesso da monitoria um dos requisitos é o domínio de conteúdos da disciplina pelo 
monitor. Outro requisito refere-se aos recursos empregados no exercício didático. Para estes 
fins serem alcançados é necessário o monitor consolidar seu conhecimento, ainda imaturo, e 
compartilhar o mesmo com os alunos nas disciplinas. A inovação em recursos requer a 
dedicação na pesquisa por novas fontes e a aplicabilidade das mesmas buscando a eficiência. 
O enfoque inovador tem sido direcionado ao aprimoramento, atualização e a ampliação do 
material didático oferecido atualmente. Na criação de novos meios, o projeto tem como meta 
a atualização do material didático (apostila de Química Orgânica Exp.02), selecionando 
conteúdos didáticos relevantes, de qualidade e de fácil acesso, visando facilitar o aprendizado. 
A inovação do material didático traz ao monitor um desafio duplo, exigindo profundidade 
teórica e a interação com o mesmo. Paralelamente, o monitor tem se aprimorado na pesquisa 
de novos materiais didáticos, na geração de documentos eletrônicos, no domínio da 
ferramenta computacional, assim como no conhecimento de aplicativos, técnicas de ensino e 
oportunidades de estudo. O monitor tem adquirido nova visão da química e da 
responsabilidade pelo ensino. Temos uma coletânea volumosa de documentos eletrônicos que 
estão sendo organizados e adaptados ao enfoque das disciplinas de Química Orgânica 02. 
Foram pesquisados e testados materiais para complementar os atuais. 

Palavras chave: modificação da apostila experimental, melhoramento de material didático, 
Prática didática          
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0040  
TÍTULO: A TEORIA DOS NÚMEROS ANTES DOS PITAGÓRICOS  
ALUNO: DANIEL ECCO (00934418942)  
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453)  
  

 

Resumo:  
 

Por volta de 800 a.C. acontece um declínio na cultura egípcia e babilônica. Com isso os 
gregos assumem rapidamente a hegemonia cultural. Com Pitágoras não foi diferente. Viajou 
pelo Egito, onde aprendeu e aprofundou a geometria, e pela Babilônia, onde entrou em 
contato com tabelas e instrumentos astronômicos. Para a história da matemática, os 
Pitagóricos foram praticamente “tudo”. Pois como diz o lema da escola pitagórica: tudo é 
número. Temos como principal recordação pitagórica, o teorema a que o nome de Pitágoras 
está ligado, muito provavelmente vindo dos babilônicos. Em outras palavras, o que os 
egípcios e babilônicos usavam na prática, os gregos formalizaram algebricamente. Analisar o 
papel de Filolau no desenvolvimento da teoria dos números foi e continua sendo meu foco 
específico, estudando as influências egípcias e babilônicas neste Pitagórico. Para fazer a 
referida análise, será necessário fazer uma tradução dos fragmentos do mesmo.Isto posto, o 
problema básico da presente pesquisa é fazer uma translação dos fragmentos diretamente do 
grego para o português. A metodologia do trabalho consiste primeiramente de uma análise 
sintática dos fragmentos de acordo com a gramática do grego antigo. Isto resulta numa 
primeira tradução refletindo a estrutura gramatical do grego. Em seguida uma análise 
semântica é feita para obter uma tradução mais coloquial. Já foi feita a primeira tradução de 
aproximadamente 25% dos fragmentos existentes. O resultado esperado é a tradução 
coloquial de todos os fragmentos. 

Palavras chave: Filolau, Pitágoras, gregos       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0041  
TÍTULO: AVALIAÇÃO QUIMIOFARMACOLÓGICA DAS CASCAS DO CAULE DE 
ANACARDIUM OCCIDENTALE  
ALUNO: CAMILA DE SOUZA SILVA (06013877408)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: CAMILA DE SOUZA SILVA (06013877408)  
CO-AUTOR: ALYNE FARIAS DA CUNHA (03674914433)  
 

 

Resumo:  
 

O Anacardium occidentale L. (Anacardiaceae) vulgarmente conhecido como Caju é originário 
das regiões costeiras do Norte e Nordeste do Brasil. Esta espécie apresenta importância 
medicinal na terapêutica popular do país, possuindo várias indicações, dentre elas desta-se o 
poder antiinflamatório desta espécie. O objetivo deste trabalho é analisar as ações 
antiinflamatórias e analgésicas dos compostos do caju. O estudo fitoquímico realizado com 
1.248g das cascas do caule, forneceu 56,2g de extrato metanólico seco (4,5%); o 
fracionamento cromatográfico resultou no isolamento de um óleo fixo (11,36g 20,2%), que 
após caracterização espectroscópica (IV e RMN 1H e 13C) mostrou ser uma mistura de 
hidrocarbonetos não funcionalizados, e de uma mistura de taninos, que foram obtidos em 
fração polar (MeOH/H2O 9:1). Realizamos testes pré-clínicos em ratos de laboratório, que 
receberam tratamento com o extrato metanólico, tendo sido comprovado nestes experimentos 
a ação antiinflamatória e analgésica. Dando continuidade aos experimentos fitoquímico e 
farmacológico estamos avaliando a ação do óleo e da fração tanínica para correlacionar 
quimicamente o benefício desta planta. 

Palavras chave: Anacardium, occidentale, Cajú      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0049  
TÍTULO: ALGORITMOS TRANSGENÉTICOS PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE DE 
STEINER  
ALUNO: ANNA GISELLE CAMARA DANTAS RIBEIRO (05661747403)  
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749)  
  

 

Resumo:  
 

O Problema de Steiner consiste em achar a menor árvore que conecta um conjunto de nós 
terminais, podendo-se passar por outros pontos, ditos nós de Steiner. Esse problema é 
considerado NP – Árduo, isso significa que não é conhecido nenhum algoritmo capaz de 
resolver todas as instâncias desse problema em tempo polinomial (conjectura - se que tal 
algoritmo não exista). Entretanto, isso nem sempre significa que o problema seja 
absolutamente intratável na prática: pode ser possível construir algoritmos exatos que, apesar 
de exponenciais no pior caso, conseguem resolver um grande número de instâncias em tempo 
razoável.  
Formalmente, o problema da árvore de Steiner é definido a seguir. Dados um grafo não-
orientado G = (V, E) com pesos positivos, W = {wk} sendo k=1,2,...,|V|, associados às arestas 
e um conjunto de terminais T Í V, encontrar um subgrafo conexo de G de custo mínimo que 
contenha todos os vértices. Nesse trabalho propõe-se o desenvolvimento de Algoritmos 
Transgenéticos para o Problema da Árvore de Steiner, sua comparação com outros algoritmos 
e, conseqüente, avaliação de desempenho no que se refere à qualidade de solução e tempo de 
processamento. 

Palavras chave: Trangenetico, Steiner, grafo      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0052  
TÍTULO: ALUMINATO DE NÍQUEL COMO PIGMENTO CERÂMICO  
ALUNO: CHRISTIANE KELLY MELO DE ARAÚJO (03396382498)  
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (03936872449)  
  

 

Resumo:  
 

A crescente evolução na produção de pigmentos cerâmicos com partículas nanométricas e 
estrutura espinélio abrangem uma série de aplicações. O espinélio, NiAl2O4 foi sintetizado 
pelo método dos precursores poliméricos, como também foi caracterizado, obtendo-se 
partículas nanométricas e propriedades espectroscópicas interessantes. As caracterizações 
foram feitas através da avaliação de tamanho de partículas, IV, TG, DTA e DRX faltando 
ainda, o UV-visível. O material formado e caracterizado através da TG apresentou três 
estágios de decomposição e estabilidade térmica acima de 500°C. Na análise térmica 
diferencial, o espenélio NiAl2O4, apresenta transições endotérmicas nas faixas de 
temperatura 150° C e 490° C e 880° C de dois picos exotérmicos, em ambos, foram 
observadas perdas de massa na curva termogravimétrica A avaliação estrutural em função da 
temperatura foi feita através da difração de raios X e análise térmica nos pós-calcinados a 
300°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900 e 950°C. Somente nas temperaturas de 900°C e 950°C 
foram observados picos cristalinos, comprovando que a decomposição do citrato foi 
praticamente de 90%, porém não se pode obter desse uma fase monofásica, mas a amostra 
apresenta à fase de aluminato de níquel como fase prioritária. 

Palavras chave: aluminato de níquel, pigmento cerâmico, níquel como pigmento cerâmico 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0056  
TÍTULO: EMPREGO DA TÉCNICA DE RECUPERAÇÃO DE GEL DE SÍLICA 
ATRAVÉS DO PROCESSO OXIDATIVO COM KMNO4 JOSÉ WEDSON COSTA LIMA, 
ANDRÉ DA CUNHA, MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL E-MAIL: 
MAMMACIEL@HOTMAIL.COM  
ALUNO: JOSÉ WEDSON COSTA LIMA (00906722403)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: JOSÉ WEDSON COSTA LIMA (00906722403)  
CO-AUTOR: ANDRÉ DA CUNHA (00869991418)  
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
 

 

Resumo:  
 

O adsorvente gel de sílica é amplamente utilizado em trabalhos de isolamento e purificação de 
produtos naturais, bem como em purificação de produtos de origem sintética. Na fitoquímica 
o consumo de gel de sílica é volumoso e o alto custo deste adsorvente, muitas vezes, 
inviabiliza trabalhos em grande escala. O presente trabalho tem como objetivo a recuperação 
de sílica usada para posterior utilização em pesquisa fitoquímica. Para tanto, empregamos o 
processo de oxidação em solução aquosa de KMnO4 a 5%, previamente descrito na literatura. 
Este agente permite a clarificação do gel de sílica já que oxida os resíduos que estão 
impregnados na sílica usada. Após tratamento com KMnO4, utiliza-se uma solução de 
H2SO4 a 1% (até permanência de cor violácea) que também age como agente oxidativo. Na 
terceira etapa do processo, utiliza-se ácido oxálico (1%) para eliminar o excesso de KMnO4 
(até total clarificação da sílica), seguido de lavagens com água destilada até pH constante. 
Desta forma, 175g de sílica foram recuperadas e a etapa seguinte deste trabalho, será sua 
utilização em um extrato de planta. Este método poderá deixar a sílica enriquecida com 
manganês e gerar artefatos no processo de isolamento de produtos naturais. No entanto, a 
eficácia desta técnica já foi previamente comprovada pelo uso de sílica recuperada no 
isolamento de substâncias bioativas do Croton cajucara. 

Palavras chave: Sílica gel, permanganato de potássio, oxidativo    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0059  
TÍTULO: SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO PARA UM MÓDULO SEM-FIO DE 
MEDIÇÃO EM PETRÓLEO  
ALUNO: RAFAEL MAGALHÃES NÓBREGA DE ARAÚJO (05231342408)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
  

 

Resumo:  
 

A energia solar, hoje é utilizada de diversas formas, seja para alimentação de uma casa num 
local remoto, para iluminação urbana ou de estradas. A motivação é uma só, dar autonomia 
energética a uma determinada aplicação. Este trabalho tem por objetivo, implementar um 
sistema de alimentação para módulos de medição em cabeça de poço, que atualmente são 
interconectados através de cabos, para troca de informação e alimentação. Para alcançar tal 
objetivo, é necessário montar um sistema de fornecimento de energia compacto, leve, e de 
fácil manutenção. Para tal, será usado um painel solar para captar energia proveniente do sol, 
uma bateria do tipo descarga profunda para armazenar a energia do painel e fornecer ao 
módulo a energia necessária para seu funcionamento. Entre o painel e bateria será usado um 
controlador de carga para mediar a energia fornecida à bateria pelo painel, e ao sistema pela 
bateria, dessa forma garantindo o bom funcionamento do módulo, e a durabilidade da bateria. 
Cada módulo será composto por um sensor, um transmissor, um painel, um controlador, uma 
bateria, e um circuito de interface. Um levantamento inicial forneceu uma taxa de consumo 
em torno de 200mA, envolvendo o consumo do transmissor Bluetooth e do controlador de 
carga, sendo completamente apreciado pelos 360mA de capacidade da bateria inicialmente 
escolhida. A atual escolha de dispositivos nos leva a uma folga de fornecimento de energia, 
algo que deverá ser estudado para que não haja desperdícios. 

Palavras chave: energia renovável, energia solar, autonomia energética   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0062  
TÍTULO: UTILIZANÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS DAS ESPÉCIES MEDICINAIS 
CAPISICOM FRUTECENS E CROTON CAJUCARA PARA OBTENÇÃO DE NOVOS 
SISTEMAS MICROEMULSIONADOS  
ALUNO: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (06147351494)  
ORIENTADOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI 
(77044568491)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (06147351494)  
 

 

Resumo:  
 

A utilização de emulsões e microemulsões possibilitou o aumento da aplicabilidade de 
diversas substâncias orgânicas que são de difícil solubilização em solventes polares. Em 
decorrência da elevada estabilidade de sistemas emulsionados estas substâncias podem ser 
solubilizadas e utilizadas em diversas áreas da química. As microemulsões são sistemas 
dispersos, transparentes ou translúcidos, monofásicos, formados a partir de uma aparente 
solubilização espontânea de dois líquidos imiscíveis na presença de tensoativo e, se 
necessário, um cotensoativo. O presente trabalho objetivou a utilização de óleos vegetais 
regionais como agentes tensoativos e como fase orgânica, na construção do diagrama 
pseudoternário para determinação da região de Winsor IV. Foram determinados dois sistemas 
microemulsionados: sistema I- óleo de coco saponificado-OCS (tensoativo), butanol 
(cotensoativo), óleo de Capisicom frutecens (fase oleosa) e solução de NaCl a 0,5% (fase 
aquosa); sistema II- óleo de coco saponificado-OCS (tensoativo), butanol (cotensoativo), óleo 
de Croton Cajucara (fase oleosa) e solução de NaCl a 0,5% (fase aquosa). Constatou-se que 
ambos sistemas apresentaram uma significativa região de microemulsão (Winsor IV). Desta 
forma, estes óleos podem fazer parte de diversos sistemas emulsionados, que poderão ser 
utilizados em trabalhos de pesquisa com objetivo de aplicabilidade industrial ou 
farmacológica. 

Palavras chave: Capisicom frutecens, Croton cajucara, extratos de plantas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0063  
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CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
 

 

Resumo:  
 

Extratos vegetais obtidos de plantas, de maneira geral, são utilizados como fonte alternativa 
na medicina popular. Atualmente o uso de fontes naturais ganhou novas aplicabilidades, como 
por exemplo o uso de cascas de manga e de abacate, bem como folhas de repolho, como 
inibidores de corrosão. Sabe-se que a corrosão de metais pode ser minimizada ou totalmente 
eliminada pela ação de substâncias orgânicas. Em se tratando do uso de extratos vegetais 
existe a desvantagem do seu uso, já que são geralmente, insolúveis em meio aquoso. A 
utilização de sistemas emulsionados surge como uma alternativa viável, já que o baixo custo 
na obtenção de extratos, bem como das suas formulações em emulsões, possibilitou a 
otimização de um sistema microemulsionado que solubilizou os extratos metanólicos do 
Croton cajucara, Anacardium occidentale, Capsicum frutescens, Phyllanthus niruri, Cleome 
spinosa e Portulaca oleraceae, espécies ricas em terpenóides, flavonóides, substâncias 
fenólicas e alcalóides. A região de Winsor IV da microemulsão foi obtida através da seguinte 
composição: óleo de coco saponificado OCS (tensoativo), butanol (cotensoativo), querosene 
(fase oleosa) e solução aquosa de NaCl a 0,5%. A concentração de solubilização destes 
extratos foi da ordem de 30% de C/T (cotensoativo/tensoativo), 60% de fase aquosa e 10% de 
fase oleosa. Através deste trabalho pode-se comprovar o potencial de solubilização dos 
extratos microemulsionados testados, possibilitando futuras aplicabilidades. 

Palavras chave: EXTRATO VEGETAL, SOLUBILIZAÇÃO, MICROEMULSÃO 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

As tiossemicarbazidas têm despertado considerável interesse em estudos que avaliam suas 
propriedades físico-químicas, farmacológica e anticorrosiva. Geralmente esses compostos 
apresentam, em meio aquoso, pouca solubilidade, portanto, a utilização de sistemas 
microemulsionados surge como uma ferramenta alternativa e eficaz, devido ao seu poder 
solubilizante, bem como apresentarem elevada estabilidade. No presente trabalho obtivemos 
quatro sistemas microemulsionados em meio salino e em meio ácido, para cada sistema 
elaborou-se diagramas de fase pseudoternário, e através do estudo da região de Winsor IV 
foram selecionadas as microemulsões de maior região em solução de NaCl 0,5% e 1,5% 
(meio salino) e em solução de HCl 0,5% e 1,5% (meio ácido). O tensoativo utilizado foi o 
OCS (óleo de coco saponificado), o butanol como cotensoativo e para a fase oleosa, utilizou-
se o querosene. A avaliação destas microemulsões possibilitou otimizar as composições de 
solubilização da 1,4-difeniltiossemicarbazida. A melhor solubilização desta substância foi 
evidenciada para os dois meios (salino e ácido) na seguinte composição: 30% de C/T 
(tensoativo/cotensoativo), 60% de fase aquosa e 10% de fase orgânica. 

Palavras chave: MICROEMULSÃO, SOLUBILIDADE, TIOSSEMICARBAZIDA 
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: ET0073  
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ALUNO: MANOEL FELIPE DA SILVA NETO (03518481428)  
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)  
  

 

Resumo:  
 

Na Faixa Seridó, a orogênese brasiliana é caracterizada por uma intensa granitogênese 
geralmente associada a estruturas transcorrentes. Nessa região, vários corpos graníticos são 
investigados do ponto de vista petrográfico, geoquímico e estrutural. A área abrange um 
destes plútons brasilianos, denominado de Plúton Serra Verde, situado a 35 Km a oeste de 
Santa Cruz-RN. A pesquisa mostrou que a área é compreendida por uma seqüência 
metassedimentar que repousa sobre rochas gnáissicas com ambas seqüências intrudidas por 
corpos granitóides. O corpo granítico de forma alongada em cornue, com 13 Km de 
comprimento na direção NE, encontra-se alojado em um contato entre os xistos da Formação 
Seridó a leste e uma faixa de rocha gnáissica do Complexo Caicó a oeste. A área é cortada por 
zonas de cisalhamento transcorrentes brasiliana. Uma dessas estruturas denominada de Frei 
Martinho delimita a borda oeste do plúton e teve papel importante durante sua colocação. O 
plúton corresponde a um monzogranito cinza claro, de textura equigranular, e granulação fina 
a média. A mineralogia essencial (K-feldspato, plagioclásio e quartzo) soma em média 85 a 
95% da moda, enquanto as fases máficas variam de 7 a 20%. Biotita e anfibólio são os 
máficos dominantes, ocorrendo como acessórios titanita, epídoto, opacos, alanita, zircão e 
apatita. Minerais secundários como clorita, muscovita, epídoto granular e carbonatos 
representam produtos de substituição de plagioclásio, biotita e anfibólio. 

Palavras chave: Granitóide brasiliano, Plúton sin-tectônico, Monzogranito  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Microemulsões são dispersões coloidais termodinamicamente estáveis e transparentes de dois 
líquidos imiscíveis. Elas são amplamente utilizadas na extração de metais e petróleo, e em 
síntese orgânica. Adicionalmente, vêm sendo aplicadas na veiculação de fármacos como 
sistemas de liberação controlada. Para a sua aplicação em meio biológico, todos os 
componentes (tensoativo, cotensoativo, fase aquosa, fase oleosa) da microemulsão devem ser 
atóxicos e biodegradáveis. Entretanto, a maioria dos cotensoativos são álcoois de cadeia 
média e apresentam uma certa toxicidade. Neste trabalho é reportada a obtenção de uma 
microemulsão atóxica sem o uso de cotensoativo. Foi construído um diagrama de fases 
utilizando a mistura Tween 80:Span 20 (3:1) como tensoativo, Miglyol como fase oleosa, e 
água bidestilada. Observou-se a formação de microemulsão nas composições ricas em 
tensoativo, e de géis de microemulsão nas composições com pouco óleo e iguais quantidades 
de tensoativo e água. Além de microemulsões, foram observadas emulsões (nas composições 
ricas em água), géis de emulsão (em composições intermediárias) e soluções bifásicas (nas 
composições ricas em óleo). As microemulsões obtidas neste trabalho podem ser utilizadas na 
solubilização de fármacos lipofílicos, para aumentar a sua absorção e biodisponibilidade e 
para diminuir a ocorrência de efeitos adversos. 

Palavras chave: Microemulsão, Sistemas de liberação de fármacos, Solubilização de 
fármacos           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Fluidos de Corte são lubrificantes usados nas indústrias metal-mecânicas, para melhorar o 
acabamento da superfície metálica, reduzindo o desgaste de ferramentas e protegendo-as 
contra a corrosão. Levando-se em conta a grande quantidade de óleo mineral produzido na 
nossa região, este trabalho objetivou e desenvolveu novas formulações usando como base, 
óleos naftênicos e aditivos, tais como: emulsificante, anticorrosivo, biocida e antiespumante. 
Alguns parâmetros físico-químicos foram investigados para analisar a eficiência e 
estabilidade das formulações, como: viscosidade, η, densidade, ρ, e índice de acidez, I.A. Para 
as formulações utilizou-se diferentes percentuais do emulsificante (8% e 12%), anticorrosivo 
(2% e 1%), biocida (1% e 0,5%) e antiespumante (1% e 0,5%). Os melhores resultados de 
viscosidade foram obtidos quando se utilizou o emulsificante, anticorrosivo, biocida e 
antiespumante na sua menor concentração; para a densidade esta independe da concentração 
dos aditivos. O I.A obteve os melhores valores quando o emulsificante, biocida e 
anticorrosivo foram utilizados na sua menor concentração e o antiespumante na maior 
concentração. Observou-se que as formulações mostraram resultados semelhantes, e até 
melhores quando comparados com os fluidos comerciais. 

Palavras chave: Fluidos de Corte, Lubrificantes, Estabilidade    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O biodiesel é um combustível produzido a partir de fontes renováveis como os vegetais (soja, 
girassol, amendoim, mamona e outros), por isso diminui a emissão dos poluentes como o 
dióxido de carbono (efeito estufa) e enxofre (chuva ácida) no meio ambiente. Assim, o 
objetivo desse trabalho é avaliar a redução da poluição ambiental com relação às emissões de 
gases e dos compostos de enxofre utilizando o biodiesel e outros combustíveis como: a 
gasolina, o etanol, o gás natural e o diesel.O método utilizado na realização deste trabalho é 
medir a diminuição da poluição ambiental comparando as emissões de poluentes liberados 
para atmosfera durante as reações de combustão do biodiesel e dos combustíveis citados 
anteriormente.Os resultados obtidos na queima do biodiesel comparado ao dos outros 
combustíveis foram: Diminuição das emissões de enxofre e redução de gases responsáveis 
pelo efeito estufa.Observamos, assim, que a utilização do biodiesel possibilita menos danos ao 
meio ambiente, uma vez que sua queima emite menor número de partículas poluentes. 

Palavras chave: Biodiesel, Fontes renováveis, Poluição ambiental   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A moagem de alta energia (MAE) é usada para produzir pós compósitos tais como W-Cu, Nb-
Cu, Ta-Cu e as super ligas baseadas em níquel ODS. A MAE produz misturas altamente 
homogêneas e finamente granuladas através da quebra das partículas duras, soldagem a frio 
da fase mole e aglomeração de ambas as fases mais dura e mais mole. MAE é também hábil 
para aumentar a solubilidade sólida e igualmente produzir solubilidade em sistemas 
insolúveis. A amorfização de fases é também possível bem como a produção de estruturas 
nanocristalinas e ligas. A amorfização através da MAE tem sido estudada. Ela é explicada 
pelo acúmulo de deformação na rede cristalina quando a energia dos impactos causada pela 
moagem é acumulada. Experiências de moagem com o sistema Ta-Cu sugerem que a 
amorfização é uma conseqüência da energia de interface e da energia de deformação 
armazenada. Neste trabalho, a influência da MAE a úmido nas características de um Ta-
20%pCu é investigada. Os pós foram moídos em moinho planetário e observados por MEV. 
A DRX foi usada para mostrar a evolução dos cristalitos dos pós durante a moagem. Durante 
a moagem a morfologia e a composição das partículas mudam significantemente. Partículas 
compósitas são formadas, em que fragmentos das partículas mais duras são incorporados às 
mais moles, que atuam como uma fase matriz. Ao mesmo tempo, a deformação de ambas as 
fases devido à moagem distorce a ordem do cristal de tal magnitude que após 50 horas o 
material é quase amorfizado. 

Palavras chave: Moagem de alta energia, Pós compósitos Ta-Cu, Amorfização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Sínteses de compostos químicos geralmente são processadas em solução. Nestes sistemas, a 
reatividade dos solventes é decisiva na cisão das interações químicas dos reagentes e na etapa 
de formação de produtos. Parâmetros físico-químicos como eletronegatividades e afinidades 
eletrônicas dos elementos, volume e geometria molecular, magnitudes da polaridade da 
molécula, orientação do momento de dipolo, polarizabilidade, distribuição de carga, 
condutividade, constante dielétrica e permissividade, viscosidade e tensão superficial, pontos 
de fusão e ebulição, número de doação, natureza das interações intermoleculares e 
propriedades ácido-base das substâncias, são fundamentais para o estabelecimento de uma 
rota de síntese. Desenvolvemos argumentos teóricos para uma propriedade molecular 
denominada de parâmetros de reatividade molecular (PRM) e comparamos com propriedades 
físico-químicas conhecidas. A distribuição de carga parcial é dada pela integral da carga em 
relação ao elemento de volume, na qual revela como a carga residual sobre determinado 
átomo se apresenta, quando ocorre redistribuição da densidade eletrônica em uma molécula, 
após a formação das ligações e depende criticamente da geometria e do ambiente químico. 
Estes parâmetros fornecem estimativas numéricas de reatividade e associados com a 
geometria das moléculas, são úteis na interpretação de propriedades físico-químicas de 
sistemas moleculares. 

Palavras chave: solventes em reações química, sínteses, reatividade de solventes 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A sinterização com fase líquida de pós compósitos W-Cu, preparados por moagem de alta 
energia, produz estruturas muito homogêneas de densidade próxima da teórica. Este trabalho 
discute o efeito da técnica de preparação de um pó W-25%pCu na estrutura do material 
sinterizado e a influência desta estrutura na condutividade elétrica da liga. Misturas de pós de 
W e Cu contendo 25%p de Cu foram preparados por mistura simples e por moagem de alta 
energia, à seco e por 100, horas em moinho planetário. DRX tem detectado uma significante 
redução do tamanho dos cristalitos de W e Cu nos pós moídos. O procedimento de moagem 
não contaminou os pós, de acordo com a fluorescência de raios-X. As estruturas sinterizadas 
foram observadas por microscopia ótica e eletrônica. Amostras dos pós moídos sinterizadas a 
1200 ºC por 1 hora exibiram 41 IACS de condutividade elétrica, alta homogeneidade da 
estrutura e densidade relativa acima de 95 %. Por outro lado, amostras de pós preparados por 
mistura manual, sinterizadas nas mesmas condições, alcançaram somente 30 IACS e 68 % de 
densidade relativa. 

Palavras chave: Pó compósito W-Cu, Moagem de alta energia, Condutividade elétrica 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Materiais duros encontram largo uso nas indústrias de mineração, construção civil, na 
escavação de túneis para minas, poços de água, petróleo e gás. Os materiais mais utilizados 
atualmente são a liga WC-Co e o diamante. Metais duros à base de WC-Co são largamente 
utilizados devido a sua alta dureza, boa resistência ao desgaste e boa resistência à fratura. 
Tendo em vista que as propriedades mecânicas desses materiais são fortemente dependentes 
de sua microestrutura, torna-se importante um acompanhamento detalhado de sua fabricação 
desde o material de partida (pó) até a obtenção da peça em sua forma final. No presente 
estudo busca-se investigar o efeito do tamanho de partícula inicial na microestrutura obtida da 
peça final. Para tanto vem sendo realizado um estudo onde deseja-se desenvolver uma técnica 
reprodutível para obtenção de metal duro à base de WC-Co com tamanho de partícula 
nanocristalino. Através dessa técnica o material sujeito continuamente a deformações, fraturas 
e soldagem a frio, sofre significativas alterações microestruturais. As técnicas usadas para 
análise dessas alterações foram de Difração de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) e Granulometria. Os resultados obtidos até o presente momento indicam 
que o tamanho de partícula da liga WC-Co é da ordem de escala nanométrica. 

Palavras chave: Metal Duro, Tungstênio, Caracterização     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O estudo de escoamento de petróleo e gás é de extrema importância para a indústria 
petrolífera, os diversos tipos de escoamento e complicações envolvidas nessa área são 
inumeráveis . Assim, a análise de escoamentos mono e multifasicos em dutos de diferentes 
formas torna-se de extrema importância na área da engenharia química aplicada a indústria do 
petróleo. Neste trabalho foram feitas simulações em dutos de diferentes formas. Simulações 
monofásicas e bifásicas, em dutos de orientação horizontal, vertical e em forma de um 'S'. 
Tudo foi possível graças à utilização de uma ferramenta de CFD, fluido dinâmica 
computacional, PHOENICS 3.4 , que faz uso do método dos volumes finitos. Como 
resultados de simulações ideais : duto em forma de 'S' com grid em x, y e z 25-10-15, 
respectivamente, a velocidade do fluido a ser escoado de 1.0m/s em z sendo escoamento de 
água pelo duto; simulação em duto horizontal 20-5-15 velocidade 1.0m/s em x para o 
escoamento do fluido.Através do VR-Viewer, o software possibilitou o fornecimento do pós-
processamento dos exemplos estudados. Realizaram-se diversos testes com a construção da 
malha computacional (grid) para que os perfis de velocidade e pressão fossem 
satisfatoriamente obtidos.Conclui-se, desse modo, que a CFD utilizada a partir de um 
aplicativo como o Phoenics 3.4 é uma ferramenta adequada para a simulação de perfis em 
dutos de diferentes geometrias. 

Palavras chave: CFD, dutos mono e bifásicos, padrões de escoamento   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O acervo de dados geoelétricos, pertencentes ao Grupo de Geofísica da UFRN, constitui-se de 
curvas de sondagens elétricas localizadas nas proximidades das cidades de Jandaira, 
Parazinho, João Câmara, Poço Branco e Taipu. Este trabalho tem por finalidade apresentar 
uma metodologia para criação de um Banco de Dados Geoelétricos. As etapas iniciais 
compreendem a localização de sondagens elétricas e poços litológicos. Estas envolvem o uso 
dos programas específicos na criação de mapas temáticos de localização e de interpolação de 
grids (“MapInfo” e o “Surfer for Windows”). As sondagens elétricas, com arranjo 
Schlumberger, integram o Banco de Dados. Este foi construído através do programa de 
geração e interpretação de curvas de sondagens elétricas, “IPI2Win”. A entrada dos dados, 
das curvas de sondagens elétricas, é feita por meio de planilhas no próprio programa IPI2Win. 
A construção destas planilhas facilita a geração das curvas de resistividade, assim como a 
alteração de qualquer valor da tabela na construção de uma curva de resistividade. Este 
programa possui as opções de visualização gráfica dos dados por meio de curvas em escala 
bilogarítmica, interpretação automática e semi-automática. Com o Banco de Dados 
Geoelétricos disponível, pode-se prosseguir a fase de discussões, interpretações e 
reinterpretações dos dados, que possam vir a contribuir para um melhor conhecimento do 
arcabouço estratigráfico e estrutural da área. 

Palavras chave: poços litológicos, Eletrorresistividade, Banco de Dados Geoelétricos 
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

Dados de altimetria, gravimetria, eletrorresistividade e perfis litológicos de poços, 
pertencentes ao Grupo de Geofísica da UFRN, concentram-se numa porção da Bacia Potiguar 
na região de Jandaira, Parazinho, João Câmara, Poço Branco e Taipu – RN. Estes dados foram 
integrados procedendo a uma compreensão mais ampla e consistente sobre o arcabouço 
geológico em subsuperfície nesta porção da Bacia Potiguar. As interpretações preliminares 
dos dados geoelétricos (Sondagens Elétricas – SE), correlacionadas com os perfis litológicos 
de poços, fornecem informações sobre as espessuras das camadas e a profundidade do 
embasamento cristalino. Para a interpretação individual das curvas de SE, foram aplicados 
essencialmente o método aproximativo do “ponto auxiliar” e o programa de geração de curvas 
de sondagens elétricas “IPI2Win”. Foram criados mapas de gravimetria e de resistividades, 
que auxiliaram na determinação das feições em profundidade. Os produtos finais deste 
trabalho são perfis geológicos esboçados e mapas de profundidade, que se baseiam na 
correlação das interpretações dos dados geofísicos e geológicos. Partindo da espessura total 
dos horizontes geoelétricos, confeccionou-se um mapa de profundidade do topo do 
embasamento cristalino, que contribuirá para o conhecimento estratigráfico e estrutural da 
área. 

Palavras chave: Gravimetria, Eletrorresistividade, Bacia Potiguar    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Este trabalho refere-se ao projeto e desenvolvimento de um mancal magnético aplicado a uma 
máquina sem mancais horizontal. Uma máquina sem mancal é, basicamente, uma máquina 
elétrica cujos mancais mecânicos foram substituídos por forças radiais provinientes do estator. 
Este protótipo caracteriza-se por ter o eixo longitudinal mantido na direção horizoltal, com 
duas máquinas fixadas e alinhadas com esse eixo principal de rotação, e onde seus rotores são 
montados em um eixo único. Como, atualmente no desenvolvimento do sistema, foi 
trabalhado apenas uma dessas máquinas, que se encontra funcionando como máquina sem 
mancal, propriamente dita, este trabalho vem com o objetivo de promover a implantação de 
um sistema de mancal magnético para a segunda unidade. Desta forma, esta segunda máquina 
terá a função de sustentação do rotor, onde a posição desse eixo será controlada 
magneticamente através da aplicação ponderada de correntes nas bobinas de cada fase. Este 
controle e a monitoração das variáveis, será realizado por um DSP (Digital Sinal Processor). 
Como resultados obtidos, mostraremos o comportamentos das correntes e o posicionamento 
radial do rotor. 

Palavras chave: Máquinas sem mancais, mancal magnético, DSP    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O problema da Coloração dos Vértices de um grafo é NP-completo de (Karp 1972). Dado um 
grafo G = (V,E) sem laços e sem arestas múltiplas e C = {ci} um conjunto de inteiros 
positivos, usualmente  C, tal que→chamado de conjunto de cores, uma coloração de G é uma 
função f: V   f(w). Assim, uma≠ E, então f(v) ∈ V, se (v,w) ∈para cada par de vértices v, w  
k-coloração para G é uma atribuição de k cores aos vértices de G de tal forma que a vértices 
adjacentes sejam atribuídas cores distintas. O número cromático (G), é o menor k para o qual 
G possua uma k-coloração, para aχde G,  determinação exata de K é bastante difícil. Porém, o 
interesse é obter apenas alguma aproximação para o problema. Propõe-se, nesse trabalho, 
abordar o problema da coloração através de algoritmos hiper-heurísticos nos quais a camada 
inferior será composta por heurísticas gulosas bem conhecidas para o problema como, por 
exemplo, DSATUR (Brélaz, 1979) e RLF (Leighton, 1979). Os algoritmos serão testados em 
instâncias de um banco de testes disponível na literatura (DIMACS) e comparados quanto o 
desempenho (qualidade de solução e tempo de processamento), robustez e dificuldade de 
implementação. Largest First (Welsh e Powell, 1968), LF, se baseia em construir uma 
seqüência de vértices, ordenados em ordem não crescente de graus e coloridos nessa 
seqüência. Apesar de não ser o melhor resultado, foi muito bom, pois o seu tempo de 
execução é um pouco lento, porém por ser de fácil implementação, é bastante utilizado para 
solucionar o problema. 

Palavras chave: Hiperheurísticos, Coloração de Vértices, grafo    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

Sistemas de climatização respondem pela maior parcela da energia elétrica consumida em 
edificações. A necessidade de redução do consumo inspirou diversas pesquisas, entre elas, a 
do isolamento térmico dos sistemas construtivos. No presente trabalho, analisou-se a 
possibilidade de aproveitamento de resíduo de poliéster, produzido por uma fábrica de botões, 
visando o aumento da resistência térmica de um sistema construtivo (parede de blocos 
cerâmicos 8 furos). Construiu-se uma câmara para analise comparativa do desempenho 
térmico de paredes edificadas com os blocos em duas configurações: (a) com furos 
preenchidos com resíduo e (b) sem preenchimento. Em cada configuração, aqueceu-se a 
parede por meio de uma fonte de radiação térmica (banco de lâmpadas incandescentes) de 
4.800W. As variações das temperaturas da parede e do interior da câmara foram medidas por 
termopares. Observou-se uma redução da taxa de transferência de calor através da parede 
construída com blocos preenchidos com resíduo. Com o resíduo de poliéster preenchendo o 
espaço antes ocupado pelo ar, a contribuição da convecção foi eliminada do processo. Por sua 
vez, sendo o resíduo um mau condutor, a transferência de calor por condução não tornou-se 
representativa no processo. Além reduzir a carga térmica em edificações, a técnica permite 
diminuir o passivo ambiental devido ao descarte do resíduo no ambiente. 

Palavras chave: Sistema Construtivo, Eficiência Energética em Edificações, Isolamento 
Térmico           
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 

A temperatura é uma das grandezas mais frequentemente monitoradas em processos, tanto na 
pesquisa como na indústria. Para sua medição, dispõe-se de uma vasta gama de sensores. 
Devido à simplicidade, resistência elevada, baixo custo, durabilidade, flexibilidade e resposta 
linear para uma ampla faixa de temperatura, o termopar é um dos sensores mais utilizados. A 
confiabilidade da medição de temperatura por meio de termopar depende, principalmente, da  
ualidade da junção dos fios que compõem o par. Para verificar a influência da técnica de 
fabricação sobre o sinal de resposta, realizou-se uma análise experimental em que foram 
comparados os sinais de cinco termopares cuja união de fios foi obtida por: gás (oxi- 
cetileno); arco elétrico em atmosfera não oxidante (gás argônio); arco elétrico em atmosfera 
oxidante (ar); fusão de estanho e entrelaçamento manual. Os termopares foram confinados 
num meio com controle de temperatura e submetidos a três condições de aquecimento e uma 
de resfriamento. Todos termopares foram conectados a um sistema de aquisição de dados por 
computador. Os dados obtidos foram utilizados para produção de gráficos que permitiram 
visualizar as curvas de aquecimento e resfriamento de cada termopar. A metodologia adotada 
mostrou-se adequada aos objetivos da pesquisa, que teve como meta disponibilizar uma 
ferramenta de auxílio na determinação da relação de custo/benefício durante a escolha da 
técnica a ser adotada na fabricaçãode termopares. 

Palavras chave: temperatura, termopar, junção      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho visa o desenvolvimento de antenas fractais* para utilização em sistemas de 
comunicações móveis. Dentre as principais motivações pode-se destacar a otimização de 
características como as dimensões físicas e a faixa de freqüência de operação do dispositivo. 
Outro fato relevante é a compatibilidade de impedâncias entre a linha de alimentação e a 
antena. O projeto de antenas fractais é baseado em modelos padrões pré-projetados. Estes 
padrões resultam em antenas multibandas, de banda larga ou eletricamente pequenas. 
A Curva de Koch genérica foi aplicada ao estudo de dipolos de meia onda por meio do 
Sistema de Funções Iteradas. Desta forma, é possível configurar e adaptar as dimensões das 
antenas às múltiplas freqüências de operação. No projeto, foram aplicadas transformações 
definidas segundo a Curva de Koch, com o emprego do Método dos Momentos, para variar o 
comprimento elétrico e as faixas de freqüência. A técnica de IFS foi empregada para a 
melhoria da geometria de uma antena fractal, tendo como resultado uma redução de 25 a 56% 
em seu tamanho físico, verificado em sua análise no laboratório. 

 
*A definição de fractais pode ser interpretada como estruturas geométricas com características 
de auto-similaridade e dimensões fracionárias. 

Palavras chave: Antenas Fractais, Comunicações Móveis, Antenas Multibandas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A produção de petróleo com recuperação secundária utiliza parte das águas produzidas para 
injeção nos poços e, que dependendo da natureza da formação, do tipo de óleo e dos produtos 
químicos utilizados no processo produtivo essas águas podem conter sais dissolvidos, 
compostos orgânicos, gases e produtos químicos, etc. Essas impurezas nas águas produzidas 
geram impactos ambientais, que são avaliadas pela quantidade de compostos orgânicos e 
inorgânicos e sua toxidade. Em função desses componentes existentes nas águas produzidas, 
estas devem ser tratadas antes do seu descarte no mar ou em lagoas. Para tratar previamente a 
água, para posterior descarte, usou-se o processo de flotação, que é um método eficiente e 
econômico. O estudo foi realizado simulando um sistema de flotação, variando a 
concentração do agente de flotação à base de óleo de mamona em 11, 22, 33, 44, 55 e 66 ppm, 
objetivando saber qual concentração desse agente possui melhor eficiência na 
desemulsificação óleo/água. As amostras foram coletadas nos intervalos de 0, 2, 4, 8, 12, 20, 
30, 40, 50 e 60 minutos. Foram medidas as variáveis de cor, turbidez e teor de óleo. Os 
resultados revelaram que a eficiência do agente de flotação diminui com o aumento da sua 
concentração na quebra da emulsão, onde podemos observar que o melhor resultado, neste 
caso, se mantém até por volta de 44 ppm. Assim, foi observado que a concentração de 11 ppm 
a 44 ppm é mais eficiente, chegando em média a 98,7% de remoção de óleo em água 

Palavras chave: água produzida, flotação, emulsão     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Fibras vegetais podem ser utilizadas como isolante térmico em sistemas de baixa potência (T 
< 120°C), como ductos de escoamento de fluidos. No presente trabalho analisou-se o uso da 
fibra de sisal (Agave sisalana) como material isolante térmico de tubulações com aquecimento 
interno. Realizaram-se análises comparativas de mantas de sisal em duas situações: não 
tratada (in natura) e tratada com uma solução de 2% de NaOH. O tratamento teve por 
finalidade aumentar a resistência térmica das fibras que compunham a manta. Um tubo de aço 
inoxidável dotado de uma resistência elétrica (41Ω) em seu interior foi montado para analise 
das mantas de sisal quando aquecidas. Termopares foram instalados em 6 pontos da manta. 
Constatou-se que, independente da situação da fibra (tratada ou não) a manta apresenta 
características que atestam seu potencial para uso como isolante térmico de sistemas 
aquecidos (T < 120 ºC). A manta de fibra tratada apresentou melhor desempenho que a manta 
in natura. Assim, pode-se associar a fibra de sisal à redução de custos com isolamento térmico 
de sistemas aquecidos quando comparada aos materiais isolantes convencionais. Além do 
atrativo econômico, a fibra apresenta vantagens do ponto de vista ambiental, por ser 
totalmente biodegradável, e de segurança (durante a aplicação). Esses fatores podem 
contribuir para agregar valor à cultura sisaleira na região nordeste do Brasil, contribuindo, 
dessa forma, para o desenvolvimento social das comunidades agrícolas. 

Palavras chave: fibra, sisal, isolamento térmico      
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

Em seu médio e baixo curso, o Rio Açu (RN) é influenciado por vários fatores antropogênicos 
A área estudada localiza-se no Rio Grande do Norte, compreendendo parte dos municípios de 
Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Assu e Carnaubais. Como parte de um estudo mais 
amplo, foi escolhido um trecho de aproximadamente seis quilômetros no baixo curso do Rio 
Açu, onde foram estabelecidas seis estações de coleta de amostra (de montante para jusante: 
T6,T5,T4,T3,T2 e T1) para análise de sedimentos de fundo. Foram analisados vários 
elementos químicos, dos quais foram interpretados os seguintes metais pesados: Al, Ba, Bi, 
Cd, Co, Cr Cu Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V, e Zn, Com esses dados, procurou-se detectar variações 
naturais nos sedimentos, bem como variações ligadas à poluição causada por fatores 
antropogênicos. Para a interpretação, foram confeccionadas uma tabela e gráficos de teores. 
Esses gráficos demonstraram que, exceto para Bi e Mn, as estações mais a montante do rio 
possuem os maiores valores dos demais elementos , verificando-se a partir daí uma queda no 
sentido de montante para jusante. No caso de Bi, o padrão se inverte, sendo seu maior valor 
observado na estação mais a jusante (T1). Para Mn, tanto a estação mais a montante (T6) 
quanto a mais a jusante (T1) apresentam os valores mais elevados. Essas feições são 
interpretadas pela possível presença de áreas agrícolas próximas, embora fatores naturais, 
ligados à geoquímica dos solos e rochas locais não possam ser descartados. 

Palavras chave: Geoquímica, Sedimentos de Fundo, Poluição Química   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A estrutura perovisquita de fórmula geral ABO3, onde A e B são denominados elementos 
modificadores e formadores de rede, respectivamente é encontrada em vários titanatos 
utilizados em aplicações como cerâmicas eletro-eletrônicas. Entre estes, o semicondutor 
PbTiO3 (PT) exibe importantes aplicações em filmes finos, sensores de gases e dispositivos 
eletrônicos. Podemos também destacar as suas propriedades fotoluminescentes à temperatura 
ambiente. Os pós cerâmicos obtidos foram preparados utilizando-se o método Pechini e o 
poliéster produzido foi submetido a uma pré calcinação na temperatura de 300°C seguido de 
tratamentos térmicos a várias temperaturas. A evolução do processo de cristalização dos pós 
de PT puros e dopados foi acompanhada por Difração de Raios X (DRX), onde se observou 
que os materiais a 300 ºC encontraram-se amorfos e que a partir de 500 ºC a fase perovisquita 
foi observada. Os precursores obtidos foram analisados através de Análise Térmica 
(TG/DTA) e a morfologia dos materiais tratados a 700 oC foram analisados através da 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

Palavras chave: Perovisquita, método Pechini, terras raras    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Uma série de pós cerâmicos de SrTiO3 (ST) puros e dopados foram preparados pelo método 
Pechini. Perovisquitas como ST são materiais promissores para aplicação em sensores 
aplicados em altas temperaturas e por apresentarem características de um bom semicondutor, 
nos últimos anos vêm sendo muito estudadas, o que induz em aplicá-lo na produção de filmes 
finos, devido apresentarem alta constante dielétrica, boa capacitância sem a perda de 
voltagem aplicada que são características sugeridas para o uso na fabricação de memórias de 
acesso randômico dinâmico (DRAM’S). Os pós cerâmicos de ST obtidos foram tratados a 
várias temperaturas e a formação da fase desejada foi acompanhada através da Difração de 
Raios X (DRX), onde se observou que a fase perovisquita foi formada a baixa temperatura. 
Os materiais cerâmicos obtidos a 700°C foram analisados através de Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV). 

Palavras chave: Perovisquita, Método Pechini, Terras raras e titanato de estrôncio 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Neste trabalho fazemos a abordagem dos diferentes tipos de redes classificadas como redes 
aleatórias e redes sem escala. As redes aleatórias são formadas por conexões estabelecidas 
aleatoriamente [A.L. Barabási e E. Bonabeau, Reviews of Modern Physics, vol. 74, 47 
(2002)] e as redes sem escala são aquelas em que a distribuição de nós obedece a uma lei de 
potência, isto é, a maior parte dos nós possui um pequeno número de conexões e apenas uns 
poucos têm uma grande quantidade de ligações. No nosso trabalho abordamos a conexão 
entre redes sem escala e a entropia não extensiva proposta por Constantino Tsallis [C. Tsallis, 
Brazilian Journal of Physics, vol. 29, (1999)]. Com o objetivo de simular o comportamento de 
uma lei de potência e posteriormente correlacioná-lo com a entropia não extensiva, 
elaboramos um programa em C e geramos uma rede com 170 pontos. A linearização da 
distribuição de nós assim obtida forneceu uma lei de potência com coeficiente –0,302, 
mostrando que esta é uma rede sem escala. Foi obtido também a centralidade da rede e a 
distância média entre os nós. 

Palavras chave: redes estatísticas, entropia não extensiva, estatística de Tsallis  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 

Os produtos da fermentação láctica, estão presentes na dieta humana desde a antigüidade 
quando a fermentação era utilizada como forma de preservação do leite. Nas últimas décadas, 
a utilização de polpas de frutas em combinação com o iogurte, teve grande aceitação e ganhou 
espaço no mercado. Neste estudo se comparou, através da análise sensorial, os néctares de 
frutas (goiaba e graviola) enriquecidos com iogurte de leite de cabra e com iogurte de leite de 
vaca. O objetivo foi mostrar alternativas para o aproveitamento de produtos regionais. 
Utilizou-se a seguinte metodologia: preparação do iogurte; preparação do néctar; preparação 
do néctar enriquecido, análise sensorial, cálculo do índice de aceitabilidade, análise 
estatística; estudo de vida de prateleira. Os resultados da análise sensorial mostraram não 
haver diferença significativa entre as amostras dos néctares enriquecidos com iogurte de leite 
de cabra e com os de leite de vaca, nos atributos avaliados (aparência, odor, cor, sabor, 
textura). Com relação ao índice de aceitabilidade todos os produtos foram aprovados. No 
estudo de vida de prateleira tanto as amostras com sabor graviola como as com sabor goiaba 
apresentaram pequenas variações no pH, acidez e sólidos solúveis. Nas amostras sabor 
graviola houve alteração de odor a partir do 14º dia, no sabor goiaba esta alteração só ocorreu 
a partir do 21º dia. Para se confirmar esses resultados serão realizados novos experimentos de 
estudo de vida de prateleira. 

Palavras chave: Iogurte, Leite de Cabra, Frutas Tropicais     
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Resumo:  
 

No processo de flotação, o valor do potencial Hidrogeniônico (pH) da solução é um dos 
parâmetros que confere informações relevantes a respeito do comportamento das moléculas 
que possuem cargas elétricas, como no caso dos surfactantes naturais do petróleo. O presente 
trabalho tem como objetivo estudar a variação da eficiência do agente de flotação à base de 
óleo de mamona, analisando as valores de remoção para cor e turbidez após a análise de pH a 
faixa entre 3 e 11. Para esse experimento, variou-se o pH da emulsão para a faixa básica, 
usando solução de NaOH e para ácido usando solução de H2SO4.Também, se manteve 
constante a Salinidade, Temperatura, Teor de óleo em água, tipo de gás injetado, volume da 
emulsão, fluxo de ar injetado e a concentração do agente de flotação formulado.  
Os resultados apresentados indicam que a eficiência do agente de flotação diminui para 
valores de pH muito ácido como também na faixa básica elevada, podendo ser observado a 
remoção de 39,20% para pH 3,0 e 3,5% para pH 11,0. Em comparação aos valores obtidos 
para a faixa de pH entre 7,0 e 9,0, a qual foi de 98,2% e de 89,1%,  
espectivamente.Agradecimentos ANP/UFRN 

Palavras chave: Flotação, Óleo de Mamona, Ph      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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BARRAMENTO INFINITO  
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Resumo:  
 

Este trabalho apresenta uma das etapas para o controle de tensão e freqüência de três 
geradores síncronos trifásicos interligados  O desacoplamento do sistema é a solução para o 
problema de acoplamento existente no gerador síncrono. O gerador síncrono possui duas 
entradas, torque e tensão de campo, e duas saídas, freqüência e tensão terminal. O 
acoplamento se refere ao fato de que a variação de qualquer uma das entradas implica na 
alteração das duas saídas, o que implica em dificuldades para o controle das saídas do gerador 
síncrono. 
O desacoplador é um sistema que possui duas entradas e duas saídas, onde estas últimas serão 
conectadas às entradas do gerador, sendo que uma mudança em uma das entradas do 
desacoplador altera suas duas saídas de tal forma que somente uma saída do gerador é 
alterada. Têm-se assim dois sistemas independentes onde cada uma das entradas do 
desacoplador contribui no controle de somente uma saída do gerador síncrono. 
Para o projeto do desacoplador se faz necessário o conhecimento exato dos parâmetros do 
gerador síncrono. Surge então outro problema: o gerador síncrono possui incertezas 
paramétricas. Para solucionar este problema será implementado um controlador adaptativo 
robusto. 
Simulações realizadas comprovaram a eficiência do desacoplador. 

Palavras chave: Gerador Síncrono, Inversão de Sistemas, Desacoplamento  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

Este trabalho tem como objetivo a implementação de um controlador em modo Dual 
Adaptativo Robusto que utiliza a lógica nebulosa para ajuste dos parâmetros de uma máquina 
síncrona. O controlador em modo Dual pode se comportar como o Controlador Adaptativo 
por Modelo de Referência (MRAC) ou como o Controlador Adaptativo por Modelo de 
Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC). A transição entre essas duas estratégias de 
controle é feita utilizando a lógica fuzzy, particularmente o modelo de Takagi-Sugeno. No 
MRAC o desempenho da planta possui um transitório em geral lento e oscilatório, mas o sinal 
de controle é suave em regime permanente. Já o VS-MRAC apresenta um transitório em geral 
rápido e com poucas oscilações, porém o sinal de controle apresenta oscilações com alta 
freqüência o que dificulta a implementação prática deste método. A idéia básica do 
controlador em modo Dual é fazer a ligação entre o MRAC e o VS-MRAC, com o objetivo de 
conseguir um sistema robusto em relação às incertezas paramétricas e perturbações externas, 
com desempenho rápido e pouco oscilatório (características do VS-MRAC) e o sinal de 
controle suave e de pequena magnitude (características do MRAC). O controlador em modo 
Dual está sendo aplicado no controle de freqüência e tensão de geradores síncronos em 
sistemas de potência máquina-barramento infinito, com eficiência comprova através de 
resultados obtidos em simulações. 

Palavras chave: Controle Adaptativo, Controle em Modo Dual, Sistemas em Estrutura 
Variável           
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET0160  
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Resumo:  
 

Este trabalho faz uma comparação entre duas estratégias de controle adaptativo: Controle 
Adaptativo por Modelo de Referência Convencional (MRAC) e Controle Adaptativo por 
Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC). O primeiro tem como principais 
características um transitório lento e oscilatório, porém um sinal de controle suave em regime 
permanente. O segundo, apresenta um transitório rápido e com poucas oscilações, mas um 
sinal de controle oscilando em alta freqüência. Os resultados são apresentados através de 
simulações das duas estratégias de controle para plantas com graus relativos 1, 2 e 4, 
bservando e comentando suas características. É também proposto um sistema de controle que 
obtenha as características de regime permanente do MRAC e transitório do VS-MRAC para, 
desta forma, obter um sistema robusto a perturbações e incertezas paramétricas, rápido, pouco 
oscilatório e com sinal de controle suave em regime permanente. 

Palavras chave: Controle Adaptativo, Modelo de Referência, Sistemas com Estrutura 
Variável           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), elaborado e divulgado pela 
PNUD/IPEA/FJP (2003), é um índice que tem o município como unidade de análise. O 
objetivo desse trabalho é identificar os municípios do Estado do Rio Grande do Norte, que 
apresentam diferentes níveis de carências sociais, através do agrupamento (Análise de 
Cluster) dos municípios com melhores índices dos blocos longevidade, renda e educação 
(separadamente), referentes ao Censo 2000. A Educação é a área que mais deveria crescer no 
Estado do RN, pela sua importância no desenvolvimento, porém apenas os 5 municípios 
encontrados no Cluster da grande Natal apresentam índice Alto, os demais se situam abaixo 
do índice considerado médio. A Renda é o fator mais problemático do IDH, sendo um dos 
principais motivos da exclusão social no Estado. Observou-se muita vulnerabilidade dos 
municípios nesse setor, com a grande maioria contabilizando um baixo índice, e apenas 
alguns municípios tendo um médio índice. O IDH Longevidade é o que apresenta melhor 
situação estando todos os municípios acima de um índice médio. Os resultados do presente 
trabalho mostraram quais municípios são mais vulneráveis em relação a cada um dos sub-
indices do IDH-M (Longevidade, Educação e Renda) no Estado do Rio Grande do Norte 
podendo ser úteis para mostrar os necessários investimentos em cada uma das áreas 
correspondentes. 

Palavras chave: Desenvolvimento humano, Análise de agrupamento,, Rio Grande do Norte 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Este trabalho mostra a relação de fatores socioambientais populacionais na mortalidade 
infantil dos municípios do RN, comparando-se os anos censitários de 91 e 2000. Realizou-se 
uma análise descritiva espacial e aplicou-se o modelo de regressão linear múltipla-MRLM, 
para identificar os fatores com maior relevância na mortalidade. A fonte de dados foi o Atlas 
de desenvolvimento humano no Brasil-2003. Para ajustar o MRLM e construir gráficos da 
distribuição bivariada das variáveis, foi utilizado o software Statistica 6.0 e na organização 
preliminar do banco de dados usou-se o Excel. Na aplicação do MRLM foi adotada como 
variável resposta a mortalidade até 5 anos de idade, no ano de 2000 e os indicadores que 
entraram como variáveis independentes foram: abastecimento de água, condições sanitárias, 
representando a proporção de pessoas com acesso a banheiro e água encanada-PPDBAGEN, 
coleta de lixo, condição de alfabetização da população-TX_ALF_A e renda per capita 
familiar. O Atlas foi usado para elaboração de mapas temáticos para apresentar a distribuição 
espacial da Mortalidade. Constatou-se importantes melhorias nos fatores socioambientais do 
Estado de 91 para 2000, porém, a maioria dos municípios continua longe da cobertura ideal de 
100%. Os resultados da regressão mostraram que as variáveis TX_ALF e PPDBAGEN foram 
as mais importantes no modelo para explicar a mortalidade, nos dois censos, evidenciando a 
necessidade de mais investimentos para melhorias dos indicadores no RN. 

Palavras chave: Fatores sociambientais, Mortalidade de crianças, Fatores sociossanitários 
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

A obtenção de compósitos cerâmicos reforçados por carbetos refratários através de 
precursores poliméricos vem sendo intensamente investigada, pois apresentam vantagens em 
relação aos processos convencionais empregados, podendo-se destacar: menores temperaturas 
de processamento, obtenção de corpos de geometria complexa e a possibilidade de introdução 
de uma fase desejável. Seu princípio baseia-se na pirólise de polímeros precursores cerâmicos 
com a presença de carga reativa para formação de fases cerâmicas desejadas, também 
chamado de Active Filler Controlled Pyrolysis of Polymers (AFCOP). O objetivo deste 
trabalho é obter-se materiais a base de alumina e reforçados com carbeto de nióbio que 
apresenta um bom potencial para ser empregado como material cerâmico com boa resistência 
ao desgaste e baixo custo. Os materiais utilizados neste trabalho foram: Alumina (Al2O3),  
lumínio, nióbio e dois polímeros líquidos (1,3,5,7-tetrametil-1,3,5,7- 
etravinilciclotetrasiloxano-D4Vi e o polimetilhidrogenosiloxano-D1107), ambos da Dow 
Corning. Este trabalho consiste nas seguintes etapas: seleção dos materiais, mistura e 
homogeneização, compactação e pirólise à 1200 e 1400 ºC. Após todas as etapas de produção 
foram realizadas as analises térmicas (DTA e TGA) e a difratometria de raios-X. Os 
resultados mostraram que é possível a obtenção de matriz cerâmica reforçada por carbetos 
através do uso da técnica de precursores poliméricos. 

Palavras chave: compósitos cerâmicos, carbetos refratários, pirólise   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

A década de 1930 foi um momento significativo no contexto da arquitetura modernista 
brasileira. Como exemplo, deve-se mencionar a concepção do Ministério de Educação e 
Saúde Pública, com consultoria de Le Corbusier, e o movimento pernambucano encabeçado 
por Luiz Nunes. Durante tal período, Natal passou por transformações, caracterizadas, 
principalmente, pelo processo de implantação de um plano de saneamento e abastecimento 
d’água, o Plano Geral de Obras, elaborado pelo Escritório Saturnino de Brito. Esse plano de 
saneamento trouxe inovações tanto no âmbito arquitetônico, como urbanístico. O presente 
estudo tem como objetivo compreender a importância do edifício sede da Repartição de 
Saneamento de Natal no contexto das intervenções urbanas no qual foi concebido, bem como, 
identificar o conteúdo das reformas ao qual foi submetido até os dias de hoje. A pesquisa 
documental se baseia em dados coletados em periódicos locais e na bibliografia que trata do 
tema, além da análise da representação gráfica do edifício em vários momentos, o que permite 
a comparação com o partido modernista original. A sede da Repartição de Saneamento 
representou um marco arquitetônico de sua época, ao consistir o primeiro exemplo de 
arquitetura modernista de Natal, e contrastar com os edifícios predominantemente ecléticos da 
cidade. Além disso, o edifício também foi tido como símbolo da intervenção urbanística então 
em andamento, ao condensar os princípios sanitaristas que nortearam o plano. 

Palavras chave: Arquitetura Modernista, Intervenções Urbanísticas, Natal  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

No século XIX, a concentração populacional provocada pelo desenvolvimento industrial 
acarretou nas cidades uma crise habitacional, fazendo-se necessária a intervenção estatal. Nos 
países de industrialização tardia como o Brasil, essa intervenção foi deficitária. Em 1933 
surgem iniciativas públicas promovidas por instituições autônomas, tal como os IAP’s 
(Institutos de Aposentadorias e Pensões) favorecendo os segmentos inseridos no mercado 
formal mais organizados. Entretanto, em 1946, é criado o primeiro órgão federal brasileiro na 
área da moradia, com finalidade de centralizar e estender a política habitacional, a Fundação 
da Casa Popular. Em Natal, a crise de moradias foi decorrente do aumento populacional 
ocasionado pela Segunda Guerra Mundial. Compreender o significado desta crise para a 
atuação da FCP em Natal é o objetivo deste trabalho. A pesquisa realizada a partir de 
periódicos locais e levantamento de campo revelaram que a FCP foi responsável pela 
construção de um grupo de casas em 1948, localizadas no bairro das Quintas. O estudo da 
configuração interna como de seu conjunto, evidenciou a preocupação em racionalizar a 
construção e com as condições de salubridade. Observou-se ainda a regularidade no traçado 
urbano proposto para tal ocupação, promovendo um crescimento ordenado do bairro. Mesmo 
sendo a atuação de Fundação da Casa Popular pequena diante das reais necessidades do país, 
sua contribuição foi fornecer as bases para as políticas habitacionais posteriores. 

Palavras chave: Habitação, Políticas Públicas, Natal- RN     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A crescente evolução na produção de pigmentos cerâmicos com partículas nanométricas e 
estrutura espinélio abrangem uma grande área indústrial devido apresentar uma série de 
aplicações . O espinélio, NiAl2O4 foi sintetizado pelo método dos precursores poliméricos, 
como também caracterizado. Obtendo assim, partículas nanométricas e propriedades 
espectroscópicas interessantes. As caracterizações foram feitas através da avaliação de 
tamanho de partículas, IV, TG, DTA e DRX faltando ainda, o UV-visível para identificação 
do estudo espectroscópico. O material formado e caracterizado através da TG apresentou três 
estágios de decomposição e estabilidade térmica acima de 500°C. Na análise térmica 
diferencial, o espenélio NiAl2O4, apresenta transições endotérmicas nas faixas de 
temperatura 150° C e 490° C e 880° C de dois picos exotérmicos, em ambos, foram 
observadas perdas de massa na curva termogravimétrica. A avaliação estrutural em função da 
temperatura foi feita através da difração de raios X e análise térmica nos pós-calcinados a 
300°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900 e 950°C. Somente nas temperaturas de 900°C e 950°C 
foram observados picos cristalinos, comprovando que a decomposição do citrato foi 
praticamente de 90%, porém não se pode obter desse uma fase monofásica, mas a amostra 
apresenta à fase de aluminato de níquel como fase prioritária. 

Palavras chave: pigmento cerâmico, aluminato de níquel, espinélio   
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 

Os temas relevantes que envolvem a Educação vêm sendo pesquisados por entidades no 
mundo inteiro, que buscam diagnosticar e analisar o tema da Educação sob diversos aspectos. 
O fortalecimento e o aperfeiçoamento de sistemas nacionais de indicadores e estatísticas 
educacionais desempenham papel estratégico como indutor de políticas para a melhoria da 
qualidade do ensino. O objetivo geral deste trabalho foi utilizar o potencial dos métodos 
estatísticos para fazer um estudo estatístico descritivo e inferêncial das estatísticas gerais 
envolvendo as taxas de rendimento escolar (aprovação, reprovação e abandono) por 
município do Rio Grande do Norte, que são importantes para políticas educacionais a nível 
Federal, Estadual e Municipal, a fim de conhecer e divulgar as condições gerais da situação 
dos alunos do ensino fundamental e médio. Para tanto foram calculados os principais 
indicadores, analisados, e os resultados finais permitiram identificar nos municípios do Estado 
do RN a existência de grupos com rendimentos alto, médio e baixo. As fórmulas para o 
cálculo dos Indicadores de Rendimento são fornecidas pelo Censo Escolar, publicadas no 
Dicionário de Indicadores Educacionais – INEP/MEC. As técnicas estatísticas utilizadas 
foram: Análise Exploratória dos Dados; Inferência Estatística; Classificação: Análise de 
Agrupamentos. Os softwares utilizados foram o “R” e o “Statística”. 

Palavras chave: Estatística, Educação, Indicadores Educacionais    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O trabalho foi desenvolvido a partir da seguinte questão: como um trabalho colaborativo pode 
interferir na atuação de professores da Educação de Jovens e Adultos? Utilizou-se como 
referencial o conceito de trabalho colaborativo. Pesquisas têm mostrado que tal trabalho pode 
ter influências positivas na formação do professor de modo a despertar o senso crítico e 
reflexivo, tanto sobre sua prática quanto dos métodos de ensino. A metodologia de pesquisa 
empregada foi o estudo de caso. Foi entrevistado um professor de EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) para determinar algumas das suas dificuldades de ensino. Após isto foram 
desenvolvidas pelo pesquisador e sua orientadora atividades que o professor resolveu e 
analisou com o pesquisador. Após este trabalho, concluí-se que, quando o professor tem a 
possibilidade de realizar um trabalho colaborativo, por meio da reflexão conjunta sobre as 
dificuldades da prática pedagógica, tal professor percebe outras alternativas de ensino e a 
necessidade da pesquisa para sua formação continuada. 

Palavras chave: Formação de Professores, Ensino de Algebra, Trabalho Colaborativo 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0201  
TÍTULO: PROGRAMA DE REASSENTAMENTO PARA REFUGIADOS NO BRASIL  
ALUNO: DANIELA SOARES DE ALMEIDA (94147744400)  
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: CARLOS ANDRÉ LUCENA DA CRUZ (96660490400)  
  

 

Resumo:  
 

O trabalho tem o propósito de mostrar o desenvolvimento do Programa de reassentamento 
para refugiados no Brasil; visa ainda as etapas realizadas neste tipo de projeto que é 
desenvolvido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Serão expostos 
exemplos do Rio Grande do Sul, São Paulo e mais recentemente no Rio Grande do Norte; 
Tudo o que vai ser exposto se refere a primeira etapa deste projeto no estado Potiguar. Serão 
discutidos tópicos como: organização e contratação de infra-estrutura para recebimento de 
reassentados, inicio da integração local, identificação dos casos que necessitam de uma 
orientação especial, a busca de parcerias com instituições, capacitação e inserção profissional. 
A ultima fase a ser comentada é a de acompanhamento a distancia, na qual será observado o 
índice de aproveitamento dos reassentados e suas relações de adaptação social. Só após tudo 
isso dar-se inicio a fase de desligamento, quando o ACNUR juntamente com a agencia local 
operadora do projeto julgam a situação do beneficiário. O ideal e que o mesmo já se encontre 
em uma situação de auto-suficiência, como dito no Brasil “andando com suas próprias 
pernas”, nesse contexto o projeto só servirá como base de apoio para contatos de emergência. 
A proteção internacional dos reassentados e de responsabilidade conjunta dos estados e do 
ACNUR, a inclusão das agencias locais e de primordial importância e algo que temos a 
responsabilidade de parar para refletir e discutir. 

Palavras chave: Reassentamento, Refugiados, Proteção     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0204  
TÍTULO: INCUBAÇÃO POPULAR E SEU DESENVOLVIMENTO NA ZONA RURAL  
ALUNO: CARLOS ANDRÉ LUCENA DA CRUZ (96660490400)  
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: DANIELA SOARES DE ALMEIDA (94147744400)  
  

 

Resumo:  
 

A Metodologia de Incubação enquanto Tecnologia Socialpretende dar um enfoque especial 
aos grupos da zona rural. São eles: associações, cooperativas e assentamentos rurais. O 
Processo de Incubação já existe há mais de dez anos e só agora vem sendo realmente 
conhecido por diversos campos da pesquisa. A proposta adotada nas comunidades de Poço 
Branco e Lajes consistem em sete etapas básicas. Para aderir ao processo é realizada uma 
sensibilização junto ao grupo e em seguida é feito um diagnóstico participativo na perspectiva 
das dimensões da sustentabilidade. Com o diagnóstico pronto são identificadas as principais 
necessidades podendo ser iniciado um planejamento. Nas próximas etapas, a Incubadora 
promoverá uma agenda de ações que será implementada ao longo de todo o processo. Por fim, 
será procedida uma avaliação dos grupos para saber se eles podem ser desencubados. Todo 
esse processo é acompanhado por uma equipe treinada e bem dividida: Coordenação Geral, 
Unidade de Capacitação e Educação Popular, Unidade de Comunicação e Marketing, Unidade 
de Trabalhos de Campo e o Corpo Técnico de Bolsistas formado por estudantes universitários 
(Denominados Monitores de Grupo). Os dados preliminares obtidos referem-se aos grupos 
Assentamento Santa Luzia, Associação de Moradores de Acauã, Grupo Teatral Águia de Poço 
Branco, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajes e Associação dos Artesãos de Poço 
Branco. 

Palavras chave: Incubação, Desenvolvimento, Rural     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0205  
TÍTULO: ANÁLISE TERMO-MECÂNICA DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA 
DE SISAL  
ALUNO: RANNIER MARQUES MENDONÇA (01258599457)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
  

 

Resumo:  
 

Nesse trabalho estudaram-se as propriedades mecânicas (módulo de elasticidade e limite de 
resistência) e condutividade térmica de poliéster com adição de fibras de sisal (in natura, com 
tratamento de 5% e 10% de NaOH). Os ensaios foram realizados em amostras com frações de 
massa de fibras de 0%, 7% e 9%, para análise dos efeitos da fração de massa nas propriedades 
mecânicas e térmicas do compósito. Foi verificada que houve uma redução na resistência 
mecânica do compósito com o aumento do percentual de fibras, devido à fraca união 
interfacial fibra-matriz para fibras de sisal não-tratadas. Entretanto, houve uma melhoria 
dessas propriedades mecânicas quando fibras tratadas foram adicionadas. Observou-se 
também que o aumento da fração de massa de fibras provoca um aumento de defeitos na 
matriz, como vazios e bolhas de ar, contribuindo para a redução do limite de resistência. O 
módulo de elasticidade do material com as diferentes frações de massa de fibra estudadas não 
sofreu nenhuma variação considerável quando fibras não-tratadas foram adicionadas, mas 
tiveram um acréscimo significativo para o caso de fibras tratadas. No ensaio para medição da 
condutividade térmica foi verificado que esta propriedade não foi afetada de forma 
considerável pela adição de fibras sem tratamento, ao contrário do que ocorreu quando foram 
usadas fibras tratadas. 

Palavras chave: compósitos, propriedades mecânicas, condutividade térmica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0206  
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DO ALGINATO DE SÓDIO 
MODIFICADO COM CA(NO3)2 E ALCL3.  
ALUNO: ANA CAROLINA PAIVA CARMO (04933020426)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)  
CO-AUTOR: CASSIA MIRIM LUCAS (03713149410)  
  

 

Resumo:  
 

O alginato de sódio é um polímero de grande interesse de estudo devido a sua capacidade de 
reagir com cátions polivalentes. Essa característica resulta em alterações nas propriedades 
elétricas da cadeia polimérica, em conseqüência da substituição de íons sódio por cátions de 
carga +2 ou +3 e, portanto, na formação de ligações cruzadas. A resistência elétrica e a 
condutividade iônica dos filmes foram obtidas por espectroscopia de impedância, usando um 
analisador de resposta em freqüência combinado com uma interface eletroquímica. Os filmes 
foram analisados, colocando-os entre eletrodos plano-paralelos de área igual a 0,12 cm2. A 
amplitude aplicada foi de 0,1 V em um intervalo de freqüência de 1,0 mHz até 1,0 MHz. 
Analisou-se o comportamento da resistência elétrica de filmes de alginato de sódio sem 
modificação e modificados por imersão, durante 10 min., em soluções de Ca(NO3)2 e AlCl3 
em quatro diferentes concentrações. O interesse em se estudar esses filmes foi com o objetivo 
de induzir modificações em sua superfície, uma vez que existe a possibilidade de troca iônica 
(Na+) entre a macromolécula de alginato e o íon metálico da solução (Ca2+, Al+3). 
Provavelmente, essa troca iônica ocorreu de forma que o contra íon (Na+) migrou para a 
solução e o íon metálico foi incorporado à superfície do filme, produzindo, em um dado 
tempo de imersão, um efeito mais significativo na resistência elétrica e, portanto, na 
condutividade iônica desse material. 

Palavras chave: Alginato de sódio, Resistividade, Troca iônica    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0207  
TÍTULO: EXTRAÇÃO DO CORANTE DA ACEROLA: ESTUDOS PRELIMINARES  
ALUNO: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO (87546825415)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)  
  

 

Resumo:  
 

A maior parte dos corantes usados em alimentos, hoje, é artificial. A incompatibilidade 
metabólica proporcionada por estes corantes e a crescente preocupação com a saúde humana 
têm impulsionado pesquisas na obtenção de corantes naturais. A literatura revela que 
matérias-primas como frutas, folhas e outras são as mais estudadas. Conhecendo-se a 
potencialidade da natureza local, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da acerola 
(Malpighia punicifolia linn) como fonte de corante natural para alimentos. As variáveis 
estudadas foram: temperatura, proporção de solvente (álcool/água), velocidade de agitação e 
pH. Foi usado um reator enjaquetado, acoplado a um banho termostato, com temperatura e 
velocidade de agitação controláveis. A acerola foi previamente preparada e adicionada ao 
solvente, composto por álcool etílico PA e água destilada. Adotaram-se como valores iniciais 
para os parâmetros em estudo, valores provenientes de trabalhos prévios desenvolvidos com a 
beterraba. Em cada ensaio variava-se apenas o valor do parâmetro em estudo e fixavam-se os 
valores dos demais, para desse modo conhecer a sua influência na extração do corante em 
estudo. Ao final foi obtida a condição ideal formada por um conjunto de parâmetros que 
melhor favoreceu o processo de extração do corante da acerola, sendo a relação álcool 
etílico/água destilada de 1/9, à temperatura de 57 ºC, sob agitação mecânica de 23 rpm, por 
um período de 40 minutos, em um meio com o pH entre 3,0 e 4,0. 

Palavras chave: Extração por solvente, Corantes da acerola, Malpighia punicifolia linn 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0208  
TÍTULO: PROJEÇÕES POPULACIONAIS POR SEXO E IDADE DOS MUNICIPIOS 
POTIGUARES ATÉ 2030  
ALUNO: RODRIGO SILVA DE SENA (05023663469)  
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (80698891449)  
CO-AUTOR: ANA AMÉLIA DE FRANÇA MONTENEGRO (01055381406)  
  

 

Resumo:  
 

As projeções populacionais, frente às áreas da educação, saúde, segurança, habitação, entre 
outros, vêm tendo uma grande valorização, no conhecimento de metodologias novas e 
flexíveis. Um fato importante é o de que toda projeção populacional deve ser 
permanentemente atualizada, de forma a incorporar novas informações sobre ajustes à medida 
que novos dados e outros fatos relevantes possam interferir nas tendências. Têm-se como 
objetivo geral, projetar a população por sexo e grupos etários de 0 a 70 anos e mais, 
qüinqüenalmente, para os municípios existentes no Estado do Rio Grande do Norte em 2000. 
Projetando-os até 2030. Como objetivos específicos, pretende-se fazer o estudo do 
comportamento etário dos municípios potiguares para os próximos trinta anos; estudar a 
composição por sexo da população dos municípios nos próximos trinta anos; estudar a 
distribuição espacial futura da população do Rio Grande do Norte. A metodologia adotada 
refere-se ao “Método de Relação de Coortes” para projetar população por idade. E para 
projetar a população total, o “Método da Tendência do Crescimento Demográfico”. Dentre os 
resultados encontrados até o presente momento, com a projeção das populações municipais, 
destaca-se o crescimento populacional e a estrutura bastante jovem de Parnamirim, onde a 
população menor de 65 anos representará apenas 12,3% da população menor de 15 anos em 
2010. Portanto, observa-se em todo o estado, uma heterogeneidade no tocante ao ritmo do 
crescimento populacional. 

Palavras chave: Projeções populacionais, Pequenas áreas, Municípios   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0213  
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ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453)  
CO-AUTOR: ELISANGELA LOPES GALVÃO (03247032444)  
  

 

Resumo:  
 

A utilização de fluidos pressurizados para a obtenção de óleos essenciais vem sendo estudada 
no Brasil desde 1989. Tal técnica tem se mostrado muito eficiente, uma vez que além do bom 
rendimento do processo, apresenta ainda produtos de alta pureza. Este trabalho analisou a 
composição do óleo essencial de diferentes espécies de Ocimum (O. sanctum e O. basilicum) 
obtidas por CO2 pressurizado, visando estabelecer uma comparação entre as mesmas, uma 
vez que a caracterização da diversidade química dos óleos essenciais de Ocimum pode 
identificar quimiotipos de potencial interesse comercial. Ambas as espécies (família Labiatae) 
são originárias da Índia e possuem propriedades medicinais muito importantes. O Ocimum 
sanctum atua na redução dos níveis de açúcar no sangue, na prevenção de úlceras e 
hipertensão. O Ocimum basilicum, combate a febre, resfriados e é antiinflamatório. As 
extrações foram realizadas a 15 ±1 ºC e 66 bar num extrator de leito fixo e a vazão de CO2 
adotada foi de 1g CO2/min. Os óleos foram analisados por GCL-EM. Os principais 
componentes obtidos para o oléo de O. sanctum foram: eugenol, trans-cariofileno e canfeno. 
Para o O. basilicum foram: estragol, linalol e 1,8-cineol, evidenciando que espécies diferentes 
mesmo extraídas de forma semelhante, apresentam composição química diversa. Uma análise 
econômica preliminar mostrou que o óleo de O. sanctum possui maior valor de mercado para 
seus componentes individuais. 

Palavras chave: Ocimum sanctum, CO2 pressurizado, composição química  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O Brasil, por sua extensão territorial, é um país com uma grande vocação agrícola, por isso, 
existe séria preocupação com o controle de pragas. O uso de inseticidas químicos agride o 
ambiente e o homem. Com a aplicação excessiva e repetitiva de produtos químicos, a praga 
pode adquirir resistência em relação ao pesticida. Portanto, a redução do uso destes  
grotóxicos é de grande interesse. O controle de pragas através de biopesticidas é uma 
alternativa sustentável e ecológica. Um destes biopesticidas é o baculovírus Anticarsia 
gemmatalis Nucleopoliedrovirus (AgMNPV), que é utilizado para o controle da lagarta 
Anticarsia gemmatalis em plantações de soja.A produção in vivo de biopesticidas virais é a 
maior fonte dos pesticidas atualmente presentes no mercado, porém, pode-se realizar uma 
ampliação de escala e redução de custos no processo de produção in vitro. Neste trabalho 
apresenta-se um teste preliminar de produção in vitro do AgMNPV. Realizou-se a infecção de 
células da lagarta Anticarsia gemmatalis (UFL-AG -289) utilizando o vírus AgMNPV. O 
acompanhamento desta infecção foi realizada através de contagem celular e viral com auxílio 
de hemocitômetro, analisando a quantidade de vírus produzido por célula e o decréscimo da 
quantidade celular. Após 144 horas pós-infecção foi obtido 87 poliedros/célula. Os resultados 
foram comparados com os já existentes na literatura e considerados satisfatórios. 

Palavras chave: Baculovirus, AgMNPV, Produção in vitro    
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET0221  
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Resumo:  
 

A importância relativa da desinfecção no tratamento de esgotos é evidenciada por meio da 
consideração de que esta é a última barreira protetora para que a água não receba agentes 
patógenos, pois as doenças infecciosas podem ser resultado dos diversos usos da água como o 
abastecimento público, banho, criação de peixes e irrigação. O objetivo principal da 
desinfecção de esgotos é destruir patogênicos entéricos, que podem estar presentes no efluente 
tratado, para tornar a água receptora segura para uso posterior. O custo das águas para 
abastecimento está cada vez maior devido à necessidade de tratamentos mais caros para 
eliminar as substâncias que chegam junto com as águas das fontes de captação (muitas das 
quais estão adquirindo cada vez mais características correspondentes a águas servidas). Neste 
trabalho avaliou-se a aplicação de um sistema baseado no emprego da radiação ultravioleta 
para desinfecção de esgoto doméstico tratado em sistema aeróbio, Realizaram-se ensaios em 
regime de bateladas, em um reator de 2 L, com lâmpada de 450 W (importada), 80, 125 W 
(nacionais) de potência elétrica. O fluxo de fótons e a potência radiante efetiva no interior do 
reator de desinfecção foram determinadas por meio de actinometria de ferrioxalato de 
potássio. 

Palavras chave: Desinfecção, Radiação ultravioleta, actinometria    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho tem como finalidade desenvolver um algoritmo computacional para estudo de 
coordenação entre equipamentos de proteção (relé x relé e relé x elo-fusível) de alimentadores 
radiais de média tensão (13,8 kV). Para isso, é necessário, primeiramente, calcular as 
correntes de curtos-circuitos em pontos estratégicos da rede. Isso é feito através de um 
software complementar que também foi desenvolvido neste trabalho. Foi utilizado como 
ferramenta de auxilio o software SCILAB, que é de origem francesa, e tem como 
características principais ser open source, ou seja, tem o código fonte aberto. Caracteriza-se 
por ser de fácil manipulação em comparação com a maioria das outras ferramentas e 
linguagens existentes.O programa calcula os parâmetros e determina a curva que permite 
coordenação entre dois equipamentos de proteção. O resultado de cada estudo é apresentado 
através de gráficos auto-explicativos. 

Palavras chave: Proteção, Curto-circuito, Distribuição     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

A exposição é baseada no estudo e aprimoramento de um produto utilizado na construção 
civil, trata-se do Concreto de Alto Desempenho (CAD), que embora seja uma realidade no 
meio técnico e científico, ainda requer materiais diferenciados, além de técnicas e 
conhecimentos avançados. Os métodos de dosagem utilizados hoje, são baseados em 
experimentos e no empirismo, o que facilita de maneira racional As vantagens proporcionadas 
pelo uso do “CAD” em estruturas são indiscutíveis, porém ainda torna-se difícil sua 
especificação nos escritório de projeto pelo receio em não conseguir que o material seja 
efetivamente elaborado na obra ou que os custo para fazê-lo não o torne viável.Dessa forma 
está sendo desenvolvido na UFRN um método de dosagem para concreto de alto desempenho, 
aplicando materiais disponíveis no estado do Rio Grande do Norte, no intuito de se viabilizar 
a utilização de tão importante material em maiores escalas, bem como: lcançar pleno 
conhecimento da técnica de dosagem; caracterizar os materiais disponíveis escolhendo os 
mais adequados para os objetivos propostos Na CIENTEC 2005 será mostrado todos os 
procedimentos e estudos utilizados para obtenção desse material. 

Palavras chave: desenvolvimento, tecnologia, concreto     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O presente artigo versa sobre a temática da aplicação da ferramenta de gestão ambiental 
Produção Mais Limpa – PML, em micro e pequenas empresas dos setores de abate de aves, 
bovinos, curtume, moveleira e de panificação no Estado do RN. Trata-se de identificar 
oportunidades de otimização do processo produtivo, buscando modelos que apontem um 
desempenho ambiental pró-ativo, através do controle preventivo dos aspectos ambientais 
significativos e minimização dos custos operacionais. Para realização desta pesquisa, 
cumpriram-se as seguintes etapas: revisão bibliográfica sobre fatores operacionais e 
ambientais dos setores envolvidos, visitas técnicas as empresas, elaboração de fluxogramas de 
processos produtivos, realização de balanço de massa do processo e identificação de 
oportunidades de PML. Nesse sentido, têm-se algumas oportunidades de PML: na indústria de 
abate de aves – não lançamento de resíduos orgânicos na canaleta de efluentes, evitando um 
aumento da carga poluidora; abate de bovinos – uso de lavadores pressurizados para 
otimização do uso da água e menor geração de efluentes; curtume – separação de aparas de 
couro curtido a cromo dos demais resíduos, evitando um aumento dos resíduos perigosos; 
moveleira – aquisição de solventes em maior volume, redução no custo de aquisição e 
minimização dos resíduos e na panificação – uso de farinha com ingredientes pré-misturados 
na fabricação do pão francês, tendo maior controle operacional, maior produtividade e menos 
resíduos 

Palavras chave: Produção mais limpa, Minimização de aspectos ambientais, Redução de 
custos            
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 

Propondo-se a investigar a imagem sócio-ambiental do bairro da Ribeira em Natal-RN, o 
projeto teve início em março/2005. Foram trabalhados diversos aspectos da identidade local, 
com ênfase para a compreensão de sua atual ocupação, através dos modos como os usuários 
fixos (moradores e trabalhadores) e não-fixos (visitantes) o percebem. Até o momento, além 
de pesquisa bibliográfica e documental, foram aplicados 100 questionários com usuários 
fixos. Os dados ainda estão em análise mas mostram que são poucos os moradores, e a 
maioria dos usuários estão no local para trabalhar ou estudar, e só eventualmente fazer 
compras ou a lazer. Eles consideram a Ribeira importante no contexto histórico e cultural da 
cidade, tanto pelos eventos aí ocorridos, quanto pela existência de uma arquitetura antiga. Os 
prédios mais mencionados foram Teatro Alberto Maranhão, Casa da Ribeira, Capitania das 
Artes e Grande Hotel. A Rua Chile, a Praça Augusto Severo e o Porto foram os setores 
urbanos mais citados. 

Palavras chave: Imagem sócio-ambiental, Ribeira, Contexto histórico e cultural  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Partículas magnéticas incorporadas em sistemas poliméricos de Xilana são de grande 
potencialidade para emprego por via oral devido as suas propriedades gastro-resistentes.Tais 
sistemas poderiam ser empregados para liberação cólon-específica, cujo tempo de retenção 
seria controlado por meio de campo magnético. Neste trabalho, é apresentado um protocolo 
experimental para produção de microcápsulas de Xilana contendo partículas de magnetita. As 
partículas magnéticas foram sintetizadas pela cooprecipitação de Fe2+ e Fe3+ em meio 
alcalino. Adicionou-se a estas, uma solução alcalina de Xilana, procedendo-se a emulsificação 
da mistura com uma solução hidrofóbica de clorofórmio/cicloexano e triestearato de 
sorbitano. Em seguida foi realizada a reticulação, com solução de cloridrato de tereftaloíla e 
após 30 minutos diluiu-se o sistema em cicloexano puro para finalizar o processo da 
reticulação. Seguiram-se, então, lavagens e centrifugações sucessivas. As partículas foram 
caracterizadas por difratometria de raios-x e as microcápsulas magnéticas foram analisadas 
por microscopia óptica e magnetometria de amostra vibrante. De acordo com o resultado da 
caracterização, as partículas, constituídas por óxido de ferro, foram efetivamente incorporadas 
nas microcápsulas poliméricas e o sistema apresentou superparamagnetismo. Com base nos 
resultados obtidos pode-se afirmar que a presente metodologia se mostrou eficaz para 
produção dos sistemas magnéticos recobertos pelo polímero. 

Palavras chave: partículas magnéticas, superparamagnetismo, microcápsulas de xilana 
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

Nos últimos anos tem sido intenso o estudo de materiais alternativos para implante humano. 
Dentro desta classe de materiais, encontram-se as biocerâmicas a base de fosfatos de cálcio, 
com destaque para hidroxiapatita e o tricalciofosfato (TCP). Cerâmicas a base de 
tricalciofosfato tem sido alvo de pesquisas devido a sua propriedade de ser bioabsorvível, o 
que evita a necessidade de cirurgia para retirada do material de implante. A grande 
desvantagem desse material é sua baixa resistência mecânica, o que limita sua aplicação. O 
fosfato de cálcio possui três possui três fases polimorficas (α, β e ά), sendo a fase β, devido as 
suas características, a ideal para este tipo de aplicação. O objetivo desse trabalho é investigar 
a influência da incorporação do dióxido de manganês na sinterização e propriedades físicas e 
mecânicas do TCP. As amostras foram obtidas a partir da mistura de pós de β-TCP comercial 
e dióxido de manganês (MnO2), conformadas por prensagem uniaxial e sinterizadas a 
temperaturas de 1200 e 1250°C. As biocerâmicas foram caracterizadas por dilatometria, 
medidas de densidade e porosidade, difratometria de raios-x (DRX) e resistência mecânica. 
Os resultados mostraram que a presença do óxido de manganês melhora as propriedades do 
TCP sinterizado. 

Palavras chave: biomateriais, óxido de manganês, tricalciofosfato   
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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Resumo:  
 

Fibras vegetais, tal como sisal, juta, curauá, etc., apresentam um grande potencial para o 
desenvolvimento de compósitos poliméricos. No entanto, essas fibras apresentam, de um 
modo geral, um baixo desempenho mecânico o que dificulta a sua utilização em compósitos 
para aplicações estruturais. Visando suprir essa deficiência propõe-se neste trabalho 
desenvolver um compósito laminado híbrido associando fibras vegetais (curauá) e sintéticas 
(vidro-E). O compósito será destinado a aplicações de engenharia como material alternativo 
aos atualmente utilizados que são unicamente de fibras de vidro. O principal objetivo do 
trabalho é realizar um estudo comparativo das propriedades mecânicas em tração do laminado 
híbrido e de um laminado unicamente com fibras de vidro-E. O laminado híbrido é formado 
por 4 camadas de mantas de fibra de vidro-E (MV) e três camadas de fibras continuas de 
curauá (FC). O laminado de fibra de vidro consiste de 7 camadas de mantas de fibras de 
vidro-E (MV). Os laminados são de fabricação industrial obtidos através do processo de 
laminação manual (hand-lay-up) e utilizando a resina poliéster ortoftálica como matriz. Após 
o ensaio de tração uniaxial foi também realizada uma análise da característica da fratura em 
ambos os laminados. O compósito híbrido apresentou propriedades mecânicas (resistência e 
rigidez) próximas às do compósito com fibras de vidro ressaltando a boa aderência em suas 
interfaces; sendo assim o seu desempenho foi considerado excelente. 

Palavras chave: compósito híbrido, fibras de curauá, fibras de vidro   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A necessidade de projetar produtos para as condições de uso, e a contínua demanda por 
vidrados com características especiais, levaram a considerar a utilização das vitrocerâmicas 
ou seus componentes predominantes. O objetivo do trabalho é a obtenção de materiais 
vitrocerâmicos de baixo custo, a partir de matérias-primas regionais. Na obtenção desses 
materiais foi usada a vermiculita, o borato, queimados a 1000º C, decorrendo refratários com 
boa resistência térmica e sem trinca. A análise química apresentou os seguintes resultados 
relativos à percentagem em óxidos: SiO2 (39,25%), TiO2 (0,88%), Al2O3 (10,53%), Fe2O3 
(7,16%), MgO (17,91%), CaO (0,05%), Na2O (3,72%), K2O (1,37%) Perda ao fogo 
(18,84%)]. As curvas termogravimétricas exibem distintas variações de perda de massas para 
as amostras de vermiculita bruta e expandida. Foram observadas perdas de massas entre as 
temperaturas de 32 a 100 0C, 100 a 176 0C, 176 a 236 0C e de 236 a 897 0C, que 
correspondem respectivamente à água adsorvida, água de hidratação e a deshidroxilação, na 
amostra de vermiculita bruta (VB). Essa variação de massa corresponde a 14 %. A curva TG 
para vermiculita expandida (VE) apresenta uma perda de massa de cerca de 2% que pode ser 
atribuída à água adsorvida pelo ambiente. A curva DTA da (VB), apresenta três picos 
endotérmicos, um a 110 °C, outro em aproximadamente 470 °C e o terceiro em 570°C. 

Palavras chave: Vitrocerâmica, Vermiculita, Vidrados     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Os carbetos de metais refratários têm uma grande importância tecnológica devido a sua 
extrema dureza, boa resistência ao desgaste, a corrosão e a alta temperatura. Entretanto são 
materiais bastante frágeis e de baixa sinterabilidade que exigem o uso de aditivos ou técnicas 
especiais de sinterização para que peças densas sejam obtidas. Dentro desse contexto, dois são 
os objetivos principais desse trabalho: A partir das riquezas minerais do estado do Rio Grande 
do Norte sintetizar pós de carbeto de nióbio e tântalo nanoparticulados; e obter através da 
técnica de Metalurgia do Pó, um novo material sinterizado (CMM) a partir da mistura do pó 
de aço inox austenítico 316 L com os carbetos de NbC e TaC produzidos pela UFRN. 
Primeiramente será visto a produção dos carbetos e sua caracterização, depois o efeito da 
adição desses carbetos na sinterização do aço inox 316L. A caracterização dos pós foi 
realizada através da difração de raios X e Microscopia Eletrônica de Varredura-MEV. Além 
dessas, foram realizadas análise metalográfica, medidas de tamanho de grão, densidade e 
microdureza para o caso das amostras sinterizadas. O conjunto de resultados obtidos até o 
presente é bastante animador, pois demonstra uma perspectivas bastante interessante para o 
desenvolvimento de novos materiais usando carbetos produzidos pela UFRN a partir dos 
recursos minerais encontrados no estado do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: carbeto de nióbio, carbeto de tântalo, aditivos em aço 316L  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O presente trabalho aborda o estudo das propriedades dielétricas de alguns alimentos no 
aquecimento eletromagnético na faixa de microondas de 1 a 3 GHz. Com a finalidade de obter 
o comportamento destes alimentos no aquecimento, foram medidos a permissividade 
complexa e o fator de perda dos ingredientes que compõem uma lasanha à bolonhesa, como 
por exemplo: lasanha fresca, molho branco, molho à bolonhesa, queijo e presunto. Os 
alimentos foram aquecidos utilizando um forno de microondas doméstico. Para medir a 
temperatura utilizou-se um termopar. Para a medição das propriedades dielétricas utilizou-se 
uma sonda tipo probe 85070 conectada a um computador com aquisição on line dos dados. A 
metodologia utilizada foi a seguinte: aquecimento do material no microondas em tempos pré-
determinados, medição das temperaturas e das propriedades dielétricas. Este procedimento foi 
repetido aproximadamente seis vezes para cada alimento. Os resultados obtidos estão de 
acordo com os existentes na literatura em relação a dependência da frequência e temperatura. 

Palavras chave: Aquecimento eletromagnético, Aquecimento em microondas, Propriedades 
dielétricas           
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Os filmes finos têm sido amplamente usados em aplicações industriais, basicamente por suas 
excelentes propriedades, tais como alta dureza, condutividade elétrica, resistência ao desgaste 
e corrosão. No revestimento de aços rápidos e aços ferramentas a aderência é um fator 
determinante no desempenho da peça ou componente revestido. Nesse sentido, a 
caracterização de filmes finos quanto sua aderência ao substrato é de fundamental 
importância. Para isso, existem várias técnicas de caracterização que podem ser utilizadas, 
entre estas destaca-se a determinação de aderência por ensaios de indentação estática 
Rockwell, esse procedimento permite uma análise qualitativa, baseada em critérios subjetivos. 
Para avaliar a aderência e o modo de falha dos revestimentos, foram realizados ensaios de 
indentação estática Rockwell, utilizando um durômetro com penetrador cônico com ponta de 
diamante de 0,2 mm de raio e cargas de 10, 30, 62,5, 100, 150, 187,5 e 250 kgf. Avaliou-se o 
padrão das fraturas produzidas em volta da indentação, bem como determinou-se os valores 
de carga crítica de aderência (Lc), correspondente à falha dos revestimentos. 

Palavras chave: Filmes finos, Indentação Estática Rockwell, Aderência   
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 

Foram realizados experimentos de adsorção envolvendo uma fase sólida (no caso, um sistema 
particulado) e uma fase líquida (uma solução na qual o soluto foi adsorvido na superfície 
desta fase sólida). Através destes experimentos pode-se caracterizar o comportamento do 
biopolímero quitosana em duas situações: (1) como adsorvente, obtido através da reticulação 
via glutaraldeído, na adsorção de metais pesados advindos de suas soluções; (2) como 
adsorvato, em experimentos nos quais o adsorvente foi a sílica coloidal. No caso (1) foram 
obtidos isotermas de adsorção utilizando-se espectroscopia de absorção no UV-visível, sendo 
no caso (2) estes mesmos isotermas obtidos através de uma curva de calibração potencial zeta 
da sílica versus quantidade de quitosana adsorvida. Os resultados mostraram que no caso (1) a 
adsorção está ligada à ocorrência de reação de quelação entre os metais pesados e grupos NH2 
livres da quitosana, enquanto no caso (2) esta é resultado da interação eletrostática entre a 
superfície negativamente carregada da sílica e o polieletrólito catiônico quitosana. 

Palavras chave: quitosana, sílica, adsorção       
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão 
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Resumo:  
 

Em muitas áreas da ciência, como modelagem de sólidos, elementos finitos, computação 
gráfica e simulação numérica entre outras, é necessário que “objetos” de geometrias 
complexas sejam decompostas em objetos de geometrias mais simples como cubos ou 
tetraedros para serem processados. Esse trabalho teve como foco principal a pesquisa e 
desenvolvimento de algoritmos para equipar o modelador CAD TTM (Techturn Techmill 
Modeller - software acadêmico) com rotinas de sombreamento e opacidade de peças 
mecânicas efetuados através da decomposição de sólidos e da geração de malhas triangulares. 
O objetivo foi alcançado através da utilização de diversas ferramentas da biblioteca gráfica 
OpenGL e de novas rotinas desenvolvidas através do compilador MS Visual C++ 6.0. A 
metodologia aplicada ao caso de geração de malhas 2D teve como base científica a 
triangulação de Delaunay, diagrama de Voronoi, algoritmo de Guibas – Stolfi e o refinamento 
de triangulação de Ruppert. Uma vez elaborada a rotina de triangulação das faces, o 
sombreamento e a opacidade foram abordados pela integração TTM/OpenGL. A 
implementação da função de sombreamento no modelador aconteceu da forma esperada. 
Além desses resultados, o aprofundamento da pesquisa permitiu a implementação de uma 
rotina de controle de translucidez. Uma conclusão importante observada foi a 
indissociabilidade entre o estudo dos efeitos luminosos e os respectivos controles de 
renderização e sombreamento. 

Palavras chave: CAD, Modelagem de Sólidos, Computação Gráfica   
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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 galáxia, a Via Láctea. Estes movimentos, originalmente 
descobertos em 1915 por Slipher, foram estudados muito cuidadosamente por Hubble, que 
anunciou em1929 o 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: redshift, constante de Hubble, supernovas    
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Resumo:  
 

Ferrofluidos ou fluidos magnéticos são dispersões estáveis de partículas magnéticas que 
podem estar ou não encapsuladas. Nanopartículas poliméricas magnéticas podem ser 
sintetizadas a partir de um novo processo baseado na polimerização em miniemulsão. A 
polimerização em miniemulsão pode ser usada para uma encapsulação eficiente de materiais 
insolúveis em água, como é o caso da magnetita, em matrizes poliméricas hidrofóbicas, de 
modo a serem obtidas partículas híbridas. Neste processo, as partículas de magnetita foram 
inicialmente revestidas pelo ácido oléico e encapsuladas em vesículas de metacrilato de etila, 
EMA, e posteriormente estabilizado usando dodecil sulfato de sódio, SDS. Os látices 
magnéticos obtidos foram caracterizados usando FTIR, TGA e DSC. Os resultados de FTIR 
para as partículas de látex revelaram a presença de magnetita na matriz polimérica. Os 
resultados de TGA indicaram a ocorrência de uma primeira perda de massa na faixa de 150-
300 ºC (início da degradação do polímero e eliminação do ácido oléico presente nas 
partículas). A segunda perda ocorreu na faixa de 300-400 ºC (completa degradação do 
polímero, restando apenas o resíduo correspondente ao material inorgânico utilizado). Os 
resultados de DSC evidenciaram que ocorreu o processo de degradação das partículas com o 
aumento da temperatura. As curvas de DSC para os látices revelaram um pico endotérmico 
em torno de 400ºC, indicando que o processo de degradação das partículas ocorreu em um 
único estágio. 
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Resumo:  
 

A formação de professores vem sendo discutida por pesquisadores da área em educação, que 
ressaltam a importância de ações que tornem o professor um educador reflexivo em sua ação 
pedagógica. A questão norteadora da pesquisa foi qual a potencialidade da relação entre a 
História da Geometria Projetiva e a formação de professores reflexivos. Realizamos 
atividades com um grupo que se dispôs a participar. Dentre tais atividades podemos citar: 
leitura e análise de textos históricos e analise de materiais didáticos já existentes para o ensino 
de cônicas. Verificamos as reflexões teóricas e metodológicas levantadas por tais atividades. 
Os resultados apontaram para a deficiência dos licenciados no que diz respeito tanto aos 
fundamentos matemáticos das cônicas quanto à elaboração de materiais e concluímos que a 
história da geometria pode colaborar na formação de professores reflexivos. 
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Resumo:  
 

O objetivo principal do presente trabalho é a produção de carbeto misto de Ta e Nb usando 
como produto de partida um complexo tartarato obtido a partir do mineral tantalita 
((Fe,Mn)(Ta1-xNbx)2O6). Devido à sua alta reatividade, este complexo apresenta vantagem 
de reduzir o tempo e a temperatura do processo reacional na síntese de carbetos. O processo 
de síntese consiste na fusão da tantalita com o KHSO4 em um cadinho de platina. Após o 
resfriamento, o produto da fusão é moído e purificado com uma solução aquosa de HCl 1:1 
para eliminar os íons ferro e manganês.O material é filtrado e lavado com uma solução de 
ácido acético e posteriormente com água destilada em ebulição para eliminar os íons cloretos 
e outras impurezas. Em seguida o material é dissolvido em ácido sulfúrico concentrado quente 
e o óxido de tântalo-nióbio hidratado ((Ta1-xNbx)(OH)5) é precipitado com NH4OH em pH 
> 8. O precipitado é complexado em solução de ácido tartárico e oxalato de amônio, sob 
refluxo até sua dissolução total. A cristalização do precursor foi efetuada por evaporação em 
placa aquecedora. Na reação de carboredução, o complexo obtido através de reação gás-sólido 
em atmosfera de CH4 e H2, à temperatura de 950ºC durante 2 hs, obtendo assim o carbeto 
misto de Ta/Nb. O complexo tartarato foi caracterizado por TG/DTG, DRX, enquanto o 
carbeto misto de Ta/Nb foi caracterizado por DRX, granulometria a Laser. 

Palavras chave: Carbeto, Tantalita, Reação gás-sólido     
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Resumo:  
 

Estudos batimétricos realizados no Estuário foz do rio Açu promoveram o conhecimento em 
detalhe da morfologia e sedimentos de fundo desta região, o que possibilitou melhor 
compreensão dos processos dinâmicos e geológicos evolutivos. A área compreende uma 
extensão de 21 km em direção a seu interior; o perfis batimétricos foram realizados tanto 
transversais quanto longitudinais ao eixo do canal, formando uma malha regular com 
aproximadamente 2.763 pontos. Os dados coletados foram processados e analisados tornando-
se possível a elaboração de um mapa batimétrico que servirá de base para estudos de 
gerenciamento costeiro e pesquisas de petróleo na região. Os resultados da pesquisa poderão 
ser aplicados na resolução de conflitos de utilização por interesses econômicos, suprindo desta 
forma uma lacuna existente que precisa ser eliminada. 
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Resumo:  
 

O caulim é uma importante matéria-prima de extração mineral encontrado no estado do RN. É 
um argilo-mineral largamente utilizado pela indústria, sendo o município de Equador o maior 
produtor do Estado. Infelizmente, nos padrões atuais, cerca de 65% de todo caulim extraído é 
desperdiçado, em virtude de não ser aproveitado pela indústria ou qualquer outro segmento. 
Os rejeitos são simplesmente amontoados, causando com isso um impacto ambiental. Este 
trabalho objetiva a utilização do rejeito de granulometria mais fina, o chamado caulim “Siri”, 
visando a adequação deste resíduo à composição de argamassa de assentamento interno e 
filler para tintas. Através da realização de ensaios normalizados pela ABNT de sedimentação 
e análise granulométrica, compressão axial, Limite de plasticidade, tensão-deformação e 
densidade, conforme NBRs 7181, 7180, 6459, 6508 respectivamente. Através destes ensaios 
podemos classificar o material como pouco plástico, com resistência (da argamassa) de 2.5 
MPa, com o traço de 1:2:8, de cimento, cal e caulim respectivamente, sendo essa resistência 
maior do que a mínima necessária, que é de 1.2 MPa. As argamassas de acabamento devem 
ser firmes, apresentar boa aparência e serem plásticas (não rígidas), para absorverem sem 
fissuração pequenos recalques. Com a utilização deste rejeito para algum fim, este trabalho 
visa a redução do impacto ambiental, a maximização da produção bem como a criação de 
novos produtos para a construção civil. 
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Resumo:  
 

O óleo de mamona é um dos mais utilizados na produção de biodiesel devido a diversos 
fatores tanto sócio-econômicos quanto pelas suas próprias propriedades físico-químicas, que 
em comparação a outras oleaginosas, apresentam bons resultados experimentais. O Nordeste 
tem se destacado na produção do biodiesel, a partir do óleo de mamona, pelo fato da mamona 
se adequar bem ao clima e ao solo semi-árido. Estudos recentes revelam que o cultivo da 
mamona constitui a cultura de sequeiro mais rentável em comparação a outras culturas 
características do semi-árido nordestino. Nosso estudo baseia-se portanto em analisar algumas 
das propriedades físico-químicas do óleo de mamona extraída de duas áreas distintas, uma 
localizada na Bahia e outra em Pernambuco, com o objetivo de verificar e comparar suas 
qualidades para uma possível aplicação na obtenção do biodiesel. Foram avaliadas as 
seguintes propriedades dos óleos, sendo tais: Tensão Superficial, Viscosidade, pH, Densidade, 
Poder Calorífico, Umidade e etc. Depois de realizados vários ensaios foram apresentados 
resultados satisfatórios para ambos, verificando que não houve um desvio considerável entre 
os dois óleos analisados. 
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Resumo:  
 

Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa Dunas/Petrobras, coordenado pelo 
professor Dr. Francisco Pinheiro Lima Filho. O objetivo da presente nota é apresentar as 
atividades de geoprocessamento desenvolvidas com o auxílio dos softwares ENVI 3.2 e 
Arcview 3.2, para a geração de mapas temáticos. Foram utilizadas cartas topográficas, fotos 
aéreas e imagens de satélite das regiões de Porto do Mangue e Nísia Floresta, onde o 
procedimento de trabalho seguiu de três etapas: (i) digitalização, (ii) georreferenciamento e 
(iii) vetorização. Inicialmente efetivou-se o georreferenciamento das imagens, utilizando o 
software ENVI. Em seguida, realizou-se o processo de vetorização com o uso do software 
Arcview em ortofotocartas, mapa magnético, fotografias aéreas e imagens de satélites, sendo 
que estes dois últimos foram utilizados na confecção de um mapa geológico. A manipulação 
de imagens digitais com o uso dos softwares citados possibilita a confecção de mapas 
georreferenciados e vetorizados, atendendo as expectativas de interesse, tais como a 
concretização de curvas de nível em ortofotocartas e em mapa magnético, além da vetorização 
de um mapa geológico. Os mapas criados possuem propriedades e características que podem 
servir de referência para estudos posteriores e para a elaboração de um banco de dados. 
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Resumo:  
 

Este projeto propõe a elaboração de um software amigável (utilizando conceitos de 
menus e janelas em ambiente gráfico) para a investigação de problemas de equilíbrio de fases 
(ELV, ELL e ELLV), equilíbrio químico e também o equilíbrio combinado (químico 
e de fases). No que diz respeito aos aspectos termodinâmicos associados à separação de 
misturas, os critérios usuais para garantir a coexistência de fases e o equilíbrio de reações 
químicas em sistemas multicompostos permitem a obtenção de modelos matemáticos 
satisfatórios para a determinação das chamadas condições de equilíbrio. Esses 
modelos, porém, em sua maioria apresentam razoável grau de complexidade, seja pela 
natureza matemática de suas equações ou pela dimensão dos problemas envolvidos, sendo 
fundamental o uso de uma ferramenta computacional. A abordagem empregada caracteriza-se 
pelos critérios de isofugacidade (equilíbrio de fases) e energia de Gibbs mínima (equilíbrio 
químico). A implementação computacional de todas as etapas do trabalho foi feita por meio 
das linguagens C/C++(ambiente windows), utilizando o compilador C++ Builder (empresa 
Borland). Foram obtidos diagramas Pxy e Txy, para o equilíbrio líquido-vapor de diversas 
substâncias, fazendo uso da lei de Raoult (sistemas ideais) e dos modelos Unifac e Wilson 
(sistemas não ideais). Também efetuou-se a resolução de problemas de equilíbrio químico 
com múltiplas reações, além da geração de diagramas para equilíbrio de fases em sistemas 
ternários. 
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Resumo:  
 

Os fenômenos de transições de fase são de fundamental importância na Física. Muitos 
sistemas físicos apresentam uma correlação entre esses fenômenos, portanto, simulações 
numéricas de sistemas com muitos graus de liberdade, que visem essa vinculação, têm enorme 
aplicabilidade na compreensão desses processos. Nesse projeto, investigamos a 
correspondência entre a transição da magnetização em torno da temperatura crítica e a 
transição caótico-congelada do dano médio numa rede honeycomb ferromagnética 
implementada com o método de Monte Carlo atualizado com Metrópoles. A técnica de 
propagação de dano em simulações de sistemas de muitas variáveis é bastante recente, 
constitui -se em copiar a rede termalizada, aplicar um dano inicial nessa cópia, evoluir as duas 
redes com as mesmas regras e probabilidades – o que assegura a evolução de ambas sob as 
mesmas circunstâncias – e, durante as atualizações, verificar a diferença entre elas (dano). Por 
fim, repetimos o processo com várias amostras, à mesma temperatura, e calculamos a média 
do dano entre elas. Esta técnica possibilita observar a transição caótico-congelada composta 
de uma fase congelada, caracterizada pela anulação do dano abaixo da temperatura crítica, e 
uma fase caótica, assinalada pela progressão do dano acima dessa temperatura. 
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Resumo:  
 

Inserida em programas de pesquisa ecológica de longa duração (Projetos MAR-RN, 
PETRORISCO), este estudo tem como principal objetivo à caracterização granulométrica e 
mineralógica dos sedimentos bioclásticos presentes na plataforma continental norte do Rio 
Grande do Norte, na região de São Bento do Norte. No decorrer do trabalho foram realizadas 
atividades de campo, laboratório, análise e processamento dos dados. Foram selecionadas 50 
amostras de sedimentos biogênicos para análises qualitativas com o objetivo de reconstruir o 
hábito de vida dos invertebrados (quando possível) para a discussão de aspectos 
paleoecológicos mais amplos. Uma análise preliminar dos organismos foi realizada tomando 
por base o grau de representatividade, a condição natural de preservação e a concentração das 
conchas na fração > 2,00 mm. A classificação dos sedimentos biogênicos utilizadas nesse 
trabalho seguiu características taxonômicas propostas na literatura (e.g.Wilmoth, 1967; 
Abbott, 1968; Rosmeissen, 1969; Dance, 1974; Abbott and Dance, 1986; Boardman et al., 
1987; Dance, 1992, 2002). Dentre os principais exemplares encontrados na plataforma de São 
Bento do Norte, destaca-se em grau de abundancia a Classe Bivalvia, Classe Gastrópode, Filo 
Bryozoa, Filo annelida Filo Arthropode, Filo Cnidária, e Filo echinodermata. 

Palavras chave: sedimentos bioclásticos, plataforma, caracterização granulométrica 
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Resumo:  
 

As indústrias de curtume geram efluentes carregados em metais pesados, principalmente o 
cromo, causando sérios riscos ambientais. O presente trabalho tem como objetivo o 
beneficiamento de um sedimento da indústria de curtume mediante a diminuição da 
concentração de cromo a níveis permitidos pelos órgãos ambientais. O sedimento será tratado 
por um processo de extração sólido-líquido (lixiviação) onde efeitos das variáveis como: 
diâmetros das partículas (d), temperatura de lixiviação (T) e tempo de operação foram 
estudados na eficiência da remoção do cromo. Aplicou-se três processos de lixiviação 
escolhendo a técnica de maior eficiência e rendimento. O sedimento bruto (3 mesh) foi seco, 
moído e peneirado onde foram avaliadas partículas a 3, 14 , 65, 100, 200 e 325 mesh. Foram 
preparadas soluções variando-se para cada granulometrias temperaturas de 25°C, 70°C e 
95°C. Verificou-se que o sedimento lixiviado está sendo liberado com concentrações de até 
581,33 ppm, muito acima do limite permitido pela legislação ambiental que é de 0, 5 ppm. Os 
resultados mostram que o método escolhido foi o proposto pela EPA (Método I) com 92,5% 
de digestão e os parâmetros escolhidos na otimização da solução que será tratada por um 
método de extração líquido-líquido são: a 95°C, partículas a 14 mesh e aquecimento de 1 
hora. A realização deste estudo permitiu o beneficiamento de um sedimento sem tratamento 
podendo ser lixiviado e recuperado em melhores condições para o setor industrial. 
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Resumo:  
 

Esse estudo envolve dados referentes ao tempo até a conclusão do curso de graduação dos 
alunos de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Na ocasião da 
obtenção dos dados, diversos alunos ainda estavam cursando a graduação. Neste estudo foram 
utilizadas técnicas de Análise de Sobrevivência, que trata de dados representando o tempo até 
a ocorrência de um evento e leva em consideração a presença de censuras na amostra (um 
dado censurado nada mais é que uma informação incompleta da variável resposta). Após a 
exploração inicial dos dados com técnicas não paramétricas, foram realizadas algumas 
análises com base no modelo Weibull, que é um dos modelos paramétricos mais utilizados em 
aplicações nesta área. 
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Resumo:  
 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão ocupa uma área de 
130 km2 no litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, compreendendo as 
comunidades pesqueiras de Diogo Lopes, Barreiras e Sertãozinho ambas pertencentes ao 
Município de Macau/RN. O objetivo deste trabalho é o mapeamento temático das unidades 
geoambientais a partir da interpretação visual de imagens multiespectrais do sistema IKONOS 
de alta resolução espacial. A integração desses produtos de sensoriamento remoto em 
ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) colabora com o monitoramento 
ambiental multitemporal e permite a utilização dos dados como fonte de consultas para a 
tomada de decisões sobre políticas de desenvolvimento sustentável para a prevenção de 
potenciais impactos ambientais, sobretudo decorrentes das atividades econômicas como a 
industria petrolífera, salineira e a carcinicultura garantindo a preservação e sustentabilidade da 
reserva para as futuras gerações. 

Palavras chave: Sensoriamento Remoto, Mapeamento Temático, Desenvolvimento 
Sustentável.           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Particle Swarm Optimization (PSO) ou Otimização por Nuvem de Partículas é uma nova 
técnica metaheurística evolucionária muito utilizada na resolução de problemas contínuos 
não-lineares, porém pouco explorada em problemas discretos NP-difíceis. Este trabalho 
descreve a aplicação desta metaheurística para problemas de otimização discreta e apresenta 
novas estratégias que melhoram a eficiência e desempenho dessa metaheurística para o 
Problema do Caixeiro Viajante. Os testes e resultados computacionais obtidos foram 
realizados em instâncias da biblioteca TSPLIB. 

Palavras chave: Nuvem de Partículas, Otimização Global, Metaheurística  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Nesta pesquisa tem-se estudado a utilização do cefalotórax do camarão na forma de farinha 
para a formulação de pães e biscoitos. A sua obtenção constou das etapas de esterilização, 
secagem e trituração. Para avaliar a farinha obtida, foram realizadas duas análises sensoriais 
da mesma em uma receita de pão e biscoito com concentrações de 0; 10 e 20% para o pão e 0; 
16,5 e 33% para o biscoito. O painel de análise sensorial foi composto de vinte e um 
provadores não-treinados, que realizaram os testes de aceitação das amostras em relação à 
aparência, cor, textura, odor e sabor através da escala hedônica. As amostras foram 
consideradas aceitas com índice de aceitação igual ou superior a 70%. Os resultados dos pães 
analisados mostraram que a amostra sem a utilização da farinha de camarão foi aceita em 
todos os aspectos, a amostra com 10% da farinha foi aceita nos quesitos aparência, cor e 
textura, enquanto que nos quesitos odor e sabor atingiram um índice de 67,2 e 68,8, 
respectivamente. O pão, com 20% de farinha de camarão, não teve uma boa aceitação do 
publico. O biscoito formulado com 16,5% de farinha de camarão foi aprovado em todos os 
quesitos e o formulado com 33% foi reprovada com 67,2% no atributo odor, pois os 
provadores consideraram o cheiro muito forte, enquanto que a amostra com 0% da farinha de 
camarão não foi bem aceita nos quesitos sabor, cor e odor. 

Palavras chave: Cefalotórax, Farinha de camarão, Análise Sensorial   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Rotation, emission fluxes, chemical abundances, surface temperature, gravity, mass loss and 
multiplicity are among the main parameters and phenomena controlling stellar evolution. 
These parameters as well as the signature of the physical phenomena are deduced directly 
from the features of the stellar spectra, which include assimetries, depth and width at a given 
atomic or molecular line. In the present work we compare the spectra of solar-type stars with 
those of metal-defficient stars in order to study the main characteristics of evolved stars in two 
well defined stellar populations. The study is based on the stellar synthesis technic, from 
which we are calculating stellar parameters for stars composing the main sample for 
exploration in the CoRoT Mission. 

Palavras chave: Stellar spectra, surface temperature, CoRoT Mission   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A proibição do uso de fluidos de emulsão inversa à base de óleo diesel em perfuração de 
poços de petróleo tem estimulado o desenvolvimento de novas bases oleofílicas, dentre essas, 
ésteres. Dados da literatura mostram que misturas de ésteres e acetais como base oleofílica 
apresentam boa performance e podem ser usados em perfurações de poços em regiões de alta 
sensibilidade ambiental. Nesse trabalho, procuramos investigar matérias-primas de fácil 
disponibilidade e baixo custo para a obtenção de acetal, visando sua aplicação como aditivo 
em fluidos de perfuração à base de óleo. Com este objetivo, acetais foram sintetizados a partir 
da dupla adição de um diol vicinal da arabinose à cetona protonada. A reação permaneceu sob 
agitação por aproximadamente 2h e 30min e, em seguida, o produto foi neutralizado com 
solução 50% de hidróxido de sódio e, posteriormente, solução saturada de carbonato de sódio. 
Logo após a neutralização, a solução foi filtrada e evaporada à pressão reduzida. Em seguida, 
o produto obtido foi solubilizado em diclorometano, agitado por 2h, o qual foi lavado com 
solução de bicarbonato de sódio e água. Análises por Cromatografia em camada delgada e 
testes específicos (reagente de Fehling e osazonas) foram efetuadas e a caracterização do 
produto obtido foi feita por Infravermelho (IV) e Ressonancia Magnética Nuclear (RMN). 

Palavras chave: arabinose, acetais, RMN       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

No intuito de combater a adulteração na gasolina, desenvolveu-se um método em que 
solventes produzidos no país ou importados, que não sejam direcionados a fabricação do 
combustível, recebem um marcador químico (substância que não faz parte da composição 
natural do solvente nem da gasolina). A presença do marcador artificial no combustível 
denúncia à adulteração com o solvente. O trabalho se resume na pesquisa de novas 
substâncias orgânicas que deverão atuar como marcadores e de técnicas analíticas específicas 
para identificar os mesmos. O processo de identificação dos marcadores se baseia em análises 
físico-químicas (densidade, destilação, teor de AEAC, entre outros), comparações de leituras 
espectrofotométricas (infravermelho e ultravioleta) e de cromatografia. 

Palavras chave: Marcadores, Gasolina, Técnicas Analíticas    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A primeira etapa do trabalho envolveu a caracterização do soro de queijo para definição dos 
componentes físico-químicos do soro a fim de avaliar seu potencial e viabilidade para, após 
extração das proteínas, utilizá-lo como meio para produção de vinagre. A segunda etapa 
envolveu a precipitação das proteínas do soro. Testou-se os métodos ácido térmico e a 
coagulação/floculação com quitosana. . Optou-se pelo método ácido térmico devido sua 
praticidade e por restar maior quantidade de lactose no soro e menor percentagem de proteína 
em relação a coagulação/floculação com quitosana. A terceira etapa envolveu os ensaios de 
fermentação alcoólica, acompanhamento da cinética de produção do etanol em processo 
descontinuo, e a utilização do planejamento estatístico para definição das condições mais 
adequadas para produção de etanol. A quarta etapa envolveu os experimentos da fermentação 
acética: cinética da produção de ácido acético e utilização do planejamento estatístico para 
definição das condições mais adequadas para produção de vinagre de soro de queijo. 
Observou-se em condições otimizadas que ao final da produção de ácido acético obteve-se em 
condições otimizadas uma acidez volátil de 4,68 g de ácido acético/100 mL. 

Palavras chave: Soro de queijo, Fermentação, coagulação/floculação   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Durante o estágio foram realizadas várias atividades, em todas tivemos como base a disciplina 
Teoria dos Grafos, a qual foi cursada em 2004.1 assim que iniciou-se a bolsa, nesta disciplina 
foi aprendido desde conceitos básicos sobre grafos até algoritmos para a resolução de diversos 
problemas, dentre eles temos o problema de coloração de vértices em grafos, onde foi 
conhecido as heurísticas de Dsatur, LF e RLF. Depois de adquirido o conhecimento sobre 
essas heurísticas cada uma delas teve que ser implementada e foram analisados os seus 
resultados em relação a arquivos de entrada do DIMACS standard format levando-se em 
consideração atributos como tempo de processamento (resultado obtido em um computador 
Duron 750 Mhz com 128 Mb de Memória RAM) e resultado obtido (coloração), sempre 
comparando com o resultado ótimo do problema (caso houvesse). Nesses resultados vimos 
que a heurística RLF, de implementação mais sofisticada em relação as outras duas, teve um 
resultado melhor, pois em 67.3% dos grafos (com coloração ótima definida) encontrou a 
coloração ótima, enquanto que a heurística LF teve apenas 36,5% e a heurística de Dsatur teve 
53,8%, que acabou sendo um resultado surpreendente devido ser uma heurística de fácil 
implementação. É de fundamental importância citar que sempre a heurística RLF teve 
resultado melhor ou igual e que sempre foi executado em tempo menor ou igual em relação às 
outras heurísticas. 

Palavras chave: coloração, vértice, grafo       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O impacto de compostos químicos orgânicos tóxicos sobre o desempenho de sistemas 
biológicos de tratamento de efluentes é um item de interesse recente dos engenheiros 
ambientais. Estudar efeitos de compostos orgânicos tóxicos sobre a remoção de material 
orgânico é importante devido ao potencial destes de provocarem diminuição no desempenho 
do processo. Neste trabalho a influência da concentração de óleo sobre o lodo ativado foi 
investigada através de medidas do consumo de oxigênio (respirometria). O método 
respirométrico usado para a determinação de parâmetros cinéticos é um procedimento simples 
para monitorar estes efeitos. Os dados de dependência do substrato com o consumo de 
oxigênio foram analisados tomando como base os modelos cinéticos de Monod e Andrews. 
Os parâmetros cinéticos, velocidades máximas de consumo de oxigênio, constantes de 
saturação e de inibição para a degradação de glicose, na presença de diversas concentrações 
de óleo, foram determinados. A glicose foi adicionada numa faixa de concentração onde 
imaginou-se que ela não provocaria uma variação significativa nos valores de QO2 
(velocidade específica de consumo de oxigênio). O modelo cinético de Andrews mostrou-se 
adequado para ajustar os dados experimentais. O procedimento respirométrico indicou que a 
concentração de óleo causou 50% de inibição da atividade microbiana. 

Palavras chave: Respirometria, Lodo ativado, consumo de oxigênio   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A biodegradação do petróleo é um processo resultante da ação de um conjunto de bactérias, 
podendo incluir bactérias metanogênicas acetoclásticas. No intuito de avaliar a ocorrência 
dessas bactérias em amostras de solos da Bacia Petrolífera Potiguar-RN (Diogo Lopes-
RN,Macau-RN) e no Horto de Dois Irmãos-PE, realizou-se um screening molecular mediante 
a utilização de um biomarcador molecular. Após a análise comparativa "in silico" da rota 
bioquímica acetoclástica foi escolhido o gene cdhC como biomarcador molecular. Foi 
realizada o "data mining" através do pacote BLAST no Genbank (USA) sendo escolhidas as 
seqüências nucleotídicas do gene cdhC de 12 microorganismos. A análise dos alinhamentos 
múltiplos utilizando o programa Clustal-W e Bioedit possibilitou a escolha de seqüências 
nucleotídicas conservadas para a construção de oligonucleotídeos para PCR nomeados cdhC-
1/cdhC2. Utilizando amostras de DNA metagenômico obtidas de experimentos em 
microcosmos disponíveis no laboratório foram realizadas diversas reações de PCR. Os 
resultados pré-eliminares das reações de PCR analisados através de eletroforese em géis de 
agarose revelaram produtos de amplificação os quais estão sendo avaliados sugerindo a 
provável ocorrência de metanógenos nessas amostras. A utilização de biomarcadores 
moleculares para a detecção de bactérias em ambientes contendo petróleo é uma ferramenta 
sensível e de utilidade promissora no setor de P&G.Apoio financeiro: CT-PETRO/CNPq 

Palavras chave: biomarcador molecular cdhC, metanógenos, Bacia Petrolífera Potiguar-RN 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Partículas magnéticas exibem propriedades físicas promissoras, sendo por isso largamente 
usadas na biotecnologia, inclusive no desenvolvimento de sistemas terapêuticos. O objetivo 
deste trabalho é descrever um protocolo experimental para a incorporação de partículas 
magnéticas em microcápsulas de gelatina pelo método de emulsificação/reticulação 
interfacial. Inicialmente, a gelatina foi dissolvida em tampão fosfato sob vigorosa agitação a 
60ºC. Uma suspensão de partículas magnéticas foi adicionada à solução aquosa de gelatina. O 
processo de emulsificação foi iniciado pela adição de uma mistura de clorofórmio/cicloexano 
e triestearato de sorbitano. A solução de cloridrato de tereftaloíla foi acrescentada ao sistema 
desencadeando a reação de reticulação interfacial sob vigorosa agitação. Posteriormente, as 
microcápsulas foram separadas por centrifugação, seguindo-se a etapa de lavagem. As 
partículas foram caracterizadas por difratometria de raios-x e as microcápsulas magnéticas 
foram analisadas por microscopia óptica e magnetometria de amostra vibrante. De acordo 
com o resultado da caracterização, as partículas, constituídas por óxido de ferro, foram 
efetivamente incorporadas nas microcápsulas poliméricas e o sistema apresentou 
superparamagnetismo. Tais sistemas são de grande interesse em biotecnologia, sobretudo 
como potenciais carreadores para a vetorização de fármacos devido a biocompatibilidade e a 
minimização dos processos de agregação e oxidação. 

Palavras chave: partículas magnéticas, superparamagnetismo, polímero   
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Resumo:  
 

Tendo em vista o constante aumento da demanda de energia, é necessário considerar a 
exploração de fontes além da hidrelétrica, preferencialmente que não gerem tanto impacto 
ambiental, como, p.ex., a nuclear. Nesse aspecto, chama a atenção a energia eólica, limpa e 
mais barata que a solar. O estudo consiste na análise dos efeitos da instalação de um 
aerogerador em um ponto qualquer de uma rede de distribuição de 13.8kV, dando atenção 
especial a grandezas que indiquem situações possivelmente prejudiciais, tanto a distribuidores 
quanto a consumidores, como fator de potência na subestação e tensões. Os cálculos de fluxo 
de carga necessários à avaliação foram feitos utilizando o método da soma de potências , 
implementado em linguagem SCILAB. Os resultados consistem nas relações entre potência 
instalada e potência de curto-circuito que gerariam violações na rede além das variações do 
fator de potência da substação com a potência gerada para vários pontos de instalação. 
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Resumo:  
 

O presente trabalho foi desenvolvido na Fazenda Umbuzeiro, localizada em Passa e Fica, RN, 
e teve por objetivo estudar a variação da temperatura retal de vacas Holandesas e Pardo 
Suíças durante a lactação em condições de confinamento. Foram coletados dados mensais de 
10 vacas, sendo 5 Holandesas e 5 Pardo Suíças durante o período de setembro de 2004 a 
janeiro de 2005. A temperatura retal (TR) foi coletada logo após as vacas serem ordenhadas 
de manhã e à tarde, com o devido cuidado para evitar o estresse dos animais, a TR foi medida 
com um auxilio de um termômetro veterinário, que permanecia no reto do animal cerca de um 
minuto e meio. Os dados de TR foram submetidos à análise de variância, verificando-se o 
efeito de raça (holandesa e pardo suíça) e turno de coleta (manhã e tarde). As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey. Em todas as análises foi utilizado o nível de significância de 
5%. Para análise estatística dos resultados utilizou-se o programa informático (S.A.S. 99). 
Não houve diferença (P>0,05), da TR entre as raças Holandesas e Pardo Suíças, no entanto 
houve diferença (P<0,05) para o turno, onde a TR foi superior à tarde. 

Palavras chave: respostas fisiológicas, estresse térmico, termorregulação   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0386  
TÍTULO: ALGORITMOS TRANSGENÉTICOS APLICADOS AO PROBLEMA DO 
PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO  
ALUNO: CARLOS RAONI DE ALENCAR MENDES (04983878440)  
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG (25841025953)  
  

 

Resumo:  
 

A radioterapia é uma técnica de tratamento do câncer que utiliza a aplicação de doses de 
radiação no tumor, de forma que as células do mesmo sejam destruídas ou danificadas ao 
máximo, impedindo sua replicação. A especificação de um plano terapêutico, para a 
teleterapia, é feita pela determinação de diversas direções para os feixes de radiação (beams). 
O problema de especificar um plano terapêutico pode ser formulado através de um modelo de 
otimização multi-objetivo. No presente trabalho foi desenvolvido um algoritmo transgenético, 
sob um modelo abstrato da realidade, com vistas a examinar a aplicação de métodos 
heurísticos para o problema em questão. O modelo computacional adotado para tratar o 
problema utiliza, para representação do corpo, a técnica de modelagem 3D denominada 
enumeração de ocupação espacial. As soluções, que são direções de um conjunto de tamanho 
fixo de beams, são avaliadas com relação ao número de voxels (unidades de volume), 
pertencentes aos órgãos e ao tumor, atingidos pelos beams. Para visualização deste modelo e 
para verificação da corretude do algoritmo também foi desenvolvido, utilizando a biblioteca 
gráfica OpenGL, um simulador 3D. A implementação do algoritmo foi testada sobre um 
conjunto de instâncias criadas. Os resultados mostram que o algoritmo implementado 
consegue convergir para soluções boas. Podemos perceber que a aplicação de algoritmos 
transgenéticos no problema do tratamento radioterápico, se torna uma importante alternativa. 

Palavras chave: Algoritmos Transgenéticos, Tratamento Radioterápico, Meta-heurística 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0392  
TÍTULO: MICROFLOTAÇÃO DE FELDSPATO POTÁSSICO COM OLEATO DE 
SÓDIO.  
ALUNO: JOÃO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (04335187408)  
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
CO-AUTOR: JOÃO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (04335187408)  
  

 

Resumo:  
 

O mineral feldspato pode ser sódico, potássico, cálcico ou de bário. Os dois primeiros 
(feldspatos sódicos e potássicos) ocorrem no Estado do RN em pegmatitos, constituindo 
matéria prima importante para a indústria cerâmica. Nos pegmatitos é comum o 
intercrescimento dos feldspatos com quartzo, o que justifica a investigação de técnicas que 
possam ser utilizadas para a separação destes minerais, visando agregar valor à matéria prima 
do Estado. O presente trabalho apresenta resultados da investigação de fenômenos físico-
químicos da superfície de feldspatos potássicos, para o seu beneficiamento por flotação. Nos 
experimentos de microflotação, utilizou-se como agente coletor o tensoativo oleato de sódio. 
Observou-se que na concentração 304g/t, as recuperações foram de 30 e 38 % para os pHs 9 e 
7,5 respectivamente, enquanto que para a concentração de 1460g/t, as recuperações obtidas 
foram de 33 e 40 % para os pHs 9 e 7,5. Comparando-se os resultados para os dois pHs 
investigados, verifica-se que na flotação de feldspato, para uma mesma concentração de 
coletor, as melhores recuperações são obtidas no pH 7,5. Estes resultados podem ser 
explicados pela maior concentração de moléculas de sabão ácido, espécie química mais ativa 
se comparada com o dímero de oleato. A capacidade de hidrofobização da superfície do 
sólido é maior, quanto maior a concentração de sabão ácido. A concentração de sabão ácido 
nas soluções de oleato é máxima entre os pHs 7,5 e 8,5. 

Palavras chave: feldspato, microflotação, oleato de sódio     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0394  
TÍTULO: BIODIGESTAO DE EFLUENTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA CASTANHA 
DE CAJU  
ALUNO: RODRIGO CAETANO GUEDES (01171567448)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
 

 

Resumo:  
 

Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos com a avaliação do emprego de cepas 
específicas de microorganismos para o tratamento de efluentes da industrialização da 
castanha. Os ensaios foram realizados com efluentes sinteticos, com uma concentração de 0,8 
g/L de LCC (liquido da castanha de caju). Os experimentos consistiram em acompanhar a 
cinetica de degradação, mediante o monitoramento da DQO, em diferentes dosagens de um 
inoculo comercial especifico para a degração de oleos e graxas. Os resultados demonstraram 
uma eficiência da ordem de 60% para a remoção de DQO. Tais resultados tornam-se 
expressivos quando comparados a cinética natural, que apresenta indices abaixo de 15%. Os 
dados obtidos foram modelados e determinados os parâmetros cinéticos especificos, que são 
discutidos no presente trabalho. 

Palavras chave: biodegradação, LCC, efluentes      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0395  
TÍTULO: USO DA TECNICA FOTOQUIMICA DE FOTOFENTON PARA 
DEGRADAÇÃO DE COMPONENTES EM EFLUENTES FENOLICOS  
ALUNO: HERMANO GOMES FERNANDES (04748627476)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
  

 

Resumo:  
 

Os efluentes gerados no processamento da castanha são agregados de um alto poder 
impactante, pelos altos índices de DQO e DBO, cerca de 3 vezes superior ao esgoto 
doméstico, e sobretudo, pela presença de derivados fenólicos em alta concentração. Diante 
desse quadro, o estudo de técnicas de tratamentos se faz necessário na contribuição aos relatos 
técnicos e no subsídio para projetos de sistemas eficazes. Neste trabalho avaliou-se as 
condições operacionais para emprego da técnica de fotofenton para degradação dos 
componentes que constituem o efluente. Os resultados apontam para a viabilidade técnica do 
emprego do método para o efluente em questão. 

Palavras chave: FENOL, FOTOFENTON, EFLUENTES     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0396  
TÍTULO: GERAÇÃO DE CÓDIGO JAVA CARD A PARTIR DE ESPECIFICAÇÕES 
FORMAIS ELABORADAS EM LINGUAGEM B  
ALUNO: BRUNO EMERSON GURGEL GOMES (01061676420)  
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787)  
  

 

Resumo:  
 

O mais importante avanço concernente ao armazenamento e recuperação de informações em 
cartões plásticos deu-se com o surgimento dos smart cards. Isto deve-se ao seu poder de 
processamento; o que possibilita aplicá-lo a uma vasta gama de aplicações. A tecnologia Java 
Card agrega muitas vantagens ao desenvolvimento destas, tais como, interoperabilidade, 
produtividade e segurança das informações armazenadas. O cerne dessas aplicações é o 
aspecto de segurança. Assim sendo, verifica-se que as mesmas constituem-se em um terreno 
fértil para a adoção de algum método formal de especificação como forma de melhorar a sua 
confiabilidade e corretude. O presente trabalho tem por objetivo o estudo das regras para a 
geração de código de uma aplicação Java Card a partir da sua especificação elaborada em 
linguagem B. Como estudo de caso, foi desenvolvida uma aplicação de transporte coletivo 
urbano. Esta foi especificada em linguagem natural e posteriormente em linguagem B com o 
auxílio da ferramenta B4free, da Clearsy. Em observância à especificação B, codificou-se a 
aplicação correspondente em Java Card utilizando-se as ferramentas do kit de 
desenvolvimento da Sun Microsystems Inc. A elaboração e análise destas peças de código, 
juntamente com o estudo da literatura relacionada, forneceu-nos os subsídios para a definição 
das regras de geração de código, as quais relacionam de que forma o código de uma máquina 
de implementação B pode ser convertido para um applet ou classe Java Card. 

Palavras chave: Java Card, Especificações formais, Geração de código   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0398  
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISES DE 
PRODUTOS DE CORROSÃO POR ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE 
RAIOS X  
ALUNO: CAIO PATRÍCIO DE SOUZA SENA (00996671420)  
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
  

 

Resumo:  
 

A Espectrometria de Fluorescência de Raios X (EFRX), por ser uma técnica analítica 
caracterizada pela rapidez na análise, vem sendo uma ferramenta bastante utilizada na análise 
química da fração inorgânica de produtos de corrosão em dutos da Petrobrás. A confecção de 
curvas de calibração para a análise quantitativa de produtos de corrosão por EFRX apresenta 
uma restrição no fato de não existirem no mercado amostras de referência para tais 
compostos. Como estas são essenciais para a calibração do espectrômetro em análises 
quantitativas, o presente trabalho objetivou a confecção de amostras de referência interna. Os 
resultados foram avaliados quanto à sua exatidão e quanto à necessidade de correção pelas 
equações fornecidas nas curvas de regressão confeccionadas. Verificou-se que é possível a 
obtenção de resultados quantitativos para os elementos Si (0,09 a 6,54%), Al (0,05 a 3,97%), 
Fe (1,45 a 65,25%), Ca (0,07 a 29,59%), S (0,12 a 44,93%), Na (161,86 a 9711,46 ppm), K 
(32,33 a 12932,19 ppm), Mg (60 a 21100 ppm), Mn (77 a 10800 ppm), P (4,55 a 1100 ppm), 
Ti (60 a 8400 ppm) e Ba (14,06 a 2811,07), sem a necessidade de correção dos dados 
analíticos. Adicionalmente, para elementos presentes em menor quantidade Ba, Ti, Cl, P, Mn, 
K e Na, na matriz dos elementos Fe, S, Si, Al, Ca e Mg, presentes em maior quantidade, não 
foi possível a calibração do espectrômetro para o elemento Cl. 

Palavras chave: Produtos de corrosão, Fluorescência de raios X, Materiais de referência 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0401  
TÍTULO: OBTENÇÃO DO SISTEMA MICROEMULSIONADO PARA UTILIZAÇÃO 
NA ABSORÇÃO DO H2S DO GÁS NATURAL E MONTAGEM DO SISTEMA 
EXPERIMENTAL PARA ENSAIOS DE ABSORÇÃO  
ALUNO: MARCIONILA DE OLIVEIRA FEREIRA (02933443457)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
  

 

Resumo:  
 

O gás natural é composto por uma mistura de hidrocarbonetos e vem sempre agregado a uma 
certa quantidade de impurezas e várias são as razões para a remoção destas. Para solucionar 
estes problemas surgem vários processos de tratamentos: absorção, adsorção, oxidação direta 
do enxofre e uso de membranas, mas estes são caros e necessitam de uma grande quantidade 
de energia para sua realização, logo surge a necessidade de se pesquisar outros processos que 
sejam eficientes e mais econômicos. Assim, as microemulsões surgem como uma alternativa 
promissora para o tratamento do Gás Natural, no que se refere a dessulfurização. A aplicação 
dos sistemas microemulsionados tem sua viabilização no fato de que ao utilizarmos aminas, e 
estas, ao reagirem com o H2S, produzem sais derivados de aminas que, podem apresentar 
propriedades tensoativas. Neste trabalho, realizou-se, um estudo da remoção do H2S do gás 
natural utilizando uma coluna de absorção recheada com anéis de Raschig. O material 
absorvente foi uma microemulsão composta por uma amina. Todo o processo de 
dessulfurização foi acompanhado mediante um cromatógrafo a gás com um detector PFPD. 
As curvas de saturação obtidas ilustraram a eficiência deste processo. A microemulsão 
apresentou uma capacidade de absorção significativa, comparada aos demais processos de 
remoção de H2S, além de ser economicamente viável, pois o meio absorvente é de fácil 
regeneração. Dando seguimento a este trabalho foi confeccionada uma coluna piloto. 

Palavras chave: ABSORÇÃO, H2S, GÁS NATURAL     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0402  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO TUNGSTATO DE MAGNÉSIO PELO 
MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS  
ALUNO: ALINE DA SILVA SANTOS (01102671410)  
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (09155546315)  
CO-AUTOR: ANDRÉIA CAVALCANTE DE LIMA (02677227452)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
  

 

Resumo:  
 

O tungstato de magnésio foi preparado utilizando o método dos precursores poliméricos, 
também chamado Pechini, onde uma solução de etilenoglicol, ácido cítrico e íons metálicos 
são polimerizados formando resina tipo poliéster. O material precursor foi obtido a partir do 
ácido tungstico (H2WO4) e cloreto de magnésio (MgCl2.6H2O) como fontes de cátions. A 
resina polimérica obtida foi tratada termicamente a 300°C por 2h na razão de 5ºC/min para 
quebra do polímero e a expansão da resina pelo aprisionamento dos gases H2O, CO2 e CO, 
devido à decomposição, formando o que se denomina “puff”. O material resultante foi 
calcinado a 700, 900 e 1000°C por 2h a 5ºC/min. Os pós obtidos foram caracterizados por 
análise termogravimétrica (TG/DTG), espectroscopia de absorção na região do infravermelho 
(IV) e difração de raios X (DRX). A curva termogravimétrica obtida a 300°C indica que a 
perda de massa ocorre em três etapas, estabilizando acima de 850°C. Os espectros de 
infravermelho para os materiais em diferentes temperaturas mostram a eliminação de matéria 
orgânica. Os difratogramas de raios X indicam que o material é amorfo a 300°C, a 700°C 
ainda não há evidência de formação da fase desejada, enquanto a 900 e a 1000ºC observamos 
início da formação da fase e um aumento na cristalinidade do material. 

Palavras chave: Pechini, tungstato, precursores poliméricos    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0407  
TÍTULO: (RE) DESCOBRINDO O CENTRO: ANÁLISE DO PATRIMÔNIO EDIFICADO 
E URBANÍSTICO DO BAIRRO CIDADE ALTA E SUA RELAÇÃO COM O PLANO 
DIRETOR DE NATAL.  
ALUNO: LEILA ARAUJO GUILHERMINO (04833974401)  
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO B SOBRINHA (26135965468)  
 

 

Resumo:  
 

A Cidade do Natal possui um conjunto urbanístico e arquitetônico significativo para a história 
da cidade, verificando-se contudo, poucas iniciativas no campo das políticas públicas voltadas 
para a preservação e conservação do patrimônio edificado. Articulando-se os estudos 
desenvolvidos na disciplina “Projeto e Planejamento Urbano e Regional 03” aos dados da 
pesquisa “Banco de Experiências sobre Planos Diretores: Avaliação e Acompanhamento do 
Processo de Elaboração de Planos Diretores no Rio Grande do Norte (1990-2004) - (2005-
2007). (DARQ/UFRN ), abordamos neste trabalho a problemática do centro histórico de Natal 
em relação às especificações do Plano Diretor (Lei Nº 07/94). Focalizamos uma fração urbana 
da Cidade Alta inserida no chamado “Corredor Cultural”, que abriga edifícios e marcos 
urbanos significativos da cidade. A análise da área abrange os estudos da tipologia urbana e 
edilícia, dos conjuntos edificados, da paisagem e dos equipamentos urbanos, relacionando-os 
aos instrumentos previstos no Plano Diretor de Natal, com ênfase para Operação Urbana. 
As conclusões obtidas indicam que, embora sejam poucas as unidades preservadas, a área 
possui valor expressivo no campo da memória e história urbana local. Constatou-se ainda 
avanços no tocante à intercessão de instrumentos urbanísticos no planejamento, muito embora 
ainda não tenha se desenvolvido no Plano Diretor de Natal,o processo de regulamentação dos 
principais instrumentos que incidem sobre a área. 

Palavras chave: Morfologia e Legislação Urbana, Legislação Urbana e Áreas Centrais, Plano 
Diretor e Áreas Centrais         
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: ET0410  
TÍTULO: ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL EM UMA EMPRESA TÊXTIL DE 
PEQUENO PORTE: A CONCEPÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
ALUNO: HENRIQUE BONIFACIO DE MORAIS (00978911423)  
ORIENTADOR: ESUS LEODALY SALAZAR ARAMAYO (01019332409)  
  

 

Resumo:  
 

A importância das pequenas empresas no cenário sócio-econômico brasileiro é expressiva. No 
entanto, a atenção dada a essas organizações pelos órgãos governamentais deixa muito a 
desejar. Como resultado, poucas empresas conseguem superar os primeiros anos de vida. A 
falta de estratégias adequadas para a realidade do mercado desponta como principal causa 
dessa mortalidade Este artigo surge como resultado de uma pesquisa de iniciação científica 
desenvolvida junto a uma pequena empresa de artigos têxteis onde se foi constatada a 
ausência de estratégias com vistas ao futuro. O estudo foi desencadeado a partir das análises 
ambientais com o auxílio de ferramentas para elaboração de estratégias. O modelo das cinco 
forças por Porter foi a base para avaliação dos fatores externos: os fornecedores, os 
compradores, a concorrência, os produtos substitutos e os novos entrantes. Já a análise de 
SWOT possibilitou a identificação das forças e fraquezas internas da empresa e, 
correlacionada com o modelo das cinco forças, identificou as ameaças e oportunidades do 
mercado. O direcionamento organizacional foi definido através da elaboração de uma missão 
para a empresa. Em consonância, objetivos e metas estratégicas foram estipulados. O 
resultado apontou para a elaboração de um planejamento estratégico através do qual foi 
proposto a completa diversificação das técnicas de gestão aplicadas. 

Palavras chave: Planejamento estratégico, Análise ambiental, Direção organizacional 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0414  
TÍTULO: COMO ENSINAR CIÊNCIAS SEM SAIR, AO MENOS ALGUMAS VEZES, 
DO AMBIENTE TRADICIONAL DA SALA DE AULA?  
ALUNO: MILTON THIAGO SCHIVANI ALVES (03712597460)  
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)  
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)  
  

 

Resumo:  
 

O ensino das ciências naturais possui rico potencial didático-pedagógico e características 
naturalmente multidisciplinares que não são bem explorados. Física, química e biologia 
parecem, aos alunos, sem conexões entre si e sem nexo com a realidade que vivem. O 
ambiente da sala de aula, limitado a giz e quadro negro, continua sendo o habitual. Um 
distanciamento entre os conteúdos ministrados e nosso dia-a-dia pode ser intensificado devido 
à falta de atividades extraclasse. No caso da física, ela se torna memorização de fórmulas. 
Esses são alguns dos pontos que discutimos neste trabalho, abordando concepções de 
estudantes selecionados em escolas da rede pública estadual de Natal. Para o levantamento 
dessas concepções, aplicamos um questionário semi-estruturado a alunos do nível médio. 
Dentro desta pesquisa abordamos questões referentes às práticas pedagógicas, construção do 
conhecimento científico, conexões disciplinares associadas ao cotidiano, implicações 
socioeconômicas e motivações presentes no processo de aprendizagem. Traçamos um perfil 
representativo do ensino de ciências naturais na rede pública dessa capital, apresentando 
análises e discussões que podem contribuir para o desenvolvimento de planos de aula, práticas 
pedagógicas e unidades didáticas temáticas diferenciados. Visamos somar propostas concretas 
para superar deficiências encontradas e para explorar o rico potencial didático-pedagógico das 
interconexões multidisciplinares relacionadas ao ensino de ciências. 

Palavras chave: Ensino, Atividades extraclasse, Interdisciplinaridade   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0419  
TÍTULO: O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DE AUTOGESTÃO NA CONSTRUÇÃO 
DA MORADIA  
ALUNO: CECÍLIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (05304718410)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
  

 

Resumo:  
 

Com o propósito de colaborar com a metodologia de autogestão coletiva na construção dos 
assentamentos do MST, este trabalho detalha a metodologia elaborada pelo Grupo de Estudos 
em Reforma Agrária e Habitat – GERAH, aplicada na construção do Assentamento Maria da 
Paz, em João Câmara– RN, através da assessoria do Grupo ao MST, com o apoio do INCRA. 
Isto significa, propor diretrizes e procedimentos para que os movimentos organizados possam 
buscar o domínio de técnicas a serviço da melhoria das condições de vida e da construção do 
coletivo, definindo estratégias que articulem a troca de conhecimentos técnicos e científicos 
com o saber popular. Neste sentido, ele propõe a elaboração da primeira versão de uma 
coletânea de manuais que, utilizando uma linguagem simplificada, possa basear as lideranças 
e bases do MST, no processo de organização da construção coletiva de suas edificações. 
Posteriormente, esta coletânea poderá ser complementada, em outros campos de sua atuação, 
que continuam a ser desenvolvidos no referido Assentamento, referência no Estado para o 
GERAH, o MST, o INCRA e, atualmente, a Prefeitura do seu Município. Como resultado do 
levantamento e acompanhamento do processo e das análises feitas pelo GERAH, este trabalho 
apresenta a proposta preliminar de conteúdo de um dos volumes da referida coletânea, que 
será apresentado e discutido com o Movimento, os parceiros acadêmicos e institucionais, 
entre outros: A DIFERENÇA ENTRE AUTOCONSTRUÇÃO E AUTOGESTÃO DA 
MORADIA. 

Palavras chave: AUTOGESTÃO, PROJETO-REFERÊNCIA, MORADIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0420  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO PROCESSO DE AUTOGESTÃO 
COLETIVA NA CONSTRUÇÃO DAS MORADIAS EM UM ASSENTAMENTO DO MST  
ALUNO: VIVIANNE GLAYSSE MAFRA SOARES (01030240426)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
 

 

Resumo:  
 

Propondo uma reformulação na proposta metodológica de organização físico-territorial dos 
assentamentos do MST, formulada no projeto Necessidades, expectativas e sonhos no 
desenho do possível, especificadamente quanto ao processo de mutirão por autogestão, testada 
entre julho e novembro de 2004, no Assentamento Maria da Paz – João Câmara, este trabalho 
tem como objetivo avaliar o processo de autogestão coletiva na construção das moradias deste 
assentamento, através das concepções, discursos e ações dos agentes envolvidos no processo, 
desde a sua realização até as reflexões posteriores, mediante levantamento bibliográfico e, 
principalmente, entrevistas com os envolvidos, a fim de subsidiar o entendimento da 
organização e do processo de autogestão para posterior compilação e análise. Assim, este 
trabalho tem o propósito de estimar e otimizar o processo de mutirão por autogestão como 
metodologia favorável ao desenvolvimento participativo, capaz de conduzir a construção das 
habitações rurais, contribuindo com a melhoria nas condições de habitabilidade nos Projetos 
de Assentamentos, além de promover a ação coletiva.Com este propósito, envolve-se nesta 
análise: os construtores (assentados), incluindo a direção e os segmentos técnicos; a direção e 
colaboradores do MST; os representantes do INCRA; e os ideólogos e colaboradores do 
GERAH/UFRN, sendo estes dois últimos o público-alvo para aferição dos levantamentos, 
visando à exposição de amostragens durante o CIC. 

Palavras chave: avaliação, agentes, autogestão coletiva     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0426  
TÍTULO: FLUXO DE CARGA CONTINUADO  
ALUNO: FÁBIO FREIRE DE PAULA (02915198497)  
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)  
  

 

Resumo:  
 

Com o aumento da demanda de energia elétrica, é importante que todas as condições de 
operação do sistema de potência sejam simuladas, inclusive as situações onde a estabilidade 
de tensão do sistema está comprometida e o colapso de tensão do sistema é iminente. Porém, 
na região onde a estabilidade do sistema é critica, as ferramentas de análises convencionais 
(fluxo de carga) não são aplicáveis devido à singularidade da matriz jacobiana que aparece 
nesse ponto. Faz-se então necessário uma ferramenta que possa fornecer ao operador do 
sistema, resultados nessa região onde a estabilidade é crítica, como também uma região onde 
o sistema possa trabalhar sem que o colapso de tensão seja atingido. Essa ferramenta é o fluxo 
de carga continuado que, partindo do caso base, geralmente as condições de trabalho normais, 
o método consiste de etapas de previsão do resultado anterior e corrigindo essa previsão. Com 
isso vai aumentando gradativamente o carregamento, fornecendo toda a região de operação do 
sistema. Atualmente o programa de fluxo de carga continuado está sendo desenvolvido por 
nossa base, onde se encontra na etapa de correção de erros o que ocasiona resultados não 
satisfatórios do mesmo. A utilização dessa ferramenta hoje em dia é muito importante, pois 
com o desenvolvimento de novos sistemas de geração como a energia eólica, um estudo do 
impacto que esse tipo de geração pode ocasionar no sistema se faz necessário, inclusive nas 
situações em que o colapso de tensão é iminente. 

Palavras chave: Fluxo de carga continuado, Metódo continuado, Establidade de tensão 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0431  
TÍTULO: PROCESSAMENTO GEOESTATÍSTICO DE DADOS BATIMÉTRICOS E 
OCEANOGRÁFICOS DO ESTUÁRIO POTENGI: UMA ANÁLISE AMBIENTAL  
ALUNO: LUCIANA DE SOUZA FRAZÃO (65805445204)  
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737)  
CO-AUTOR: EUGÊNIO PIRES FRAZÃO (58636102200)  
CO-AUTOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
  

 

Resumo:  
 

A geoestatística é a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos a problemas das Ciências 
da Terra e pode ser utilizada em diversas áreas. O objetivo principal deste trabalho é utilizar a 
potencialidade dos métodos geoestatísticos para analisar dados batimétricos e físico-
oceanográficos do estuário Potengi, servindo como subsídio para identificar riscos decorrentes 
de eventuais derrames de óleo na área. O estuário Potengi localiza-se na zona portuária de 
Natal, que possui um intenso tráfego de navios de grande porte e abriga um terminal 
petrolífero. Dessa forma, essa região é passível de derramamento acidental de óleo e o 
mapeamento dessa área com a finalidade de avaliar a sensibilidade a acidentes com óleo faz- e 
necessário.  A etapa de processamento dos dados consistiu na organização, tabulação, 
tratamento e processamento geoestatístico dos parâmetros físico-oceanográficos cinemáticos 
(ventos, correntes, marés e ondas) e termodinâmicos (temperatura, salinidade, sigma-t e 
massas d’água), meteorológicos (velocidade e direção dos ventos), e hidroacústicos, para 
serem analisados geoestatisticamente. Os softwares utilizados foram o Surfer 8.0 e Grapher 
4.0. A integração e correlação de todos estes dados estatisticamente permitirão a confecção de 
mapas de sensibilidade a derramamentos de óleo, auxiliará na elaboração de planos de 
contingência para eventos acidentais, bem como propiciará a identificação de setores da costa 
que necessitam de monitoramento ambiental. 

Palavras chave: Derrame de Óleo, Mapas de Sensibilidade, Nordeste do Brasil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0432  
TÍTULO: QUADRO ATUAL DA PESQUISA E EXTENSÃO EM PROJETO DE 
ARQUITETURA NO BRASIL  
ALUNO: CARLA VARELA DE ALBUQUERQUE ARAÚJO (05257598400)  
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (41385039434)  
 

 

 Resumo:  
 

Este trabalho consiste num levantamento da pesquisa e extensão na área de Projeto de 
Arquitetura, atualmente desenvolvidos em instituições públicas e católicas no Brasil, a partir 
da identificação e análise dos conteúdos e tendências verificados. O objetivo é constituir um 
perfil da pesquisa em Projeto de Arquitetura no País, enfatizando a importância dessa 
atividade na formação de pesquisadores/docentes, estudantes e profissionais relacionados à 
área. O trabalho é parte dos resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado Quadro Atual 
da Pesquisa e Extensão em Projeto de Arquitetura no Brasil, iniciado em 2004. Encontra-se 
vinculado a dois projetos de pesquisa, sobre Teoria e Ensino de Projeto de Arquitetura, tendo 
como universo de pesquisa o mesmo quadro institucional brasileiro. Inicialmente, 
cadastraram-se as instituições, identificando nelas os docentes da área em estudo. Com uma 
lista inicial de 133 nomes, foi feito um levantamento das atividades realizadas, a partir de 
formulários eletrônicos e da coleta de dados na plataforma LATTES do CNPq. O trabalho 
está sendo desenvolvido com base nas respostas dos formulários enviados e nos dados dos 
currículos LATTES, que em conjunto resultaram num percentual de 52% do universo 
pesquisado. Os resultados obtidos serão disponibilizados num site para consulta pública, 
atualizado periodicamente, em um banco de dados denominado PROJEDATA, objetivo 
principal do projeto de pesquisa ao qual o presente trabalho está integrado. 

Palavras chave: projeto de arquitetura, pesquisa, extensão     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0433  
TÍTULO: ANALISE DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA EVAPORAÇÃO DE LAGOS 
COM BASE NO BALANÇO DE ENERGIA  
ALUNO: PABLO GOMES DA COSTA LIRA (01315241439)  
ORIENTADOR: ARTHUR MATTOS (07431937849)  
 

 

 Resumo:  
 

A região semi árida é caracterizada pela má distribuição de chuvas e altas taxas de 
evaporação, entretanto a determinação da evapotranspiração é feita com métodos de 
estimativa do seu valor potencial , que é muito influenciado pela temperatura do local, que é 
elevada principalmente quando existe escassez de água. A quantificação com acurácia da 
evaporação real é importante para o dimensionamento e operação de reservatórios, para 
estimar a aplicação de água na agricultura irrigada e na classificação climática, informações 
importantes para o desenvolvimento regional. O levantamento dos dados meteorológicos e o 
monitoramento dos recursos hídricos foram obtidos com uma estação climatológica 
automática de superfície com linigráfo de bóia para a determinação do nível do Açude. Neste 
estudo realizado na Estação Ecológica de Serra Negra, situado na região do Seridó procurou-
se desenvolver uma análise com o objetivo de selecionar qual o melhor método para 
estimativa de evaporação,com base no balanço de energia utilizando como referência o 
método de Penman (padrão da FAO), foram analisados os seguintes métodos Jensen-Haise, 
Makkink, Priestley-Taylor e Stephens-Stewart por meio de modelos computacionais com o 
auxílio do Microsoft Office Excel. Selecionou-se o método de Jensen-Haise como o mais 
adequado para a determinação da evaporação do lago na região semi-árida. 

Palavras chave: EVAPORAÇÃO, SEMI ÁRIDO, RECURSOS HÍDRICOS  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0435  
TÍTULO: ANÁLISE DE ESCOAMENTOS EM OLEODUTOS: MODELO DVCM  
ALUNO: ALUISIO AZEVEDO NETO (01216516499)  
ORIENTADOR: JOÃO ALVES DE LIMA (67514286420)  
CO-AUTOR: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)  
CO-AUTOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)  
 

 

 Resumo:  
 

O presente trabalho trata da simulação computacional do escoamento incompressível nos 
estados permanente e transiente no interior de oleodutos, nos regimes laminar e/ou turbulento. 
O objetivo é estabelecer uma base mínima para futuras implementações de simulações 
computacionais de situações físicas mais complexas de escoamentos, tais como análises de 
escoamentos multifásicos. A análise do escoamento de fluidos típicos do setor P&G, 
inerentemente tridimensional e multifásico, é simplificada através das considerações de 
escoamento isotérmico, monofásico e unidimensional. No entanto, foi implementado, a fim de 
produzir uma realidade física maior ao fenômeno estudado, um modelo de separação de 
coluna, na qual se permite a formação de bolhas de vapor quando fontes transientes ocorrem 
no sistema. Partindo das equações diferenciais parciais de transporte, é aplicado o método das 
características, e em seguida, o sistema de equações diferenciais ordinárias resultante é 
discretizado através do método das diferenças finitas. Atualmente, esforços estão sendo 
investidos para gerar códigos computacionais eficientes para monitoramento dos campos de 
pressão e vazão volumétrica de dutos, cujos dados poderão ser comparados a medições 
experimentais. Com os resultados obtidos, conclui-se que o modelo matemático empregado 
apresentou resultados coerentes quando comparados com softwares comerciais, representando 
os escoamentos nos regimes permanente e/ou transiente nas diversas situações exigidas. 

Palavras chave: Simulação Computacional, Escoamentos em Dutos, Separação de Coluna 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0438  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS FORMAS DE POLUIÇÃO EM ÁGUA SALGADA  
ALUNO: ANAXSANDRA DA COSTA LIMA (01216452407)  
ORIENTADOR: MARIA DEL PILAR DURANTE INGUNZA (00871819406)  
 

 

 Resumo:  
 

A crescente ocupação das orlas, devido ao desenvolvimento do turismo, e a atividade 
extrativista - produção de camarão – está comprometendo a qualidade das águas salinas no 
estado do Rio Grande do Norte. Para a definição de medidas que minimizem a poluição 
ambiental dos mares, faz-se necessária a caracterização das substâncias causadoras dessa 
poluição. Neste trabalho, a avaliação das formas de poluição em águas salgadas devido às 
atividades antrópicas se desenvolveu em duas partes distintas: a primeira consistiu na coleta e 
análise da água do mar de Areia Preta em três pontos distintos, além do efluente da manilha 
de drenagem pluvial; e a segunda corresponde à revisão bibliográfica do tema, tendo em vista 
não só as praias urbanas como também a atividade de carcinicultura. Todos os valores obtidos 
nas análises do efluente da manilha o descaracterizam como água de drenagem pluvial; o 
impacto causado por essa descarga se limita apenas ao ponto 2. No viveiro de camarão, a 
clorofila “a” esteve acima dos padrões recomendados para a atividade, o que pode significar 
uso excessivo ou inadequado de fertilizantes, rações e presença de resíduos orgânicos no 
viveiro; ou ainda alta densidade populacional. 

Palavras chave: POLUIÇAO, AGUA SALGADA, CARCINICULTURA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0441  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO DE SISTEMAS DO 
TIPO ÁGUA + ÁCIDO INORGÂNICO + SOLVENTE  
ALUNO: KLISMERYANE COSTA DE MELO (03444622422)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
  

 

Resumo:  
 

A recuperação de ácidos inorgânicos das soluções aquosas é um problema comum em muitos 
processos químicos e bioquímicos. A importância de se conhecer as relações de equilíbrio de 
um sistema está diretamente ligada às condições de operação, levando a reduções de custos. O 
objetivo consiste em estudar o equilíbrio termodinâmico de soluções ácidas, estabelecendo-se 
as condições necessárias para se recuperar os ácidos inorgânicos, contidos na solução, através 
da extração líquido-líquido. Este trabalho selecionou os ácidos, clorídrico e o sulfúrico, para 
estabelecer diagramas de equilíbrio. Para tanto foi selecionado inicialmente, como solvente, a 
amina terciária Tri-n-OctilAmina e, como diluente, a Metil IsoButil Cetona, que agiram como 
agente extratante para ambas as soluções ácidas. Para a solução com o ácido sulfúrico 
selecionou-se também, o tolueno, usado como solvente. Os ensaios foram realizados em 
células enjaquetadas, com temperaturas mantidas constantes em 25 oC, por meio de um banho 
termostático. O sistema foi agitado por tempo suficiente que garantisse o alcance do equilíbrio 
entre as fases. O teor de ácido em cada fase foi determinado através de titulação, com NaOH a 
1 N, usando-se a fenolftaleína como indicador. A curva binodal e as linhas de união foram 
determinadas, estabelecendo-se os diagramas de equilíbrio para os sistemas citados. Os 
resultados indicaram a viabilidade do processo de extração líquido-líquido para os sistemas e 
as condições estudadas. 

Palavras chave: Equilibio liquido-liquido, Acido sulfúrico, Acido Clorídrico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0443  
TÍTULO: ESTUDOS AMBIENTAIS NO SISTEMA ESTUARINO LAGUNAR 
GUARAÍRAS - PAPEBA - NÍSIA FLORESTA  
ALUNO: LUANA CAROLINA DA SILVA FREIRE (64146359287)  
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)  
  

 

Resumo:  
 

O vertiginoso crescimento da carcinicultura marinha tem acarretado alterações significativas 
no litoral do estado do Rio Grande do Norte. Isso se deve ao total desrespeito por parte dos 
empreendedores, através do descumprimento da legislação vigente e por parte dos órgãos 
ambientais, na deficiente fiscalização dos empreendimentos. O objetivo deste trabalho é 
promover a identificação preliminar dos impactos ambientais gerados com a instalação de 
empreendimentos de carcinicultura marinha no sistema estuarino lagunar Nísia Floresta-
Papeba-Guaraíras, litoral sul oriental do Rio Grande do Norte.  
A metodologia utilizada consiste na identificação dos impactos ambientais na área de estudo 
através da caracterização do meio físico, ambiental e antrópicos da região. Os impactos 
ambientais negativos identificados correspondem ao desmatamento de áreas de manguezais, 
alteração na hidrodinâmica do estuário, lançamento de efluentes gerados pela atividade nos 
corpos d’água, salinização do lençol freático, introdução de espécies exóticas etc. Dentre os 
impactos positivos, citam-se a geração de empregos e o crescimento econômico local.  
Algumas ações mitigadoras devem ser propostas para promover o desenvolvimento 
sustentável da carcinicultura marinha na área de estudo. De forma imediata deve-se atentar 
para diminuição da carga lançada pela carcinicultura nos corpos d’água, a adequação do 
processo construtivo dos viveiros e cumprimento de normas técnicas e ambientais vigentes. 

Palavras chave: meio ambiente, guarairas, carcinicultura     
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: ET0446  
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DO 
MAGMATISMO CENOZÓICO NO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARIO CARLOS DIAS VIEGAS (01046471406)  
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)  
  

 

Resumo:  
 

O objetivo principal do trabalho consistiu na caracterização geológica, petrográfica e de 
condutividade térmica do magmatismo Cenozóico no Estado do RN, com ênfase no plug 
basáltico Serra Verde. A área em lide apresenta diversas ocorrências de rochas vulcânicas de 
idade Terciária, correspondendo na sua maioria a olivina basaltos, que formam plugs, necks, 
derrames e diques intrusivos no embasamento cristalino e em sedimentos da Bacia Potiguar. 
Para este propósito foi realizada a interpretação de imagens de satélite e fotografias aéreas 
bem como a coleta e seleção de amostras de rochas vulcânicas. Como resultados, tem-se um 
mapa geológico na escala 1:35.000 do corpo em tela, descrição petrográfica e textural de 
amostras de rochas vulcânicas da região, caracterização modal e dados de condutividade 
térmica. As amostras apresentam uma matriz microcristalina ou criptocristalina, que engloba 
micrólitos de plagioclásio e grânulos de opacos, com variações texturais desde tipos sem 
fenocristais até francamente porfiríticos. Nota-se que a condutividade térmica média aumenta 
das rochas com matriz mais fina (criptocristalina) até as rochas de matriz mais grossa 
(microcristalina). Isto é acompanhado pela diminuição da percentagem de matriz e pelo 
aumento de tamanho dos fenocristais de olivina. Os trabalhos de pesquisa continuam, visando 
aperfeiçoar o mapa geológico, com mais coleta de amostras, bem como refinar as 
propriedades da condutividade térmica. 

Palavras chave: Magmatsmo, Cenozóico, Rio Grande do Norte    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0450  
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DO TAMANHO DE GOTAS GERADAS EM 
UM MISTURADOR DECANTADOR A INVERSÃO DE FASES.  
ALUNO: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (00839638477)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)  
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)  
  

 

Resumo:  
 

O trabalho apresenta uma técnica inovadora de medida de tamanho e distribuição de gotas em 
sistemas líquidos. Esta técnica tem sido usada na avaliação do tamanho e distribuição de gotas 
em um novo design de extrator líquido-líquido aplicado ao tratamento de águas oleosas 
oriunda da indústria do petróleo. O separador líquido-líquido chamado MDIF (Misturador 
Decantador a Inversão de Fases) objetiva diminuir a distância entre uma gota da fase dispersa 
e a interface de separação através do método da inversão de fases. O equipamento de medida 
foi utilizado para medição do diâmetro e distribuição de gotas geradas em um dispersor tipo 
prato perfurado. Este último baseia-se na técnica combinada amostragem capilar/sonda 
fotoelétrica desenvolvida pelo TU-Clausthal na Alemanha. O princípio de funcionamento 
consiste em avaliar os diferentes índices de refração entre as duas fases líquidas presentes 
(aguarrás / água). A água na forma de gotas passa por um capilar introduzido na câmara de 
decantação previamente preenchido com a aguarrás. Para realização dos testes seguiu-se uma 
seqüência de três etapas: tratamento dos capilares; calibração do sistema de medidas; 
realização das medidas propriamente. Os testes feitos em laboratório geraram gotas de 
diâmetro médio variando entre 2,88 e 2,76 mm para vazões no aparelho separador entre 90 e 
140 L/h. Observa-se uma tendência de que o aumento de vazão contribui para diminuir o 
tamanho das gotas. 

Palavras chave: Metrologia industrial, Sistemas líquido-líquido, Hidrodinâmica de gotas 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0451  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MODELO HIDROLÓGICO DISTRIBUÍDO DE 
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 Resumo:  
 

O presente trabalho propõe-se a construir um Modelo Hidrológico Distribuído baseado em 
informações georeferenciadas e de características físicas da bacia hidrográfica (bacia 
experimental de Serra Negra do Norte), através da implementação computacional de um 
algoritmo que irá apresentar-se através de uma interface amigável para o usuário final. A 
modelagem hidrológica de bacias hidrográficas está sujeita a diversas incertezas decorrentes 
de informações das precipitações, parâmetros hidrológicos dos principais componentes do 
ciclo hidrológico e da abstração dos fenômenos através de formulações simplificadas do 
modelo hidrológico utilizado. Este trabalho concentra-se na redução das incertezas através do 
aprimoramento da formulação do processo de transformação chuva-vazão dentro da bacia 
hidrográfica. O modelo hidrológico a ser desenvolvido, consiste na elaboração de um 
algoritmo baseado na discretização de bacia através de malhas irregulares e de propriedades 
da geometria analítica dessas malhas.A implementação computacional da presente etapa do 
trabalho foi feita por meio das linguagens C/C++(ambiente windows), utilizando o 
compilador C++ Builder (Borland) e Visual C++(Microsoft). Foi implementado um ambiente 
gráfico que recebe as informações geométricas da bacia e primeiras simulações através de 
uma bacia hipotética demonstram a adequação do algoritmo. 

Palavras chave: modelo hidrológico distribuído, bacia hidrográfica do semi-árido, alta 
resolução           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O arquipélago São Pedro e São Paulo (ASPSP), situado no Atlântico Equatorial cerca de 80 
km a norte do equador é formado por um conjunto de ilhas constituídas por uma cobertura de 
rocha sedimentar fossilífera que repousa sobre o embasamento peridotítico milonitizado, 
originada a partir da deposição de sedimentos marinhos em águas superficiais de uma 
paleobacia. A área apresenta evidências de no mínimo, dois eventos sísmicos durante a 
deposição dos sedimentos marinhos gerando discordância e basculamento da seqüência 
sedimentar. O objetivo dessa pesquisa é entender a evolução neotectônica do ASPSP, estudar 
os diversos aspectos deposicionais, bem como caracterizar petrográfica e químicamente as 
rochas que compõem tanto o substrato, como as rochas sedimentares emersas do ASPSP. A 
interpretação petrográfica e isotópica levará a compreensão dos fatores que controlam a 
alteração das rochas do substrato, e da formação da cobertura sedimentar emersa. Os 
resultados preliminares sobres à densidade medida nos peridotitos (3,37 e 3,28 g/cm3) 
apresentam correlação negativa com a respectiva perda ao fogo (LOI). Esta correlação é 
interpretada como reflexo da serpentinização progressiva, e mais raramente da halmirólise e 
intemperismo. 

Palavras chave: Atlântico Equatorial, arquipelágo de São Pedro e São Paulo, peridoditos 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O Rio Grande do Norte possui diversos reservatórios que são de fundamental importância 
para o abastecimento de água do Estado que estão correndo o risco de sofrer assoreamento e 
poluição. Este trabalho teve como objetivo monitorar as concentrações de nitrogênio e fósforo 
presentes na Bacia Piranhas-Assu/RN. Durante o período de monitoramento compreendido 
entre setembro de 2002 a março de 2004, foram feitas coletas em rios e açudes que compõem 
a Bacia, são eles: Marechal Dutra, Itans, Boqueirão de Parelhas, Sabugi, Passagem de Traíras, 
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, Rio Piranhas e Rio Assu. Em cada um deles existem 
dois pontos de coleta que ficam distantes um do outro para que se tenha uma noção geral de 
como se comportam ao longo de todo o curso, tanto na superfície como no fundo, nomeou-se 
Ponto A e Ponto B, somente os rios citados acima que possuem um ponto de coleta. Se 
observou aumento na concentração de nitrogênio em todos os ambientes estudados, como por 
exemplo no ponto A em Gargalheiras que aumentou de 3,3 para 10,05 mg/L N. O 
comportamento do fosfato variou em alguns corpos d’água apresentando discretas elevações 
na maioria dos ambientes estudados, observa-se em Gargalheiras o aumento de 0,07 para 0,65 
mg/L PO4-P. Essas elevações das concentrações deve-se provavelmente ao período de 
estiagem havendo uma diminuição dos volumes dos corpos d’água concentrando os nutrientes 
e nos períodos de chuva à lixiviação causada. 

Palavras chave: Nutrientes, Piranhas-Assu, Poluição     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Aproveitando a construção de uma usina termoelétrica no estado do Rio Grande do Norte, a 
Termoaçu, localizada no município do Alto do Rodrigues (RN), motivamo- nos a discutir em 
sala de aula os pontos favoráveis e contrários a este tipo de planta de infra- estrutura. Para 
tanto, recorremos a uma estrutura de unidade didática que temos desenvolvido para nossas 
atividades de pesquisa direcionada à melhoria do ensino de ciências, inclusive do ensino de 
física no nível médio. No desenrolar desta unidade didática temática, os alunos são levados a 
construir diversos conceitos de física térmica ligados à geração de energia elétrica e a terem 
contato com uma variedade de aspectos relevantes, tais como impactos sobre o meio ambiente 
e efeitos sócio- econômicos. De maneira geral, procuramos dar um sentido mais prático e 
próximo do cotidiano ao ensino de ciências, mostrando suas várias conexões com outros 
saberes. Utilizamos para isto textos de apoio, essencialmente matérias de jornal e textos de 
divulgação científica, e um pequeno experimento, uma simulação de bancada de uma planta 
termoelétrica feita de materiais recicláveis, que serviram como elementos motivadores para 
discussões, especialmente um júri simulado, em sala de aula do ensino médio, em escolas da 
rede pública do estado, a respeito desta unidade didática, auxiliando os estudantes a exporem 
seus conhecimentos espontâneos sobre calor, produção, distribuição e consumo de energia 
elétrica, e sobre seus impactos no meio ambiente, bem como a se tornarem pessoas mais 
reflexivas, com consciência crítica e formadoras de opinião. 

Palavras chave: Física, Ensino, Aprendizagem      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

As ligas de níquel-cromo são amplamente utilizadas como subestrutura metálica das coroas 
metalocerâmicas. Além desses dois elementos básicos, outros também podem estar presentes 
em menor quantidade, como o molibdênio, nióbio, silício, alumínio e titânio. Sabe-se que, 
para a sua confecção, uma série de etapas laboratoriais devem ser seguidas, e que a sua 
alteração pode causar insucessos na coroa. São inúmeras as variáveis que podem influenciar 
nesse processo. Dentre estas podemos citar a refusão de ligas odontológicas, fato bastante 
comum nos laboratórios protéticos. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do número 
de refusões sobre a microestrutura e microdureza de uma liga comercial de Ni-Cr (Verabond 
II). Deste modo, ligas refundidas por 1 e 2 vezes foram comparadas com aquelas apenas 
fundidas. As microestruturas foram observadas por microscopia óptica. Uma matriz de 
solução sólida em disposição dendrítica típica de estado bruto de fusão (fase primária) e uma 
fase interdentrítica (secundária) regularmente distribuída foram observadas em todos os 
estados de refusão. O teste de microdureza Vickers foi realizado num Microdurômetro 
Modelo HVS 1000A da Pantec utilizando-se carga de 300 gramas por 20 segundos. A 
microdureza foi ligeiramente superior nas amostras refundidas, quando comparadas com as 
amostras fundidas e refundidas 2 vezes. 

Palavras chave: ligas metálicas, níquel cromo, refusão     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O trabalho desenvolvido objetiva um melhor dimensionamento dos transformadores de 
entrada de edificações com múltiplas unidades de consumo, procurando evitar sobrecarga ou 
sobre-dimensionamento do trafo, o que implicaria em elevados custos desnecessários. Para  
tanto, foi feito um estudo estatístico para estimar a demanda com base em parâmetros tais 
como: área do prédio, unidades tipo e localização. Além disso, diversas campanhas de 
medição foram realizadas, a fim de compatibilizar dados reais com os descritores estatísticos.  
Os dados para a realização dos gráficos foram obtidos a partir de equipamentos de medição 
instalados em uma amostra de prédios. A medição da potência, bem como das outras 
variáveis, foram obtidas em intervalos de tempo de 5 minutos. Entretanto, como as 
sobrecargas com tempo de duração menor do que meia hora (30 minutos) não deprecia os 
transformadores, as curvas de carga do presente no trabalho foram reavaliadas, de maneira a 
definir a demanda de potência integralizada neste intervalo. 

Palavras chave: Dimensionamento de trafo, Múltiplas unidades de consumo, Demanda 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Membranas de quitosana foram modificadas através da combinação com um plastificante 
(glicerol) com o objetivo de analisar a influência deste plastificante na permeabilidade destas 
membranas. 
Para isto, foram preparadas membranas com diferentes proporções de quitosana/glicerol 
(1:0,2; 1:0,7; 1:2,7; 1:6,0). Foi observado que, à medida que se aumentava a proporção de 
glicerol, as membranas tornavam-se mais hidrofílicas, com o glicerol agindo como um agente 
plastificante hidrofílico, resultando em uma membrana com maior capacidade de absorção de 
água. 
A fim de analisar a influência do glicerol na permeabilidade das membranas, foram feitos 
ensaios de permeação utilizando uma solução de KCl (0,07 g/L; 7,0 g/L). Os resultados 
mostraram que a permeabilidade das membranas aumenta com o aumento da quantidade de 
glicerol. Uma possível explicação seria que, o glicerol penetra entre as cadeias de quitosana, 
afastando-as e com isso diminuindo a intensidade das interações existentes e facilitando a 
passagem dos íons. Um outro fator que também pode estar contribuindo para o aumento da 
permeabilidade é o aumento da hidrofilicidade. Este último foi comprovado com testes de 
absorção de água. 

Palavras chave: quitosana, permeabilidade, plastificante     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho é gerar mapas de uso e ocupação da região do estuário do Rio 
Ceara-Mirim. Os estudos foram integrados com o intuito de obter as potencialidades de uso 
do solo para o estuário do Ceará-Mirim. Informações estas, que geram subsídios para 
dinamizar o gerenciamento costeiro do RN. O estuário do rio Ceará Mirim localizado no 
município de Ceará Mirim/RN. O Mapa de Uso do Solo reflete a ação histórica do homem 
sobre a região, aonde vem ocorrendo um rápido avanço da ocupação agrícola e, sobretudo, 
nas últimas duas décadas, da exploração carcinicultora e do crescimento da área urbana no 
entorno da área de pesquisa. Para a realização deste trabalho de mapeamento, buscou-se na 
tecnologia de CAD (Computer Aided Design) e GIS (Geographic Information System) uma 
metodologia que possibilitasse a identificação e caracterização das diferentes unidades de 
paisagem, além das conseqüências da atuação antrópica na área de estudo. Com esse objetivo 
foram utilizadas as imagens digitais do satélite IKONOS II. A metodologia empregada 
obedeceu as seguintes etapas: Seleção do material bibliográfico e cartográfico pré-existente; 
Obtenção das imagens IKONOS II; Composição das imagens IKONOS II no sistema de cores 
RGB; Processamento Digital das Imagens IKONOS II; Vetorização dos mapas temáticos; 
Etapas de campo para a confirmação e integração dos dados obtidos em laboratório; 
confecção do mapa de usos e ocupação do solo e confecção do Relatório. 

Palavras chave: USO E OCUPAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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 Resumo:  
 

Neste trabalho são apresentados os resultados do emprego da técnica de adsorção para a 
remoção dos constituintes do efluente oriundo da industrialização da castanha de caju. Os 
adsorventes utilizados são oriundos de resíduos de camarão (quitosana), coco (endocarpo 
calcinado) e o carvão ativado (resíduos de madeira etc). Os ensaios consistiram em determinar 
os parametros cinéticos do processo, bem como, avaliar os efeitos das dosagens e do pH do 
meio, na eficiência do processo. Os resultados apontam a quitosana como o melhor material 
para ser empregado para o sistema estudado, tendo-se um eficiência superior a 80% na 
remoção da DQO do efluente. 

Palavras chave: ADSORÇÃO, QUITOSANA, COCO     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O uso de fibras de coco como reforço em matrizes poliméricas é recente, porem apresenta 
vantagens em relação a outras fibras vegetais e sintéticas, a citar o baixo custo, 
reciclabilidade, biodegradabilidade entre outras. Estes compósitos surgem como uma 
interessante alternativa para a substituição de outros materiais convencionais como isolantes 
termo-acústicos, capachos para automóveis, vasos para plantas (“xaxim”), etc.  
O presente trabalho tem por objetivo desenvolver processo alternativo, e de baixo custo, para 
o aproveitamento dos resíduos do coco verde (mesocarpo) na fabricação de novos produtos, 
utilizando a fibra extraída com reforço em compósito flexíveis.  Foram fabricados por meio 
compressão e vulcanização (cura) artefatos compósitos com 40, 60 e 80% em peso de fibra de 
coco em matriz de borracha natural (látex). Os resultados prévios apontam que para 
compósitos acima de 50% de fibra estes tornam-se mecanicamente flexíveis e com baixa 
resistência à flexão, menor que a dos materiais convencionalmente usados como vedação e 
divisórias. A vantagem dos compósitos é a sua impermeabilidade natural que evita 
deterioração em contato com a umidade. Uma análise econômica preliminar revelou serem os 
compósitos de matriz látex com reforço de fibra de coco economicamente viáveis tendo em 
vista que todos os produtos disponíveis no mercado local são oriundos dos Estados do Sul e 
Sudeste do país. 

Palavras chave: Fibra do coco verde, Borracha natural, Materiais compósitos flexíveis 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O MPC (Controle Preditivo Baseado em Modelo) foi desenvolvido nos anos 70. Este termo 
designa um conjunto de métodos de controle. Os princípios básicos de toda família de MPC’s 
são: - Uso explícito, de um modelo; - Cálculo de uma seqüência de controle, minimizando 
uma função objetivo; - A cada instante, o horizonte é calculado na direção futura; 
O MPC possui a capacidade de produzir sistemas de controle altamente eficientes e capazes 
de operar durante longos períodos de tempo quase sem nenhuma intervenção. 
Uma desvantagem é a necessidade de um modelo do processo. Os benefícios obtidos serão 
afetados pela discrepância existente entre o processo real e o modelo usado. 
Na prática, o MPC tem provado ser uma boa estratégia para controle industrial e têm 
apresentado bons resultados teóricos em alguns pontos cruciais, como: estabilidade e 
robustez.O presente trabalho destina-se a implementação computacional do GPC (Controle 
Preditivo Generalizado, um dos tipos de MPC’s), considerando restrições práticas na 
amplitude do sinal de controle e em sua variação bem como no sinal de saída. 
Nesse sentido, foi adotado um único método de tratamento de restrições, e restringiu-se o 
estudo a um único tipo de MPC: o GPC com modelo paramétrico, embora existam outros 
tipos de MPC.Pretende-se, assim, obter uma estratégia de controle que respeite as limitações 
básicas de componentes do sistema, inicialmente idealizado como um tanque, tais como: 
atuadores e sensores, e do próprio sistema. 

Palavras chave: Controle Preditivo Generalizado, GPC com restrições, Controle Preditivo 
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Resumo:  
 

O uso de fibras de coco como reforço em matrizes poliméricas é recente, porem apresenta 
vantagens em relação a outras fibras vegetais, como: biodegradabilidade, reciclabilidade, 
baixa densidade, baixo custo entre outras. Fisicamente as fibras vegetais são compostas de 
fibrilas, material celulósico, unidos pelo material ligante da planta. Em relação à composição 
química as fibras vegetais são muito semelhantes, sendo compostas basicamente de celulose e 
lignina, associada a outros materiais em pequenas proporções. A falta de adesão superficial 
matriz/fibra e o principal problema encontrado para o emprego efetivo em materiais 
compósitos.  O objetivo deste trabalho é estudar e analisar dois diferentes tratamentos 
aplicados, em especial, à fibra do coco com base nas características estruturais e 
morfológicas. Neste trabalho são apresentadas duas propostas de tratamento para fibras, de 
baixo custo, que envolvem a exposição dos grupos funcionais hidroxílicos, um dos 
tratamentos consiste na aplicação de água quente a 70 ºC por cerca de 30mim e o outro com a 
aplicação de detergente em pó aniônico a base de derivados de sódio. As fibras tratadas foram 
analisadas por MEV.  O tratamento proposto visa aumentar a compatibilidade da 
matriz/reforço. Os resultados mostram que com o tratamento proposto é possível modificar a 
camada superficial da fibra do coco melhorando a adesão. 

Palavras chave: Tratamento superficial, Fibra do coco, Compósitos   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

As técnicas fotoquímicas vem se destacando no tratamento de efluentes, principalmente pela 
alta eficiência na remoção de materiais não biodegradaveis. Diversos estudos vem sendo 
realizados a fim de adequar tais técnicas ao tratamento de efluentes industriais, e neste 
trabalho especificamente se avalia o emprego das técnicas do uv-peróxido e de fotofenton 
para o tratamento de efluentes da industrialização da castanha de caju. Os resultados apontam 
para uma melhor aplicabilidade da técnica de uv-peróxido, tendo uma eficiência superior em 
quase 20 % na remoção da matéria orgânica presente no efluente. 

Palavras chave: UV PEROXIDO, FOTOQUIMICA, FOTOFENTON   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Os óxidos mistos são substâncias iônicas que apresentam dois ou mais íons metálicos na sua 
estrutura cristalina. Apresentam aplicação nos setores da indústria de eletrônicos, de 
comunicação e de energia. Sendo esses obtidos a partir da decomposição térmica da mistura 
de Nitrilotriacetato de Cério com o Nitrilotriacetato de Cobalto nas proporções de: 0,01g: 
0,99g; 0,02g: 0,98g; 0,03g: 0,97g; 0,04g: 0,96g; 0,05g: 0,95g. As curvas termogravimétricas 
(TG) das misturas, obtidas numa balança Shimadzu TGA 50H, citadas acima, exibem perfis 
semelhantes. Na faixa de temperaturas entre 60°C à 190°C apresentam a desidratação dos 
mesmos, obtendo-se os sais anidros, que são decompostos entre 310 e 660°C, formando 
oxicarbonatos, que a partir de 850 °C , se decompõem a óxidos . Após a decomposição 
térmica das misturas, os resíduos foram analisados através dos espectros de absorção na 
região do infravermelho, e difração de Raio X, método do pó, donde foram confirmados a 
presença de óxidos metálicos das bandas características a óxidos e picos de raios X , sendo 
corroborado com os dados obtidos das curvas TG. 

Palavras chave: óxidos mistos, análise térmica, terras raras    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A pesquisa analisou os métodos e técnicas empregados nos projetos de intervenção em sítios e 
edifícios históricos, especificamente no caso do acervo patrimonial potiguar, no sentido de 
fornecer subsídios, tanto para intervenções no setor, como para a qualificação de profissionais 
na área. Dividida em dois momentos, concentrou-se inicialmente na revisão crítica de teorias 
e práticas de preservação nos âmbitos nacional e internacional. Na segunda etapa, analisou-se 
a experiência no Estado, através de estudos sobre intervenções nos municípios de Natal, São 
José de Mipibú e Ceará-Mirim, utilizando-se como técnicas, levantamentos, inventários 
patrimoniais, análises históricas, morfológicas e funcionais dos edifícios e sítios classificados 
como relevantes. Entre os principais resultados, destaca-se a identificação de diferentes 
posturas de intervenção nesta área, muitas vezes nos projetos de um mesmo arquiteto, 
predominando a aceitação de “cada caso é um caso”. A coleta de informações também 
permitiu a criação de um banco de dados geo-referenciado para os imóveis selecionados, que 
correlaciona usos, estados de preservação e conservação, filiação estilística, entre outros. 
Quanto a este último aspecto, observou-se que os imóveis melhor preservados são aqueles que 
estão em uso, em especial, o institucional. 

Palavras chave: Preservação, Patrimônio, Projetos de intervenção   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O abastecimento de água da cidade de Natal é realizado preponderantemente através da 
exploração intensiva das águas do aqüífero Dunas / Barreiras, dentro do perímetro urbano. Em 
decorrência da grande expansão da cidade e da pequena área de recarga do aqüífero, a 
elaboração de mapas potenciométricos é de fundamental importância para se compreender 
através de modelagem hidrodinâmica a atual situação do aqüífero e como explorá-lo com 
sustentabilidade. Este estudo teve por objetivo a elaboração de mapas da superfície 
potenciométrica do aqüífero da cidade de Natal.. A pesquisa inicialmente se desenvolveu na 
coleta de dados experimentais em parceria com a CAERN. Foram coletados em campo os 
níveis estáticos de 48 poços, situados dentro do perímetro da cidade de Natal, dispostos em 19 
bairros e, também, realizado o levantamento das coordenadas dos poços através de GPS.O 
processo de coleta de dados ocorreu em 03 grandes ciclos de coletas situados nos seguintes 
períodos: 1ª Coleta 27.09.04 – 05.10.04; 2ª Coleta 13.12.04 – 25.01.04; 3ª Coleta 18.04.05 – 
10.05.05. Na segunda etapa da pesquisa realizou-se as correções das 144 medidas obtidas, 
através de uma relação matemática envolvendo a influência de poços em funcionamento na 
medida do nível estático. Com os valores corrigidos, a terceira etapa de trabalho foi a 
elaboração dos mapas da superfície potenciométrica da cidade de Natal, através de programa 
computacional. Uma análise preliminar da recarga e de fluxo foi também realizada. 

Palavras chave: Aquífero de Natal, Hidrodinâmica, Superfícies Potenciométricas 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET0502  
TÍTULO: RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS DA FORMAÇÃO AÇU, NA 
BORDA SUL DA BACIA POTIGUAR - RN - BRASIL  
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (05154782453)  
CO-AUTOR: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
CO-AUTOR: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
CO-AUTOR: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
 

 

Resumo:  
 

A área estudada está situada numa região semi-árida. E suas dimensões é da ordem de 1320 
km2. Do ponto de vista geológico, é composta por arenitos da Formação Açu, estando 
limitada ao norte por rochas carbonáticas da Formação Jandaíra e ao sul pelo embasamento 
cristalino. O aqüífero Açu corresponde a parte inferior da Formação Açu sendo formado por 
arenitos com intercalações argilosas, apresentando-se sob a forma de aqüífero livre com a 
ocorrência de semi-confinamentos localizados. Este trabalho foi desenvolvido com objetivo 
principal de obter parâmetros hidrogeológicos que levassem a avaliar as potencialidades do 
aqüífero Açu, verificar as possibilidades de manutenção das descargas atuais de 
bombeamento e uma possível ampliação da oferta de água tendo em vista o desenvolvimento 
da região, com especial atenção ao abastecimento humano. Os principais problemas 
apresentados, inicialmente, dizem respeito a irregularidades nas vazões dos poços e na 
salinidade das águas. De conformidade com os resultados do cadastramento e ensaios 
realizados (testes de aquífero) a potencialidade do aqüífero cresce no sentido de sul para norte 
segundo a direção do fluxo subterrâneo, condicionando melhores disponibilidades de 
obtenção de água na faixa norte da área. Na faixa sul, todas as evidências é de que o aqüífero 
é de baixo potencial hidrogeológico e as águas são de salinidade mais elevada. Atualmente o 
volume de água disponível para a população é de no máximo 10 milhões de m3/ano. 

Palavras chave: RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS, RECURSOS HÍDRICOS 
SUBTERRÂNEOS, RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Neste trabalho desenvolvemos a síntese e caracterização do cloreto de cério com a orto-
fenantrolina, obtidos, adicionando-se uma solução do ligante em acetona a uma solução 
etanólica de cloreto de cério numa proporção 1:4. A solução resultante mostrou-se de cor 
amarelada. Após a evaporação dos solventes, observamos a formação de um pó de mesma 
coloração que em seguida foi lavado com acetona, secado e mantido sob vácuo. 
A caracterização do complexo foi realizada a partir da técnica de complexometria em EDTA 
padrão utilizando o alaranjado de ortoxilenol como indicador.Os percentuais de carbono, 
nitrogênio e hidrogênio foram analisados em um microanalisador, que definiu a 
estequiometria CeCl3.2,5(O-Fen).5H2O. O estudo termogravimétrico mostrou que a 
desidratação tem início em torno de 50 °C e término em 220°C. Em 250°C temos início da 
formação do oxicloreto de cério para em seguida, finalizar com a formação do óxido de cério 
(CeO2) que se completa em torno de 440°C. Os espectros vibracionais na região do 
infravermelho, indicaram deslocamento das bandas CN, para regiões de maior e de menor 
freqüências, evidenciando a coordenação metal-ligante via átomo de nitrogênio. A transição 
em 1587 cm-1, referente às vibrações de deformação angular simétrica do grupo H-OH, 
evidencia que o mesmo foi obtido na forma hidratada. Medidas de condutância indicaram um 
comportamento eletrolítico 1:1 em metanol. 

Palavras chave: Cloreto de Cério, Ortofenantrolina, Complexo de Cério   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

A análise da evolução da epidemia de AIDS no Brasil (2001) aponta para uma tendência de 
estagnação e distribuição heterogênea nas regiões brasileiras. O perfil da doença também 
sofreu outras transformações ao longo do tempo, envolvendo mudança na forma de 
disseminação e incorporando as populações socialmente mais vulneráveis. Nessa trajetória, a 
epidemia da AIDS deixa de ser uma doença de “grupos de risco”, passando a se tornar uma 
doença de “comportamentos de risco”. Tendo em conta às diferenciações territoriais que 
marcam a evolução da doença no Brasil, busca-se abordar nesse trabalho a evolução e a 
tendência quantitativa da epidemia da AIDS no Rio Grande do Norte, explicitando seus 
diferenciais por sexo, idade e formas de transmissão a partir da realização de duas etapas: 
identificação da tendência da epidemia da AIDS no Nordeste e analise descritiva das 
informações, segundo diversos níveis de desagregações. Destaca-se como resultado que a 
comparação entre os padrões espaciais de incidência da AIDS mostra uma acentuada 
discrepância entre os anos considerados, fato que permite comprovar que a AIDS vem-se 
disseminando no Nordeste de forma rápida em anos recentes. Ressalta-se também a 
identificação de um processo de interiorização da epidemia, pois não somente um maior 
número de municípios gradualmente é atingido, como também é verificado o adentramento 
paulatino em regiões cada vez mais interioranas. 

Palavras chave: Aids, epidemia, Rio Grande do Norte     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Estudos relacionados a nanomateriais vêm promovendo um crescimento em diversas áreas, 
provocando assim a busca por nanoestruturas que possuam propriedades característicos. Os 
nanomateriais podem ser utilizados para diversas aplicações como “raptores de metais”, na 
industria petroquímica. São utilizadas estruturas de titânio, que proporcionam uma área de 
superfície bem definida. Nanoestruturas de TiO2 foram sintetizados a partir de Na2Ti6O13 
através de método hidrotérmico, utilizado para sua formação o Na2CO3 e TiO2 na forma 
(anatasica). Os materiais obtidos foram caracterizados por Difração de Raio-X (DRX) e 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Através dessas analises foi possível observar 
que foram obtidas nanoestruturas na forma de tubos com estrutura cilíndrica e oca, bem 
cristalina. 

Palavras chave: Nanotubos, Mesoporoso, TiO2      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O presente trabalho, ainda na sua etapa inicial, consiste no mapeamento da porção noroeste da 
Bacia Potiguar, no Estado do Ceará. Esta região possui falhas mesozóicas que sofreram 
reativações cenozóicas. Tais estruturas são geneticamente correlacionadas às da região 
petrolífera da mesma bacia, dentro do Estado do Rio Grande do Norte. O objetivo do 
mapeamento é constatar que tais reativações favoreceram a percolação de hidrocarbonetos, 
resultando em seu acúmulo. A etapa inicial está sendo realizada em laboratório, através de 
mini-cursos do uso de softwares com o Arcgis. Este estudo está proporcionando a bolsista um 
maior entendimento dos métodos computacionais para que, durante as etapas seguintes, possa 
aplicá-los em sua área de estudo, conciliando com as visitas de campo. A seguinte será a etapa 
campo, que consistirá na coleta de amostras, bem como a efetuação de medidas através da 
bússola tipo Clar, para a obtenção das direções, mergulhos, estrias, entre outras, de tais 
estruturas. Através dos dados obtidos, poder-se-á elaborar perfis para conhecer o 
posicionamento das litologias, como também das estruturas tectônicas. 

Palavras chave: Falhas, Falhas, Falhas       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

A deposição de filmes finos a plasma por cátodo oco permite uma elevada taxa de deposição 
quando comparado com outras técnicas, como o magnetron sputtering, os processo químicos 
(CVD), o que a torna uma eficiente ferramenta para o revestimento de superfícies que 
necessitam de uma proteção, especialmente quando submetidas a elevados esforços 
mecânicos ou nos casos de aplicações que exigem multicamadas como nos dispositivos da 
microeletrônica. 
Foi desenvolvido um equipamento que utiliza a técnica de cátodo oco com uma configuração 
que permite a realização de deposição de diferentes materiais, bastando que se modifique 
apenas o material do cátodo. Inicialmente foram realizados diversos experimentos com 
cátodos de cobre com o objetivo de avaliar a eficiência do processo e qualificar o 
equipamento para deposições de filmes de titânio. Assim, foram depositados filmes com 
cátodos de titânio, onde foram utilizadas diferentes atmosferas gasosas, com a finalidade de 
obter-se filmes de dióxido de titânio e de nitreto de titânio aplicados, respectivamente, em 
substratos de silício e de aço M2 . Neste trabalho, avaliamos a taxa de deposição e a 
microdureza desses filmes, dois importantes parâmetros que demonstram a eficiência desse 
processo. 

Palavras chave: sputtering, filmes finos, cátodo oco     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O presente trabalho trata da modelagem e simulação, através do método das características em 
conjunto com o método das diferenças finitas, do escoamento transiente e incompressível no 
interior de oleodutos. A análise de tal escoamento, inerentemente tridimensional e 
multifásico, é simplificada através das considerações de escoamento isotérmico, monofásico, 
e unidimensional. No entanto, a possibilidade de separação ou quebra de coluna é levada em 
conta no presente trabalho através da hipótese de formação de bolhas discretas de gases 
dissolvidos no líquido, quando fortes transientes ocorrerem no sistema (Modelo DGCM – 
“Discrete Gas Cavity Model”). Tal simulação estende esforços anteriores bem sucedidos, os 
quais realizaram a análise de tal escoamento sem considerar o fenômeno de quebra coluna e, 
posteriormente, considerando um modelo de separação de coluna mais simples conhecido 
como DVCM (“Discrete Vapor Cavity Model”). Os resultados mostram que a principal 
vantagem de se empregar o modelo DGCM reside no fato de que esse modelo não apresenta 
picos não realísticos de pressão, inerentes ao modelo DVCM. No entanto, devido às suas 
características não lineares seu custo computacional é um pouco mais elevado do que o do 
modelo anterior (DVCM). 

Palavras chave: Simulação Computacional, Escoamentos em Dutos, Separação de Coluna 
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET0527  
TÍTULO: COMPORTAMENTO FLUIDODINÂMICO E QUEBRA DOS GRÃOS NA 
SECAGEM DO FEIJÃO VERDE NO LEITO DE JORRO  
ALUNO: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES A. JUNIOR (00985455403)  
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)  
CO-AUTOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)  
 

 

Resumo:  
 

- Neste trabalho analisa-se o comportamento fluidodinâmico do leito de jorro na secagem do 
feijão verde. Devido ao elevado conteúdo de água (70% aproximadamente), antes de ser 
processado no leito de jorro o feijão passa por uma pré-secagem em secador de bandejas até 
um nível de 40% de umidade, garantindo uma maior resistência ao grão, menores danos 
provocados pelo atrito e choque das partículas. À medida que a secagem prossegue e em 
função das modificações físicas dos grãos, o regime fluidodinâmico torna-se instável, 
sofrendo importantes mudanças bem caracterizadas pela elevação da fonte, diminuição da 
queda de pressão no leito, aumento na velocidade superficial do ar e na taxa de circulação de 
partículas, intensificando-se o atrito e a quebra dos grãos. São apresentados dados relativos às 
medidas fluidodinâmicas efetuadas ao longo da secagem do feijão verde, correlacionadas com 
a cinética de produção de pó e com a estabilidade do leito. Apresentam-se ainda, as curvas 
características do leito para diferentes cargas de feijão, discutindo-se os desvios observados 
em relação ao comportamento clássico descrito na literatura, justificados pelas respectivas 
mudanças nas propriedades físicas dos grãos e características do leito ao longo dos ensaios 
fluidodinâmicos, também decorrentes do processo simultâneo de secagem. 

Palavras chave: leito de jorro, fluidodinâmica, feijão verde    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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 Resumo:  
 

O estudo podométrico diz respeito ao pé humano e é essencial à indústria calçadista. 
Propuseram-se dois novos parâmetros podométricos, Vanjean I e Vanjean II, a fim de saber se 
tais parâmetros são eficientes no estudo da abóboda plantar, no que diz respeito a detectar a 
variabilidade da geometria dos pés humanos em jovens universitários da UFRN na faixa de 18 
a 26 anos. O uso indevido de alguns tipos de calçados poderá ocasionar danos à coluna 
vertebral, aos pés, além de problemas circulatórios. Assim, é preciso conhecer profundamente 
as medidas antropométricas dos pés e gerar parâmetros que sejam representativos de grupos 
humanos que assegurem economia de escala para produzir fôrmas adequadas e considerar, no 
projeto da fôrma, a geometria e os movimentos naturais do pé. A coleta de dados foi realizada 
com 40 pessoas, sendo 20 rapazes e 20 moças com idade entre 18 e 26 anos. As marcas 
plantares foram adquiridas em apoio bimodal sobre folhas de formato A4, utilizando-se álcool 
iodado 0,5% para impressão. Para saber se os parâmetros Vanjean I e Vanjean II foram 
significativos para análise do grupo, calculou-se o p-valor (“p-value”) com um nível de 
significância de 0,05. Através dos resultados observou-se que os parâmetros Vanjean I e 
Vanjean II foram significativos para três subgrupos dos seis subgrupos analisados. A pressão 
de contato foi analisada para se comprovar as diferenças estatísticas entre os parâmetros 
relativos aos pés esquerdo e direito de ambos os grupos. 

Palavras chave: Pé, Pressão de Contato, Parâmetros     
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 Resumo:  
 

Neste trabalho foi utilizado o processo de Slip Casting para obtenção de membranas de 
Alumina com o objetivo de uso para filtração. As membranas foram sinterizadas em três 
temperaturas, para análise e obtenção das propriedades físicas desejadas, como alta 
porosidade e boa permeabilidade. O processo Slip Casting, consiste em mergulhar um molde 
de gesso em uma solução aquosa de alumina, sendo a água da solução absorvida pelo molde 
formando uma camada rígida na sua superfície. No preparo da solução utilizou-se a alumina, 
devido sua boa estabilidade térmica, química e boa integridade; um polieletrólito, usado como 
ligante, influente sob a viscosidade e propriedades reológicas da suspensão; um sal 
inorgânico, que a estabiliza por mecanismo eletrostático; e água destilada. As membranas 
foram sinterizadas em um forno resistivo tubular em meio atmosférico, as temperaturas de 
sinterização usadas foram: 1200 oC, 1350 oC e 1500 oC. Ocorreram retrações nos diâmetros 
das membranas, sendo diretamente proporcional à temperatura de sinterização. As análises 
para determinação das propriedades físicas foram: Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV), Granulometria a Laser, Difração de Raio-X, termogravimetria (TG), Porosidade e 
Densidade Aparente e Filtração. O método de Slip Casting tornou a obtenção das membranas 
de alumina em um processo mais simples e de menor custo. Os resultados obtidos nas análises 
indicaram que a melhor temperatura de sinterização foi de 1200 oC. 

Palavras chave: alumina, slip casting, membrana      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Em função da escassez de água que atinge várias regiões do Brasil, bem como os problemas 
de qualidade da água, tem-se uma alternativa de racionalização desse bem natural, a 
reutilização da água para vários usos, dentre estes a irrigação agrícola. No sistema 
experimental de Parelhas-RN o efluente tratado é utilizado para fertirrigação de lavouras de 
milho. O sistema consta de uma lagoa facultativa, seguida por um filtro rudimentar e um 
wetland-alagado construído. O presente trabalho tem como objetivo analisar a remoção de 
matéria orgânica no sistema de tratamento de efluentes. Os experimentos foram realizados no 
período de julho a dezembro de 2004 junto aos departamentos de Eng química e Eng Civil no 
âmbito do PROSAB 04. Os parâmetros utilizados para avaliação da remoção de matéria 
orgânica foram: DBO_ Demanda Bioquímica de Oxigênio pelo método dos frascos padrões 
com incubação a 20º durante 5 dias e DQO_ Demanda Química de Oxigênio pelo método 
titulométrico de refluxo fechado, ambos fazendo uso das recomendações do Standard 
Methods, 20h Edition. Os resultados obtidos durante este período de amostragem, num total 
de 12 amostras, em termos de valores médios foram para lagoa com relação ao esgoto bruto 
83,99% e 63,35%; para o filtro em relação à lagoa 10,68% e 22,19%; para o wetland em 
relação à lagoa 75,29% e 77,96%, respectivamente os valores de DBO e DQO. 

Palavras chave: Efluentes, Reuso, Fertirrigação      
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET0540  
TÍTULO: QUÍMICA PRÁTICA NO ENSINO MÉDIO  
ALUNO: GERALDO ALEXANDRE DA SILVA JÚNIOR (06501463440)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
CO-AUTOR: VALDEMIR GOMES CORTEZ JÚNIOR (07196866444)  
CO-AUTOR: ANDRÉ DA CUNHA (00869991418)  
CO-AUTOR: TELÊMACO RANIELLY ÁLVARES ARAÚJO (05989951450)  
 

 

Resumo:  
 

Com o desenvolvimento de pesquisas na área do ensino experimental de química no nível 
médio, é indispensável à elaboração cuidadosa de oficinas para professores e alunos. O 
objetivo deste trabalho é a montagem de kits de Química, os quais serão usados em oficinas 
de Química na UFRN destinadas aos professores de rede pública de ensino do Rio Grande do 
Norte. A proposta é que esses professores utilizem esses kits como suporte nas suas aulas, 
tornando-as mais didáticas e interativas. “História da Química” e “Química e suas 
transformações” foram os temas escolhidos na seleção dos experimentos que formarão os kits. 
Foram, então, selecionados trinta experimentos simples e sem periculosidade, entre eles: 
“Teste de Chama”, “Sopro mágico”, entre outros. Todos esses experimentos foram testados e 
ajustados ao seu melhor funcionamento. Os equipamentos e substância dos kits foram listados 
e adaptados à realidade do ensino local. A próxima etapa deste trabalho consiste na utilização 
e avaliação destes kits nas oficinas. 

Palavras chave: ensino, kits química, experimentos     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O presente trabalho tem por objetivo a validação dos resultados de programas computacionais 
de simulação de sistemas elétricos de potência com aerogerador de indução duplamente 
excitado, para análise de estabilidade transitória. A metodologia utilizada é o da comparação. 
Este método consiste em comparar resultados de um programa reconhecido 
internacionalmente com as soluções adquiridas pelo programa desejado para validação. 
O programa utilizado para ser referência neste trabalho é o DigSilent PowerFactory 13.1.254. 
O primeiro passo para a análise pretendida é a montagem neste software do aerogerador com 
as estratégias de controle implementadas. O segundo passo é montar a rede que se deseja 
conectar o aerogerador (rede de Açu). O programa que tem seus resultados comparados com 
os obtidos pelo DigSilent PowerFactory 13.1.254 foi desenvolvido em ambiente 
computacional MATLABTM por pesquisadores da UFPA. O estudo da estabilidade 
transitória de sistemas elétricos de potência consiste em analisar a margem de estabilidade de 
um circuito após a ocorrência de uma perturbação. Esta perturbação pode ser uma variação 
brusca de vento, um curto circuito na linha, saída de aerogeradores dentre outros. Neste 
estudo foi simulado variação do vento e curto circuito. Ao final, comparam-se os resultados 
de parâmetros mecânicos (velocidade do rotor do aerogerador e o ângulo de passo) e de 
parâmetros elétricos (potência ativa injetada pelo aerogerador na rede e tensão nas barras do 
circuito). 

Palavras chave: Aerogerador, Estabilidade transitória, Sistema elétrico de potência 
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET0546  
TÍTULO: ESTUDOS DE UM BIOMARCADOR MOLECULAR PARA DETECÇÃO DE 
BRS EM SOLOS DA BACIA PETROLÍFERA POTIGUAR-RN  
ALUNO: DÔNATA LUYGUI SALVADOR ACHING (78938392287)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
  

 

Resumo:  
 

A biodegradação e a biocorrosão ocasionada por bactérias provoca importantes danos à 
indústria de petróleo. As Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) estao envolvidas em ambos 
eventos. Com o objetivo de estudar a ocorrência dessas bactérias em amostras de solos da 
Bacia Petrolífera Potiguar-RN (Diogo Lopes-RN,Macau-RN) e no Horto de Dois Irmãos-PE, 
realizou-se um "screening" molecular mediante a utilização de um biomarcador. Foram 
utilizadas 1214 seqüências nucleotídicas do nosso banco BdBRS, que contém informações 
sobre os genes e proteínas DsrAB e Aps envolvidas na redução de sulfato. A analise “in 
silico” através de alinhamentos múltiplos utilizando o programa Clustal-W e Bioedit 
revelaram uma alta conservação escolhendo-se o gene dsrA como biomarcador molecular. 
Estes estudos permitiram a identificação de seqüências nucleotídicas para a construção de 
oligonucleotídeos para PCR nomeados dsrA1 e dsrA2. Usando amostras de DNA 
metagenômico obtidas de experimentos em microcosmos disponíveis no laboratório foram 
realizadas diversas reações de PCR. Os resultados pré-eliminares das reações de PCR 
analisados através de eletroforese em géis de agarose revelaram produtos de amplificação os 
quais estão sendo avaliados, sugerindo a provável ocorrência de BRSs nas amostras de DNA 
metagenômico avaliadas. O emprego de biomarcadores moleculares para prospectar bactérias 
em ambientes contendo petróleo é uma estratégia de utilidade promissora no setor de P&G. 

Palavras chave: biomarcador molecular, BRSs, Bacia Petrolífera Potiguar-RN  
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Resumo:  
 

As águas residuárias não tratadas constituem um problema sanitário relevante para a saúde da 
população. Em contrapartida, após receberem tratamentos adequados, podem ser a solução 
para escassez de água em regiões semi-áridas, possibilitando o desenvolvimento de atividades 
agrícolas, através da irrigação de diversos tipos de culturas. Neste sentido, este trabalho tem 
como objetivo analisar o nível de microorganismos patogênicos mais especificamente os 
Coliformes Fecais, no Sistema de Tratamento de Esgotos da Cidade de Parelhas/RN, para 
verificar a segurança sanitária do reúso do efluente do mesmo. O sistema é composto de pré-
tratamento, lagoa facultativa primária, filtro anaeróbio e wetland, estes últimos funcionando 
em paralelo. Foram realizadas 12 coletas no período de julho a dezembro de 2004, analisadas 
no Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Na análise microbiológica 
utilizou-se a Técnica de Membrana Filtrante para membros do grupo dos coliformes.Os 
resultados obtidos indicam uma remoção em termos de coliformes fecais de 94,0 % na lagoa; 
85,1 % no filtro anaeróbico; 99,4 % no wetland. Comparando a eficiência global do sistema 
encontrou-se 99,1 % e 99,96 % de remoção operando com filtro anaeróbico e com wetland, 
respectivamente, indicando a presença no efluente final do filtro de 4,9X106 UFC/100ml e no 
do wetland de 2,1X105 UFC/100ml, níveis superiores aos indicados pela Resolução Nº 
357/2005-CONAMA, para águas doces classe 3 (4000 UFC/100ml). 
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Resumo:  
 

Uma alternativa para conservação de bioprodutos é a secagem, pois minimiza o teor de 
umidade, impedindo o crescimento de fungos e bactérias contaminantes. Atualmente, os 
biopesticidas virais são produzidos na forma de pós-concentrados, o que além de melhorar as 
condições de conservação, diminui os custos de estocagem e distribuição do produto. A 
secagem de suspensões e pastas em leito de jorro com partículas inertes vem sendo estudada 
como alternativa à secagem em spray drying, fornecendo produtos de qualidade equivalente 
num secador de baixo custo. Este trabalho tem por finalidade avaliar a performance de 
secagem do biopesticida AgMNPV na forma de soluções diluídas com e sem adição de 
caulim para um sistema contínuo; comparativamente à secagem com alimentação 
semicontínua de soluções concentradas sem adição de caulim. Os resultados obtidos 
mostraram que, utilizando alimentação semicontínua, a vazão do ar influenciou 
favoravelmente a produção de pó, enquanto a temperatura prejudicou a performance do 
processo. Todavia, a presença de caulim e temperaturas mais altas favoreceram a produção de 
pós mais secos no sistema contínuo. A atividade e integridade física do vírus foram avaliadas 
através de bioensaios e microscopia eletrônica, respectivamente. Os resultados foram 
compatíveis com os obtidos para o inseticida padrão e indicam que a secagem em leito de 
jorro pode ser considerada uma alternativa viável a produção de biopesticidas desde que se 
otimizem as condições de processo. 
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 Resumo:  
 

Na maioria das pesquisas envolvendo energia, a temperatura é uma grandeza muito 
importante e está intimamente ligada a maioria dos fenômenos observados. Na tecnologia a 
plasma a medição de temperatura de amostras imersas torna-se um grande desafio devido à 
polarização catódica a que a mesma está submetida, uma vez que o sensor de medição, 
usualmente o termopar, fica em contato elétrico com o mesmo, recebendo assim todo o 
potencial da fonte de tensão. Embora a diferença de potencial entre os terminais do termopar 
seja pequena (da ordem de mV) o potencial de cada terminal para o ponto de aquisição de 
temperatura é muito grande (cerca de 500 V), gerando um grande risco para o usuário e para o 
sistema de aquisição. O objetivo deste trabalho é apresentar uma maneira alternativa para 
aquisição desta grandeza, que proporcione segurança ao usuário com um baixo custo de 
fabricação. Para isso, foi elaborada uma interface ótica de isolamento, com dois canais de 
aquisição. Este aparato é controlado por um software desenvolvido em linguagem Delphi, que 
permite ao usuário aquisição de dados em dois canais simultaneamente em intervalos de até 
10 ms entre as medições. 
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Resumo:  
 

A falta de conhecimento e aplicação de recursos técnicos no processo produtivo trás como 
conseqüências a falta de padronização dos produtos, sendo esse fato uma forte condição para 
a não-aceitação dos produtos em estados vizinhos e até mesmo no próprio RN. Esse trabalho 
atribui-se a necessidade de maiores informações técnicas principalmente no que diz respeito à 
qualidade dos produtos norte-riograndenses, objetivando assim, contribuir para o 
fortalecimento do setor, quanto à competitividade dos produtos no mercado. Nesse trabalho 
fez-se avaliações em telhas capa e canal tipo colonial de 8 empresas, nomeadas de A à H, 
distribuídas em três regiões do RN (Grande Natal, Seridó e Vale do Assu). De cada empresa 
foi recolhida uma amostra de dez telhas, submetendo-as a ensaios (visual, forma e dimensões, 
absorção d’água, impermeabilidade, resistência à flexão) que seguem as normas técnicas da 
ABNT. As telhas produzidas no Rio Grande do Norte, de forma geral, apresentam boa 
qualidade. Essa afirmação baseia-se fundamentalmente nos resultados de absorção d’água, 
impermeabilidade e resistência à flexão. Porém, a avaliação mostrou também a não-
conformidade com relação às dimensões e forma utilizadas para a fabricação das telhas, assim 
como a grande quantidade de defeitos encontrados. Este último aspecto prejudica a aceitação 
do produto no mercado, sendo comum a venda dessas telhas defeituosas por preços inferiores 
aos cobrados pela comercialização de produtos não-defeituosos. 
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Resumo:  
 

A qualidade final das obras realizadas pela indústria da construção civil depende diretamente 
da qualidade dos materiais fornecidos e utilizados durante todas as fases de execução das 
mesmas. A participação do Governo Federal e diversos programas em nível estadual têm 
estabelecido condições para estimular e exigir a elevação do nível de qualidade na cadeia 
produtiva da indústria da construção civil. Estes programas visam à conformidade dos 
produtos às normas técnicas. Os blocos cerâmicos produzidos pelas empresas do RN são 
consumidos em grande escala pela indústria da construção civil na execução de projetos 
públicos e privados, escolas, casas e apartamentos residenciais desde os mais populares até os 
mais luxuosos. Dentre desse contexto, o programa de avaliação da conformidade de produtos 
cerâmicos do RN, está avaliando o grau de conformidade às normas técnicas brasileiras dos 
blocos e telhas cerâmicas produzidos no pólo cerâmico do estado. Neste trabalho é 
determinado o grau de conformidade e não-conformidade de blocos cerâmicos produzidos em 
diferentes regiões do RN, tais como: Assú, São Gonçalo do Amarante, Apodi, Parelhas, São 
José do Mipibu e Macaíba. Baseado nas normas técnicas brasileiras (ABNT), as quais regem 
e definem os atributos a serem considerados para avaliação, a maneira de realizar os ensaios, 
as tolerâncias e o equipamento a ser utilizado, entre outros; pode-se concluir que as amostras 
avaliadas não estão conformes com as normas técnicas. 

Palavras chave: conformidade, cerâmica vermelha, blocos    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A industrialização de frutas gera grande quantidade de resíduos, geralmente não aproveitados 
e que muitas vezes ocasionam problemas ambientais. Os bagaços de frutas são ricos em 
fibras, além de apresentarem na sua composição, proteínas e muitos sais minerais. É grande o 
interesse de pequenos e micro empresários no aproveitamento destes resíduos. Alguns estudos 
sobre o aproveitamento dos bagaços de frutas na formulação de alimentos ricos em fibras, tais 
como farinhas, biscoitos e almôndegas têm sido desenvolvidas na UFRN. Neste trabalho 
estudou-se a secagem de farinhas enriquecidas com bagaços e polpa de abacaxi e leite de 
cabra. A utilização do leite de cabra se deve a sua qualidade nutricional e a importância da 
caprinocultura para o Nordeste. Foram realizados ensaios de secagem em leito fixo (estufa e 
secador de bandejas) e em leito de jorro e obtidos resultados relativos ao desempenho dos 
secadores e a qualidade dos produtos. Os resultados mostram que a qualidade do produto 
processado no leito de jorro é excelente, o curto tempo de permanência do material no secador 
favoreceu a produção de farinhas claras e homogêneas em relação a cor, textura e 
granulometria dos grãos. As farinhas enriquecidas com bagaços apresentaram teor de umidade 
e atividade de água adequados para conservação e a qualidade nutricional é compatível com a 
de produtos industrializados similares, com baixo teor calórico e de sódio e elevada 
concentração de fibras. 

Palavras chave: Secagem, Bagaço, Farinha       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O trabalho aqui desenvolvido abrange a determinação de parâmetros físicos de rochas, 
medidas de condutividade térmica e calor específico em granitos, objetivando sua utilização 
tanto na caracterização tecnológica de rochas ornamentais, quanto em novas informações que 
forneça subsídios na discussão sobre a evolução geodinâmica da Província Borborema. Foram 
medidos os parâmetros aqui mencionados em 20 amostras de granitos, utilizando-se do 
aparelho de medidas quickline. Foram ainda realizados estudos micropetrográficos e de 
composições modais, com a utilização de microscópio petrográfico Olimpus e um contador de 
pontos tipo swift. A análise dos dados permite estabelecer que: i) há uma correlação positiva 
entre a condutividade térmica e o conteúdo em quartzo das amostras, notadamente naquelas 
de textura porfirítica; ii) por outro lado, esta relação não é observada quanto ao conteúdo de 
feldspatos; iii) e, no tocante aos minerais máficos, observa-se uma correlação negativa com a 
condutividade térmica. Para o caso das medidas de calor específico, os dados adquiridos não 
permitem ainda maiores considerações, sendo necessário dar continuidade aos trabalhos para 
melhor definir a relação entre este último parâmetro e a composição modal de granitos. De 
toda forma, fica claro uma relação entre a composição modal de rochas graníticas e suas 
propriedades físicas aqui apresentadas. 

Palavras chave: Granitos, Composição modal, Parâmetros físicos   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Na produção de leite em pó é empregada a secagem spray, que fornece produtos de excelente 
qualidade. Entretanto, seu custo elevado, muitas vezes inviabiliza sua utilização. O secador de 
leito de jorro com partículas inertes está sendo estudado como uma alternativa ao spray na 
secagem de materiais líquidos, pastas e suspensões. É um secador de baixo custo e fácil 
operação que fornece produtos em pó, com qualidade similar aos obtidos no Spray. Motivados 
pelo interesse de cooperativas de produtores de leite em utilizar este secador na produção do 
leite em pó, foi iniciada esta pesquisa sobre a secagem de leite em Leito de Jorro. Neste 
trabalho são apresentados os resultados preliminares com respeito ao desempenho e qualidade 
do produto obtido em ensaios de secagem realizados a 80ºC, variando-se a carga de inerte e a 
vazão do ar. O leito operou de forma estável com eficiência de produção da ordem de 50% , 
que pode ser melhorada mediante otimização das condições operacionais. A umidade do pó 
foi da ordem de 2,5 %, apropriada para conservação e compatível com a umidade do leite em 
pó produzido no spray. A atividade de água e granulometria do pó apresentaram valores 
médios de 0,000315 e 0,000279 mm, respectivamente. Estes resultados demonstram que o 
Leito de Jorro pode ser uma alternativa viável para a produção de leite em pó. 

Palavras chave: Secagem, Leite em pó, Leito de Jorro     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Seguindo a tendência mundial em pesquisar processos que reutilizam resíduos como matéria-
prima, esse estudo visou o uso do xisto retortado, um rejeito do processo PETROSIX 
proveniente da Petrobrás, para uso na adsorção de Pb (II), um metal pesado presente em águas 
produzidas provindas dos processos de obtenção do petróleo. Os ensaios de equilíbrio 
demonstraram que a capacidade de adsorção no xisto foi de 30 (mg de Pb (II)) / (g de xisto) e 
que o sistema comporta-se segundo o modelo de Freundlich. Os experimentos cinéticos 
indicaram uma tendência ao comportamento de 2ª ordem, de acordo com o método integral de 
análise para curvas cinéticas. Os valores das constantes de velocidade variam de 0,001 e 0,005 
mg/L.s. Os ensaios dinâmicos em leito fixo foram realizados em colunas de 8 cm de altura e 
1,5 cm de diâmetro interno. Verificou-se que o tempo de saturação foi de 12 horas, operando-
se com uma concentração de 10 mg/L. O comportamento dinâmico foi modelado a partir do 
BDST (bed depth service time), por ser um método fácil, robusto e muito usado no projeto de 
colunas de adsorção de porte industrial. Esses resultados, em conjunto, indicam que o xisto 
possui uma grande capacidade de adsorção, cinética relativamente rápida e ainda comporta-se 
de maneira estável, o que o torna competitivo frente aos processos convencionalmente usados 
na indústria. 

Palavras chave: Adsorção, Xisto retortado, Pb(II)      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O resumo aqui presente trata-se de um controle de nível de Reservatórios utilizando sistema 
operacional e programas de código aberto. Para tal atividade foi necessário um estudo de 
como usar esses sistemas operacionais e o envolvimento dos mesmos com programação em 
tempo real. O rabalho baseou-se em pesquisas na internet sobre o assunto,  estudo de tutoriais 
presentes nos softwares utilizados, análise de programas já existentes e criação de novos 
programas para o controle da planta. Além disso, preocupou-se com o acionamento do 
sistema de controle onde foi desenvolvido um circuito PWM (Pulse Width Modulation) para 
fornecer a potência necessária para as bombas utilizadas no sistema. O sistema linux utilizado 
foi o slackware-9.1 com kernel 2.4.22. O software de tempo real utilizado, também de código 
aberto foi o  Real Time Aplication Interface (RTAI), de código aberto e regido por  licença 
GPL (General Public License). O controle, que se dá via software utilizando 
microcomputador, recebe os dados do sensor de nível egera o sinal de controle com o uso de 
uma placa AD-DA (Analógida-Digital e Digital-Analógica). E para uso da mesma foi 
necessário o uso do software Comedi (Linux Control and Measurement Device Interface) que 
assim como o Rtai, também possui suas bibliotecas para ambiente de programação e as 
mesmas foram utilizadas para criação dos softwares desenvolvidos. 

Palavras chave: controle, linux, acionamento      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A Cordierita gemológica chama-se Iolita e é comercializada como pedra semipreciosa. A 
jazida em estudo localiza-se na terminação sul do Maciço de Acarí, aproximadamente 9 Km a 
oeste do município de Parelhas. Os micaxistos constituem a parte superior das supracrustais 
do Grupo Seridó e em contato com intrusões ígneas criam minerais de alteração hidrotermal 
como as cordieritas. As intrusões graníticas brasilianas e os eventos tectonometamórficos 
ocorridos na região, como as zonas de cisalhamento, interdigitadas com a foliação dos 
micaxistos, possibilitaram a abertura do sistema químico para a formação destas cordieritas. 
Ao redor de todo o corpo granítico de Acarí ocorre cordierita, mas somente nas terminações 
deste corpo (nas caldas) é que a presença das iolitas é evidenciada. A análise de lâminas 
petrográficas permitiu observar os reagentes principais que deram origem as cordieritas e os 
fatores que proporcionaram a sua formação. Tradicionalmente vê-se a origem da cordierita 
associada à desestabilização da clorita + muscovita + quartzo, que produz cordierita + biotita 
+ Al2SiO5. Porém para a área estudada essa formulação não se aplica, pois não se considera a 
grande atividade hidrotermal ocorrida na região. No caso destas cordieritas a origem está 
ligada à desestabilização da biotita e do plagioclásio pela passagem de fluido em sistema 
aberto. Os trabalhos ao microscópio evidenciam que a variedade gemológica difere da não 
gemológica porque ocorre sem inclusões e fraturamentos. 

Palavras chave: Cordierita, Gemológica, Fluido      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Neste trabalho foi avaliada a estabilidade hidrotérmica de materiais tipo MCM-41 partindo-se 
de duas rotas de síntese. Na primeira foi sintetizado o MCM-41 contendo apenas silício e na 
segunda foi incorporado alumínio na estrutura, gerando o aluminossilicato AlMCM-41. A 
síntese foi realizada para a obtenção do material mesoporoso com razão molar de SiO2/Al2O3 
igual a 50. Os materiais obtidos foram lavados, filtrados e calcinados a 450ºC e em seguida 
submetidos a tratamento hidrotérmico. Através das analises de DRX foi observado que a 
incorporação de alumínio na estrutura do MCM-41 pelo método de impregnação pós-síntese 
foi satisfatório, visto que houve um aumento na estabilidade hidrotérmica do MCM-41 em 
comparação com as amostras que continham somente silício. 

Palavras chave: MCM-41, MESOPOROSO, SÍNTESE     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Neste trabalho realizou-se o projeto e a implementação de uma plataforma robótica móvel 
autônoma de baixo custo, como a sua arquitetura de hardware e software. Com esta 
plataforma, serão desenvolvidas técnicas de processamento inteligente da informação com a 
integração eficiente de esquemas de fusão sensorial, além de futuras aplicações em robótica 
móvel a serem desenvolvidas por pesquisadores da Base de Pesquisa em Sistemas Inteligentes 
da UFRN. Com o trabalho ainda em andamento, foram implementados a sua estrutura física, 
composta de uma plataforma de alumínio, sua estrutura mecânica, com motores acoplados a 
caixas de redução e parte do software embarcado. Além disto, o seu projeto elétrico já está 
pronto, bastando apenas sua implementação. Foi utilizada uma arquitetura baseada no 
protocolo industrial CAN, para prover maior portabilidade na adição de novos dispositivos ao 
robô. Sua construção terá importante aplicação no setor acadêmico pela incorporação destas 
novas técnicas nas disciplinas correlacionadas com tais conhecimentos e métodos. Com este 
projeto, foi possível reunir bastante experiência na implementação lógica e física destes 
dispositivos, como o dominio da técnica controle de motores de corrente contínua utilizando 
acionadores supervisionados por microcontroladores, como também o uso de conhecimentos 
aplicados a eletrônica e software aplicados a microcontroladores utilizados na interface entre 
o computador embarcado no robô e dispositivos sensores. 

Palavras chave: Robótica, Fusão sensorial, Sistemas inteligentes    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho objetiva resolver o problema do planejamento de novas redes de distribuição, 
uma vez que este é resolvido, atualmente, de forma intuitiva. A solução consiste em definir 
uma rota para as linhas de distribuição, dimensionando os condutores, que possua tanto um 
menor custo de construção como também baixas perdas de potência. Para automatizar este 
processo, utilizamos o algoritmo genético, que faz uso do fluxo de carga pelo método da soma 
das potências, sendo o aqui proposto diferenciado dos demais da literatura atual. 
Usualmente há a necessidade de se determinar, previamente ao fluxo de carga, o condutor que 
interligará duas cargas, considerando apenas o cálculo de uma corrente nominal. O problema 
consiste no fato de que os valores finais dessas correntes são, geralmente, maiores que os 
valores pré-determinados, podendo exceder o limite do condutor escolhido.  
No nosso algoritmo este problema foi resolvido durante o processo iterativo que ao calcular, 
da mesma forma, estas correntes, seleciona em uma lista de condutores, o mais apropriado 
para aquela conexão, seguindo assim com o cálculo das perdas no sistema.  
A inovação aqui proposta foi bem sucedida, gerando resultados compatíveis com realidade 
dos condutores normalmente utilizados. É importante ressaltar que o custo de tempo 
computacional adicional devido à automatização na escolha dos condutores não foi 
significativo para o processo final. 

Palavras chave: condutores, dimensionamento, fluxo     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Nos últimos anos, a crescente demanda por fontes energéticas tem intensificado as atividades 
da indústria de hidrocarbonetos (petróleo e gás), aumentando assim os riscos de 
derramamentos decorrentes das atividades de exploração, produção e transporte de óleo, e das 
operações de navios-tanques em terminais portuários. No estado do Rio Grande do Norte, as 
instalações da indústria petrolífera estão localizadas no litoral setentrional, entre os 
municípios de Guamaré e Areia Branca. Esta região está inserida no contexto geológico-
geomorfológico da Bacia Potiguar em suas porções onshore e offshore, sendo caracterizada 
por uma alta sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo e diversidade no uso do meio 
físico. Isso faz com que os riscos sejam consideráveis não apenas para o meio ambiente, mas 
também para a população e para as atividades sócio-econômicas em geral (carcinicultura, 
salinas, etc.). O principal objetivo deste trabalho é contribuir com o monitoramento ambiental 
da região, integrando produtos de sensoriamento remoto (imagens SRTM e Landsat 7 ETM+) 
com dados altimétricos e batimétricos em uma mesma base de dados georreferenciados, 
utilizando os aplicativos Surfer 8.0, Mapinfo 7.0, ArcGis 8.3 e ER Mapper 6.4. Como 
resultados foram gerados modelos digitais do terreno, realçando as feições geomorfológicas e 
auxiliando assim a caracterização geodinâmica da área. 

Palavras chave: Monitoramento Ambiental, Sensoriamento Remoto, Modelagem Digital de 
Terreno           
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental e de Produção de Cruzeta, no período 
de dezembro de 1994 a dezembro de 2004. Objetivou-se avaliar a produção de matéria seca e 
características morfológicas do mandacaru (Cereus jamacaru DC.) cultivado em cinco 
densidades populacionais: 1111, 1667, 2222, 2500 e 3333 plantas/ha. O plantio foi por 
estaquia no sentido vertical. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, sendo 
cinco densidades populacionais e quatro repetições. O índice de sobrevivência (ISOB) e o 
diâmetro do caule (DC) não foram influenciados (p>0,05) pelos tratamentos experimentais 
com valores entre 86,1 e 93,7% e 7,32 e 7,69 cm, respectivamente. O filocromo foi 
influenciado negativamente. A taxa de alongamento do caule (TAlC) em cm, a taxa de 
aparecimento do caule (TApC) em caule x ano-1, a produção de matéria verde (PMV) e a 
produção de matéria seca (PMS), em kg/ha, foram influenciadas quadraticamente pelas 
densidades populacionais de plantas. A produção de matéria seca com a menor densidade 
populacional foi de 6717,77 kg de MS/ha, e de 13040,96 kg de MS/ha para a maior 
densidade, durante 10 anos. 

Palavras chave: mandacaru, densidade, produção      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O milheto é uma gramínea anual de crescimento rápido com elevada produção de forragem, 
adaptada a regiões de clima com baixa pluviosidade e fertilidade, sendo utilizado tanto em 
pastejo direto, quanto sob a forma de forragem conservada. O objetivo foi avaliar as 
características fenológicas: altura da planta, relação folha/caule e produção de matéria seca. O 
trabalho foi desenvolvido no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, em Parnamirim – 
RN, no período de 15 de março a 16 de junho de 2005. Foi utilizado delineamento 
experimental em bloco completo casualizado, com dois tratamentos e seis repetições. As 
parcelas experimentais (20 m2) foram constituídas por oito linhas de 5,0 m de comprimento 
cada, com espaçamento de 0,5 m entre elas. Os cortes foram efetuados a uma altura 15 cm do 
solo, eliminando-se a bordadura, constituída das duas linhas laterais e um metro de cada 
extremidade da parcela, colhendo-se a biomassa da área útil. No primeiro corte as variáveis 
apresentaram produção de 4733 kg/ha, 2,44m, 0,56 e segundo 1832 kg/ha, 1,51m e 0,93 para 
os parâmetros de matéria seca, altura, relação folha/caule, respectivamente. De acordo com os 
resultados obtidos houve uma variação de rendimento devido às alterações edafoclimáticas. 

Palavras chave: Milheto, Características fenológicas, Variação de rendimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O setor elétrico brasileiro está passando por um período de profundas mudanças. Para lidar 
com tais mudanças, é necessário desenvolver técnicas mais flexíveis e robustas para análise 
dos sistemas energéticos. Nesse trabalho foram utilizadas técnicas computacionais 
evolucionárias: os algoritmos genéticos, AGs.Essa proposta de automatizar os procedimentos 
de Engenharia do sistema de distribuição surgiu com intuito de melhorar a sua confiabilidade 
e segurança, bem como a qualidade do fornecimento e a rentabilidade do negócio. O 
planejamento da rede consiste em definir as rotas das linhas de transmissão, localizar as 
subestações, e dimensionar os condutores, seguindo as restrições de topologia radial e limites 
de corrente e tensão.O objetivo do planejamento de redes é de atender a todas as cargas 
(consumidores) minimizando as perdas de energia e os custos de construção da rede. Por isso 
foi proposto incorporar ao cálculo de fluxo de carga o dimensionamento de condutores, 
utilizando o algoritmo genético para minimizar os dois custos simultaneamente.  
Os AGs adaptaram-se ao problema do planejamento de redes de distribuição, por serem uma 
técnica de otimização global flexível. Os AGs trabalham com uma população de soluções que 
convergem, fornecendo soluções ótimas para o problema. Neste trabalho foi proposto um AG 
com representação baseado em árvores na qual produziu resultados satisfatórios, em tempo 
razoável. 

Palavras chave: Sistemas de distribuição de Energia Elétrica, Algoritmos Genéticos, 
otimização           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O principal objetivo desta pesquisa é estudar os limites de solubilidade de sistemas ternários e 
pseudo-ternários para construir diagramas de fases, principalmente com sais de metal pesado 
e compostos orgânicos aplicando a técnica Termométrica Quasi-Isotérmica (TTQ) e outras 
técnicas de análise (condutimetria, ponto de turbidez e outras). Os diagramas permitem 
elaborar estratégias para a extração dos metais que são fortes contaminantes ambientais e 
outros que são de interesse da indústria metalúrgica. A TTQ obtém os dados de solubilidade 
evidenciando através da temperatura as trocas de calor ocorridas quando uma fase aparece ou 
desaparece mediante a adição de um diluente. O princípio do método consiste em medir os 
efeitos térmicos associados às transformações que ocorrem no sistema à temperatura quase 
constante. A composição global da mistura é conhecida e modificada pela adição do diluente. 
De acordo com o comportamento da temperatura determina-se o momento exato em que 
houve variação das propriedades físicas do sistema, logo, evidencia um limite de solubilidade. 
O conjunto de dados obtidos permite a construção da isoterma de 25 °C. 

Palavras chave: Solubilidade, Extração, Sais      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho tem por objetivo a aplicação de técnicas numéricas e computacionais para a 
modelagem e simulação do comportamento dinâmico de reservatórios de petróleo e gás 
natural. A previsão de comportamento de reservatórios a partir de modelos matemáticos é 
uma importante ferramenta para a indústria petrolífera, uma vez que se pode determinar, por 
exemplo, o tempo de vida útil de um determinado lençol e as condições operacionais para 
mantê-lo produtivo. A aplicação de equações de conservação de massa e energia aos sistemas 
rocha-óleo-água-gás origina um sistema de equações diferenciais parciais cuja resolução 
envolve relativa complexidade matemática. Neste trabalho investigou-se a resolução dessas 
equações por meio da técnica conhecida por aproximação polinomial ou colocação ortogonal, 
que permitiu uma simplificação considerável nas etapas de solução numérica subseqüentes. 
Inicialmente, sistemas fluidos binários do tipo rocha-óleo-água, de comportamento 
hidrodinâmico simplificado, foram investigados de acordo com as equações propostas por 
Buckley-Leverett. Os resultados obtidos para esses sistemas, representados em termos da 
saturação de água em relação ao deslocamento para escoamento horizontal em reservatórios 
contendo apenas óleo e água, mostraram-se compatíveis com aqueles obtidos pelas técnicas 
usuais de diferenças finitas. 

Palavras chave: modelagem e simulação, reservatórios, aproximação polinomial 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O presente trabalho trata do estudo de curtos-circuitos em redes de distribuição de energia 
elétrica. O objetivo deste estudo é conhecer as intensidades das correntes de curto-circuito 
trifásico, bifásico, fase-terra e fase-terra mínimo em qualquer trecho do sistema elétrico e, 
dessa forma, possibilitar, de maneira mais real, o ajuste e dimensionamento dos equipamentos 
de proteção (relés, religadores e seccionalizadores), disjuntores, chaves e cabos das redes de 
distribuição. No que diz respeito aos modelos matemáticos que descrevem as modalidades de 
curtos-circuitos, é empregado o teorema da superposição i.e., são somadas fasorialmente à 
corrente de curto-circuito calculada, a corrente pré-falta (corrente do caso-base) fornecida por 
um programa de fluxo de carga. O cálculo dessas correntes de curto-circuito é realizado por 
um programa desenvolvido em linguagem C que possui como parâmetros de entrada as 
tensões nodais, correntes pré-falta (ambos valores fornecidos por um programa de fluxo de 
carga) e as impedâncias de seqüência positiva e zero (valores tabelados para cada tipo de 
condutor) dos trechos das redes de distribuição de energia elétrica. 

Palavras chave: curto-circuito, teorema da superposição, fluxo de carga   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O feijão verde (Vigna unguiculata L. Walp) é uma cultura de grande importância social e 
econômica no Nordeste brasileiro, sendo considerado um alimento básico para a população, 
incluindo a de baixa renda. Isso se dá pelo seu alto valor protéico. Como o feijão verde é 
muito perecível é necessário o estudo da sua conservação, viabilizando assim o 
aproveitamento e distribuição da produção o ano todo. O feijão verde in natura apresenta uma 
atividade de água alta (0,995) que permite o desenvolvimento de microrganismos. Os 
resultados da análise microbiológica foram: mesófilos = 1,2x10^9 ufc/g, bolores e leveduras = 
6,5x10^8 ufc/g e presença de coliformes totais. As análises físico-químicas apresentaram os 
seguintes resultados: sólidos solúveis 7,6 °Brix, acidez total titulável 0,23%, pH 6,66, proteína 
8,2% e umidade 75,2%. Foi determinada a atividade de água e conteúdo de água em amostras 
do feijão verde sem branqueamento, desidratadas em estufa, em intervalos de 30 min, com 
tempo total de secagem de 4,5 h. Os resultados mostraram que a partir da terceira hora de 
secagem, a umidade não sofreu mais variação e a atividade de água permaneceu no intervalo 
de 0,10 a 0,11. Para a faixa de umidade entre 2 e 18%, a atividade de água variou entre 0,287 
e 0,907. Observou-se que em níveis de umidade de 8%, o feijão apresentou atividade de água 
na faixa recomendada para sua conservação (0,30 a 0,60). No feijão branqueados os 
resultados foram semelhantes. 

Palavras chave: FEIJÃO, CARACTERIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A microemulsão é formada por dois líquidos imiscíveis e um tensoativo, ou na maioria das 
vezes, uma mistura de tensoativo e cotensoativo, proporcionando estabilidade ao sistema. 
Estruturalmente estes sistemas são do tipo óleo em água e água em óleo e podem ser 
invertidas de uma forma a outra por adição de uma das fases ou modificando-se o 
emulsificante. Experimentalmente a parafina foi solubilizada na microemulsão em seguida foi 
adicionado à mesma proporção de aguarrás, o sistema foi agitado e depois centrifugado, 
ocorrendo à separação de duas fases. A fase inferior é a microemulsão e a superior era 
formada por aguarrás, parafina e o butanol ambos arrastados da microemulsão. A quantidade 
de butanol removida da microemulsão pela aguarrás foi quantificada e adicionada à 
microemulsão, recompondo a sua composição, possibilitando a sua reutilização como 
solubilizante da parafina. O processo foi repetido por quatro vezes, utilizando novas 
proporções de solvente em cada fase, porém a aguarrás utilizada para a remoção da parafina 
da microemulsão pode ser utilizada para remoção parafínica até a saturação, sendo assim 
enviada para o processo para reaproveitamento. A composição da microemulsão utilizada 
proporcionou a solubilização da parafina em sistema contínuo e a sua posterior regeneração, 
viabilizando a sua utilização na remoção de depósitos parafínico tornando-se um processo 
inovador e promissor dentro da indústria de petróleo. 

Palavras chave: parafina, tensoativo, microemulsão     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

A Catedral Metropolitana de Natal foi projetada em 1972 pelo arquiteto potiguar Marconi 
Grevi, mas só foi inaugurada em 1988, por ocasião da visita do Papa João Paulo II à cidade. O 
trabalho proposto tem por objetivo identificar no edifício características formais da corrente 
da arquitetura moderna denominada Brutalismo, a partir da análise de seu partido 
arquitetônico, estrutura e materiais construtivos. Têm-se como hipóteses declarações do 
próprio autor sobre o projeto e sua filiação (do arquiteto) à corrente brutalista. A relevância da 
pesquisa está na importância intrínseca do objeto: monumentalidade, ousadia formal e 
pioneirismo técnico-construtivo; e na contribuição que ela pode trazer à investigação e 
catalogação das manifestações modernistas/brutalistas na arquitetura local. Utilizam-se dois 
instrumentos metodológicos: documentação bibliográfica (literatura especializada, 
documentos, jornais e periódicos da década de 70 e 90) e pesquisa de campo (observações, 
entrevista com o arquiteto e registro fotográfico). O estudo segue duas linhas diretrizes: 
caracterização das manifestações brutalistas e análise morfológica do objeto a partir de três 
categorias analíticas: forma, estrutura e materiais de construção. 

Palavras chave: Arquitetura Moderna, Brutalismo, Análise Morfológica   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Neste trabalho é realizada a modelagem da difusividade molecular da água na secagem não 
isotérmica de alimentos. Se parte de dados experimentais, em condições consideradas 
isotérmicas, da massa de água no alimento em função do tempo e da espessura da banana, 
admitida como uma placa plana infinita, já que foi utilizado filetes da fruta. Usa-se como base 
de cálculo a segunda lei de Fick para cálculo das concentrações e umidades de equilíbrio, 
utilizou-se também uma equação simplificada que correlaciona a concentração em função do 
tempo e um fator de forma especifico para a placa plana, devido o tempo de secagem, 
temperatura e espessura da fruta. Sendo assim capaz de ser correlacionada com a segunda 
equação de Fick e calculada a difusividade da água na fruta, relacionada com a concentração 
de equilíbrio numa determinada temperatura, e repedindo o mesmo procedimento para as 
outras faixas de temperaturas. Com o valor da difusividade encontrado, relacionamos com a 
equação de Arrhenius, linearizando e plotando um gráfico relacionando a difusividade com o 
inverso da temperatura para o encontro da energia de ativação. Por fim o trabalho apresenta 
vários gráficos e um principal que uni todos os cálculos e correlações feitas, que dá a relação 
entre a difusividade e o inverso da temperatura. As correlações e cálculos apresentam 
respostas bem significativas comparadas com outros trabalhos. 

Palavras chave: difusividade;, Secagem de Alimentos;, Umidade.   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A remoção de cor de efluentes têxteis tem sido matéria de considerável interesse nas duas 
últimas décadas, não apenas pela potencial toxidade de certos corantes, mais principalmente 
pela fácil detecção nas águas receptoras. Efluentes coloridos são esteticamente desagradáveis, 
impedem a penetração da luz, prejudicam a qualidade dos corpos d’água e podem ser tóxicos 
aos processos de tratamento, aos organismos da cadeia alimentar e para a vida aquática. A 
utilização de microemulsão surge como um inovador tratamento para a remoção de cor. Este 
trabalho apresenta a influência do pH do efluente na remoção de cor utilizando microemulsão. 
O efluente utilizado neste estudo foi obtido de uma tinturaria de Natal/RN, com pH 10,44, 
contendo os corantes reativos Procion Amarelo H-E4R, Procion Azul H-ERD e Procion 
Vermelho H-E3B. O sistema de colorimetria utilizado foi o CIE L* a* b* (CIELAB) espaço 
de cor e (∆E*ab) diferença de cor. Para determinar o ponto ótimo de remoção, foram feitos 
ensaios com o pH variando de 1 até 10. Os resultados foram determinados através da 
diferença de cor entre o efluente tratado e a água (solução padrão), utilizou-se para esta 
análise, um tintômetro Lovibond PFX-950, com intervalos de comprimento de onda de 420 a 
710 nm, Iluminante C e observador padrão com ângulo de 2º. Observou-se que a remoção de 
cor foi superior a 98% quando o pH do efluente foi ajustado para 9, o que comprova que o pH 
do efluente tem um efeito significativo na remoção de cor por microemulsão. 

Palavras chave: Microemulsão, Efluente têxtil, CIELAB     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Algumas galáxias possuem no seu centro um buraco negro gigante (supermassivo). Uma 
grande quantidade de gás forma um disco de acresção que espirala em torno do mesmo e 
nasce assim o que chamamos de Núcleo Ativo de Galáxia (NAG). Partículas são ejetadas com 
velocidades relativísticas ao longo do eixo de rotação do buraco negro e formam um par de 
jatos supersônicos. As extremidades dos jatos são as regiões mais brilhantes ou “hotspot”, que 
avançam no meio interestelar e, posteriormente, no meio intergaláctico. Em torno deles é 
formado uma espécie de casulo. Esta é a estrutura básica de uma Rádio fonte dupla 
extragaláctica. Este trabalho consta de três etapas: (1) os mapas das fontes extensas do 
catálogo 3CR são digitalizados determinando-se a posição do núcleo galáctico e do “hotspot”, 
o diâmetro do feixe de resolução do rádio telescópio e os contornos de igual intensidade. (2) 
Os dados são compilados por um programa aplicativo de traçado de superfícies equipotenciais 
onde, depois de reconstituída a imagem original, a grade de pontos com os valores da 
intensidade em toda a região da fonte é armazenada no banco de dados. (3) Com os valores 
tabelados da emissão rádio da região onde se encontra a galáxia, traça-se os perfis de 
intensidade tanto paralela como perpendicularmente ao eixo da fonte e calcula-se a pressão e 
o campo magnético nos “hotspots” e ao longo da fonte. 

Palavras chave: Rádio Galaxias, Jatos Extragalácticos, Quasares    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

Corantes reativos são largamente usados na indústria têxtil no tingimento de fibras 
celulósicas. Efluentes contendo estes corantes são considerados problemáticos por serem 
removidos de forma ineficiente quando comparados com outras classes de corantes. Da 
mesma forma os metais presentes no efluente, como: cádmio, cobre, cromo e ferro, 
prejudicam o tratamento, não podendo ser eliminados. Microemulsões são dispersões líquido-
líquido formadas por dois líquidos de diferentes polaridades e uma mistura de agentes 
tensoativos. Em proporções conhecidas de seus constituintes são capazes de se equilibrar com 
outras fases, separando-as, permitindo a extração. O presente trabalho apresenta os resultados 
obtidos na extração de corantes reativos e de metais, por microemulsão, presentes em três 
banhos de exaustão dos corantes Procion azul H-ERD, Remazol azul turquesa G e azul RR. O 
sistema microemulsionado estudado é composto por uma amina de cadeia longa, álcool 
isoamílico (cotensoativo) em uma razão C/T = 2, querosene (fase oleosa) e o efluente como 
fase aquosa. A análise da cor utilizou o método colorimétrico CIELAB, sendo a diferença da 
cor entre o efluente e a fase aquosa obtida após a extração, determinada pela diferença de cor 
∆E*ab. O teor de metais pesados foi determinado por espectrometria de absorção atômica de 
chama (Espectrofotômetro Varian Speert AA-Plus). O sistema usado mostrou-se muito 
eficiente na remoção da cor (∆E*ab superior a 90) e de metais (acima de 98%). 

Palavras chave: Metais pesados, Tensoativo, Cor      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0647  
TÍTULO: SST - FERRAMENTAS PARA ANÁLISE SINTÁTICA DO ESPAÇO.  
ALUNO: GILTON BATISTA DE ARAÚJO FILHO (43057004415)  
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)  
 

 

 Resumo:  
 

Esse poster apresenta um conjunto de ferramentas computacionais - SST, para a plataforma 
PC/Windows, destinado ao ensino de análise sintática do espaço e à utilização em pesquisas 
que empregam esse método de investigação da forma construída. Um número significativo de 
estudos que utilizam Sintaxe do Espaço tem sido produzidos na base de pesquisa MUsA – 
Morfologia e Usos da Arquitetura, apesar das dificuldades decorrentes da escassez de 
softwares e hardwares adequados. O SST foi criado com o intuito de minimizar essas 
dificuldades, uma vez que os programas mais consolidados pelo uso, desde os anos 80, foram 
escritos para a plataforma Macintosh. Foi produzido um aplicativo (AxAnim) para AutoCAD, 
capaz de calcular parâmetros expressivos de determinadas propriedades das estruturas viárias 
a partir de suas representações lineares – os mapas axiais. O desempenho, embora satisfatório, 
dos pequenos sistemas, não foi eficiente para aqueles grandes e complexos. Para superar o 
problema de velocidade, foi criado um programa em linguagem C (SST-C, hábil para 
importar um arquivo de coordenadas em formato TXT e produzir parâmetros computados 
também em TXT). O resultado comparativo foi bastante satisfatório para grandes sistemas. O 
passo seguinte será elaborar uma extensão para o ArcView, capaz de importar o arquivo de 
dados com os parâmetros já calculados, criar um tema com o mapa axial e uma tabela com 
seus valores. O SST está disponível gratuitamente na Internet. 

Palavras chave: Arquitetura, Sintaxe do Espaço, Software    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0649  
TÍTULO: SISTEMA DE PERCEPÇÃO PARA UMA FROTA DE MINI-ROBÔS  
ALUNO: AUCIOMAR C TEIXEIRA DE CERQUEIRA (05304276485)  
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)  
  

 

Resumo:  
 

O projeto de Futebol de Robôs é desenvolvido no Laboratório de Sistemas Inteligentes 
pertencente ao Departamento de Engenharia de Computação e Automação da UFRN, e tem 
como objetivo desenvolver ferramentas de software e hardware, para fins de pesquisa nas 
áreas de Inteligência Artificial e Robótica Inteligente. Nos últimos meses, atentou-se para 
melhorar o módulo da aquisição de imagens do sistema visão. Este tem como objetivo 
identificar os objetos em uma partida de futebol (robôs e bola). Para isso a imagem captada 
pela câmera é segmentada e, em seguida, os objetos são etiquetados. A segmentação consiste 
em distinguir se um pixel pertence a um objeto ou ao campo. Aqueles pertencetes a objetos 
serão pintados de branco, e os demais serão pintados de preto. Uma quantidade mínima de 
pixels brancos vizinhos determina uma região. Com a imagem segmentada, parte-se para a 
fase de etiquetagem. Aqui são atribuídos às regiões um centro de posição, uma cor (cada 
jogador tem um cor diferente) e sua quantidade de pixels. Por fim as regiões são co-
relacionadas de maneira heurística, de modo a identificar os objetos em cena: aquelas que se 
apresentarem próximas geograficamente uma da outra, provavelmente constituirão um 
jogador; aquela que apresentar cor laranja será a bola (devido as regras do jogo). Com isso, 
ter-se-á no fim deste módulo a posição e orientação de cada jogador. 

Palavras chave: futebol de robôs, visão, robótica      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0650  
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CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
 

 

Resumo:  
 

A produção de volumosos de qualidade é um dos principais fatores determinantes da 
lucratividade dos principais sistemas pecuários brasileiros. No Nordeste, em particular na 
região semi-árida, a produção desses volumosos é bastante crítica, tendo em vista a drástica 
estacionalidade. O capim-elefante apresenta entre as forrageiras cultivadas no Rio Grande do 
Norte, com maior difusão nos sistemas de produção de leite. Porém o manejo inadequado 
dessas forrageiras geralmente resulta na obtenção de uma forragem disponível de baixo valor 
qualitativo. Os clones foram adquiridos através de parceria com o Programa de Melhoramento 
da Embrapa/Gado de leite. O experimento foi realizado na Estação Experimental Rommel 
Mesquita de Faria (EMPARN), em Panamirim - RN, por um período de dois anos. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados com quatro 
repetições, com cada parcela composta de cinco fileiras de cinco metros, com espaçamento de 
um metro entre si. As adubações para estabelecimento e manutenção foram realizadas de 
acordo com a análise do solo e irrigadas quando necessário. A produção de matéria seca 
apresentou altos rendimentos da ordem de 50 a 60 t MS/ha por cortes a cada 60 dias. Os 
clones CNPGL91F06.3 e CNPGL92F37.5 destacaram-se em relação à produção de matéria 
seca em relação aos demais clones e superiores as cultivares existentes atualmente. 

Palavras chave: Forragicultura, Capim-elefante, Produção de matéria Seca  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0651  
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POLIMÉRICOS  
ALUNO: RAFAEL BARBOSA BARRETO (00849785464)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
  

 

Resumo:  
 

Neste trabalho foram produzidos compostos cerâmicos reforçados com carboneto de tântalo, a 
partir de um polímero a base de silício (polifenilssiloxano), um componente reativo (Tântalo 
metálico) e um componente inerte (Alumina), através da mistura, homogeneização, 
compactação a quente (150 a 200 ºC) e pirólise (1200 a 1400 ºC, por 2 horas). Para a 
caracterização física e química destes compósitos, foram realizados estudos granulométricos, 
Análise Termogravimétrica (TGA), Análise Térmica Diferencial (DTA), Difratometria de 
Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia por Energia 
Dispersiva (EDX). A granulometria foi realizada em um analisador de distribuição 
granulométrica. De acordo com a TGA, observou se uma melhoria do rendimento cerâmico 
dos compósitos em relação ao polímero puro. Observou-se também a eficiência do processo 
na obtenção do Carboneto de Tântalo, de acordo com as análises de EDX, MEV e DRX. O 
comportamento dos compostos, em relação às propriedades físicas, foi verificado através de 
análises de absorção de água e porosidade aparente, onde observou-se os melhores resultados 
nos compostos com maiores teores de tântalo. O processamento e obtenção de compósitos 
cerâmicos a partir de precursores poliméricos vêm se mostrando bastante promissora, devido 
as excelentes propriedades que este material tem apresentado e pelo fato de o Brasil possuir 
reservas consideráveis deste material, em especial o estado do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: pirólise, carboneto de tântalo, precursores poliméricos   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0655  
TÍTULO: UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA PESQUISAS EM 
MÁQUINAS SEM MANCAIS  
ALUNO: JEAN OLIVEIRA PAIVA (03448658430)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
  

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema de aquisição de dados para pesquisas 
em máquinas sem mancais. Uma máquina sem mancais é basicamente um motor elétrico 
cujos mancais mecânicos foram substituídos por forças radiais provenientes do campo do 
estator. A máquina é acionada por um conversor de potência e controlada por um processador 
digital de sinais (DSP). Devido a natureza complexa do seu controle, diversas são as variáveis 
a serem monitoradas. O sistema de aquisição é composto por um computador PC com uma 
placa de aquisição, seis transdutores de corrente, seis transdutores de tensão, dois sensores de 
posição radial do rotor e um de velocidade mecânica. Um software de visualização, 
desenvolvido em LabVIEW, permite monitorar esses sinais e, a partir do processamento 
digital dos mesmos, obter parâmetros úteis para o estudo da máquina e avaliação do 
desempenho de controladores. 

Palavras chave: Aquisição de dados, LabVIEW, Máquina sem Mancais   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0658  
TÍTULO: COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO DE ÍONS LANTANÍDEOS COM 
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CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)  
 

 

Resumo:  
 

Os complexos de íons lantanídeos têm sido pesquisados com os mais variados tipos de 
ligantes macromoleculares, visando obter propriedades necessárias às aplicações biomédicas. 
Entre esses ligantes estão os macrocíclicos derivados do ciclamo, que são eficientes na 
coordenação dos íons lantanídeos por formarem complexos estáveis, inertes e com 
propriedades magnéticas e luminescentes bastante atrativas. Esses complexos podem agir 
como dispositivos estruturais e sondas analíticas em sistemas vivos e químicos. O objetivo 
deste trabalho é sintetizar ligantes macrocíclicos derivados do ciclamo e, posteriormente, 
utilizá-los para se coordenar aos íons lantanídeos. No desenvolvimento deste projeto, foi 
sintetizado um ligante macrocíclico proveniente da reação entre o ciclamo e o ácido 5-bromo-
nicotínico, numa proporção de 1: 5,5, respectivamente. A caracterização deste ligante foi 
obtida a partir de várias análises, dentre elas: o teste de solubilidade, que mostra a 
solubilidade do ligante na água, a 60ºC; a microanálise de CHN, na qual foi confirmada a 
fórmula molecular C22H32N6O4Br2; a espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho, onde se C=0 e surgimento de novasνN-H, o deslocamento do νobserva o 
desaparecimento do  N-C, evidenciando assim a formação de um novo composto; e oνbandas, 
tais como o  ponto de fusão, que é inferior ao dos reagentes. A próxima etapa do trabalho 
consiste em sintetizar complexos de íons lantanídeos com esse novo ligante macrocíclico. 

Palavras chave: Lantanídeos, Ciclamo, Ácido 5-bromonicotínico    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0661  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS DE 
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Resumo:  
 

Dentre as diversas técnicas de deposição de filmes finos, a técnica de spin-coating se destaca 
devido a rapidez e possibilidade de se espalhar homogeneamente a solução sobre o substrato. 
Neste trabalho utilizou-se uma resina precursora de zircônia estabilizada com 8 % em Mol de 
ítria sobre um substrato, tendo como variáveis a viscosidade da solução, a velocidade de 
rotação, tempo de deposição do material a ser depositado e número de ciclos. A deposição 
procedeu-se segundo um experimento fatorial com duas réplicas, gerando uma tabela de 
ANOVA (Análise de Variância) e permitindo o estabelecimento de modelos estatísticos de 
deposição destes filmes. Neste trabalho foi avaliada a técnica de deposição para posterior 
aplicação em sistemas que utilizam materiais com características elétricas e catalíticas, mais 
precisamente células a combustível de óxido sólido. No planejamento do experimento adotou-
se 2 fatores, cada qual com 3 níveis: [1] velocidade de deposição (1000, 2500 e 4000 rpm) e 
[2] ciclos de deposição (2, 8 e 16 ciclos) para a mesma viscosidade da solução e tempo na 
deposição. Foram verificadas as significâncias dos efeitos tomados isoladamente e 
combinados, assim como proposto um modelo estatístico que torna possível otimizar a 
deposição nos intervalos estabelecidos pelos níveis do experimento. Os filmes depositados 
foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura. 

Palavras chave: spin-coating, zircônia, estatística      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0664  
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Resumo:  
 

O líquido da castanha de caju (LCC) é um fluido viscoso, castanho-escuro e constitui uma das 
principais fontes vegetais conhecidas de monômeros fenólicos insaturados. Seus principais 
constituintes são compostos fenólicos alquil substituídos: o ácido anacárdico, o 2-metil cardol, 
cardol e cardanol. O mais importante destes constituintes do LCC é o cardanol que pode ser 
utilizado na obtenção de resinas por policondensação, reagindo com os metilenos ativos como 
o formaldeído ou a hexametilenotetramina. O objetivo deste trabalho é sintetizar resinas 
cardanolformaldeído em substituição das resinas fenolformaldeído que são tóxicas e 
provocam significativos prejuízos ambientais, devido ao fenol utilizado na sua síntese. Esta 
foi sintetizada por reação de polimerização e condensação entre o cardanol e o formaldeído, 
utilizando um catalisador alcalino e um solvente orgânico. Estes componentes foram 
misturados e mantidos sob agitação num agitador mecânico Tecnal TE-139 (em temperatura 
de 45 ºC) por 1 hora. A resina resultante foi tipo RESOL, pois foi obtida num único estágio e 
devido à condensação dos fenóis metilóis, na presença de catalisador alcalino e formaldeído. 
Esta apresentou cor amarelada, com baixo tempo de cura devido ao impedimento estérico da 
cadeia lateral na estrutura química do cardanol, comportamento termoestável e baixo custo 
quando comparada com a resina comercial fenolformaldeido. Estes resultados comprovam a 
eficiência desta resina derivada de biomassa. 

Palavras chave: Cardanol, Resina Fenólica, Fenol      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

A preocupação de órgãos ambientais, da sociedade e de empresas do ramo de petróleo com o 
manuseio e o destino de óleos automotivos descartados, tem crescido à medida que ocorre um 
aumento na utilização destes óleos, tornando-se mais evidentes os danos causados pelo 
descarte dos mesmos após o uso. Entretanto, para serem reutilizados, os óleos lubrificantes 
descartados precisam de tratamento, pois carregam metais pesados, tais como ferro, 
provenientes do desgaste do motor, causando problemas ambientais.  
No presente trabalho avaliou-se a cinética de biossorção do ferro e do cobre, pela biomassa 
sargassum sp, a fim de determinar a curva de equilíbrio do processo. Os experimentos foram 
realizados em frascos erlenmeyer de 1000 mL, contendo 500 mL de óleo lubrificante usado e 
cerca de 0,5 g de biomassa. A biomassa foi colocada em contato com o óleo mantido sob 
agitação constante (200 rpm) em um shaker rotacional. As amostras de óleo foram retiradas 
em diferentes intervalos de tempo, filtradas a vácuo através de papel de filtro quantitativo e 
analisadas em relação à concentração de ferro e cobre em um espectrofotômetro de absorção 
atômica. 
A partir dos resultados obtidos observa-se que a cinética de biossorção do Ferro pelo 
Sargassum sp. é relativamente rápida. O tempo de contato de 10 horas foi suficiente para se 
atingir o equilíbrio. A cinética de biossorção do Cobre mostrou-se rápida, entretanto não foi 
possível estabelecer o tempo em que o equilíbrio seria alcançado. 

Palavras chave: biossorção, sargassum sp, remoção de metais    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Trata de um estudo sobre a obtenção de membranas inorgânicas de alumina através do 
método da anodização. A partir deste método obteve-se uma camada de óxido de alumínio 
metálico, que apresentou as propriedades básicas necessárias à aplicação em membranas para 
filtração, tais como: porosidade e resistência ao fluxo de líquidos e gases,além de outras 
propriedades, como resistência à corrosão, resistência térmica e química, alta ordenação da 
estrutura e tamanho dos poros. Este último, variando de 10 até 100Å dependeu do eletrólito 
usado, o qual neste estudo, foi o H2SO4 . Para retirar todo aluminio restante, procedeu-se um 
banho de dissolução com HCl e CuCl no qual os poros profundos foram abertos. Após a 
dissolução, a membrana foi calcinada a 900ºC para ganhar resistência mecânica e a 
porosidade desejada. Em seguida passou por análises de composição (Difração de Raio-X) 
onde foi observado graficamente a formação da camada de óxido anódico, foi também 
analisado a morfologia da microestrutura (através do MEV) demonstrando a forma da camada 
porosa antes da dissolução e sem tratamento térmico. O método se mostrou eficiente para 
obtenção de membranas de alumina apresentando poros nanométricos. 

Palavras chave: Anodização, Membranas para filtração, Porosidade nanométrica 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O prédio do Grande Hotel de Natal, além de encontrar-se parcialmente descaracterizado 
arquitetonicamente, está hoje praticamente ausente do imaginário do cidadão natalense e não 
se enquadra nos interesses do turismo em Natal. Este trabalho tem como objetivo 
compreender sua importância nas transformações da Natal dos anos 1930 no sentido de 
construir uma cidade moderna, revelando para tanto os fatos que envolveram sua idealização, 
projeto e construção, e prestando uma contribuição à divulgação da memória e história deste 
monumento urbano. Este estudo fundamenta-se em documentos históricos, visitas ao prédio e 
entrevistas com antigos freqüentadores do hotel. Em 1935, o Plano Geral de Obras do 
Escritório Saturnino de Brito previa para Natal a construção de um hotel que pudesse abrigar 
confortavelmente os visitantes da cidade, então detentora de grande destaque no campo da 
aviação brasileira. Foi contratado para projetá-lo o arquiteto francês Georges Munier. A 
construção do hotel finalizou-se em 1939, não tendo sido seguido à risca o projeto original, 
que incluía em prédio anexo a grande sala de jantar. A arquitetura proto-modernista do hotel 
contrasta com projetos anteriores de Munier, como as catedrais de característica neogótica 
para Fortaleza e Natal. O Grande Hotel de Natal, por seu caráter inovador e monumental e 
pela importância político-social que alcançou, tornou-se um marco na história da cidade que, 
no entanto, recebe pouco reconhecimento da população da cidade atual. 

Palavras chave: Arquitetura proto-modernista, Grandes Hotéis, Natal/RN  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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Resumo:  
 

O presente trabalho apresenta resultados de um cadastramento produtivo e tecnológico das 
empresas do norte-nordeste de fundição, onde será enfocado o conhecimento do parque 
fundidor, analisando sua capacitação, produção, geração de empregos, o uso de tecnologia e 
se sua produção está voltada para a exportação. A partir desse conhecimento será possível 
diagnosticar segmentos da fundição, tais como, necessidades tecnológicas, fortalecimento do 
mercado interno, promoção e consolidação de exportações e alavancar geração de empregos. 
Para realizar esse cadastramento contou-se com a colaboração da ABIFA (Associação 
Brasileira de Fundição) para fornecimento dos dados cadastrais das empresas e a UFRN ficou 
responsável pela execução da pesquisa das empresas de fundição localizada nas regiões Norte 
e Nordeste do Brasil. Ainda como ação da UFRN foi a ampliação da amostragem local das 
empresas, onde elas serão analisadas através de entrevistas e aplicação de questionários feitos 
por equipes montadas pela própria UFRN. Através dessas entrevistas, e com a análise dos 
seus resultados, será possível a elaboração de relatórios críticos, com o intuito do 
fortalecimento do setor fundiário. 

Palavras chave: fundição, parque fundidor, ABIFA     
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Resumo:  
 

O D500 é um programa de tratamento de espectros de difração de raios-x, no qual consiste em 
um software computacional desenvolvido com intuito de identificar estruturas cristalinas de 
diferentes fases. Através de recursos existentes neste software, como ajuste de curvas, 
eliminação de background, alinhamento de linha de base, torna-se possível uma melhor 
interpretação do difratograma, aumentando a confiabilidade dos resultados quando comparado 
com outros métodos utilizados. Neste trabalho, o D5000 é aplicado em espectros obtidos de 
amostras reduzidas aluminotermicamente através de óxidos metálicos (Nb2O5 e Ta2O5), 
onde espera-se a presença de fases metálicas (Nb e Ta) além de fases de alumina. Os 
difratogramas dessas amostras são plotados e em seguida é inserido um conjunto de cartas 
previamente escolhidas pelo programador. A análise dos picos do difratograma é feita de 
forma visual e a coincidência dos picos do difratograma com os picos das cartas indicam a 
fase presente de determinado elemento além disso são determinados a distância interplanar e o 
ângulo 2 . 

Palavras chave: D5000, Difração, Raios-X       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O D500 é um programa de tratamento de espectros de difração de raios-x, no qual consiste em 
um software computacional desenvolvido com intuito de identificar estruturas cristalinas de 
diferentes fases. Através de recursos existentes neste software, como ajuste de curvas, 
eliminação de background, alinhamento de linha de base, torna-se possível uma melhor 
interpretação do difratograma, aumentando a confiabilidade dos resultados quando comparado 
com outros métodos utilizados. Neste trabalho, o D5000 é aplicado em espectros obtidos de 
amostras reduzidas aluminotermicamente através de óxidos metálicos (Nb2O5 e Ta2O5), 
onde espera-se a presença de fases metálicas (Nb e Ta) além de fases de alumina. Os 
difratogramas dessas amostras são plotados e em seguida é inserido um conjunto de cartas 
previamente escolhidas pelo programador. A análise dos picos do difratograma é feita de 
forma visual e a coincidência dos picos do difratograma com os picos das cartas indicam a 
fase presente de determinado elemento além disso são determinados a distância interplanar e o 
ângulo 2 . 
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Resumo:  
 

As algas marinhas são resursos renováveis, de grande importância comercial e presente em 
abundância em todo o litoral do RN. Esta importância deve-se a sua utilização como matéria-
prima em vários segmentos da indústria, como: têxtil, farmacêutica, alimentícia, de 
fertilizantes, e química. O alginato é um dos biopolímeros mais usados na indústria para 
espessar soluções de patas de estamparia, estabilizar emulsões, gelificação, formar filmes 
finos sobre diferentes superfícies e na produção de filamentos têxteis.O objetivo deste 
trabalho é extrair, pelo método de Green, o alginato das algas marinhas presentes no litoral do 
RN (Sargassum sp, Dictyota sp) para a fabricação de filamentos têxteis. As algas foram 
coletadas no litoral sul e norte do RN, lavadas, secadas e moídas em moinho com abertura de 
5 mm (tratamento primário). Em seguida realizou-se um tratamento secundário com uma 
lixiviação usando HCl 0,1N durante 2 horas, extração alcalina, hidratação (25 L/Kg de alga 
seca). Para que ocorresse a precipitação do alginato (que é solúvel em água), foi utilizado um 
solvente orgânico que ocasionou a formação de ponte de hidrogênio com a água, seguido de 
centrifugação. E finalizando com um tratamento terciário, que tem o objetivo de purificar o 
alginato obtido. O método utilizado mostrou-se muito eficiente para a extração do alginato 
das algas estudadas, obtendo dois tipos de alginato: o de sódio e cálcio. 

Palavras chave: Alginato, Algas Marinhas, Filamentos têxteis    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O problema combinatório escolhido para ser abordado pela meta heurística algoritmos 
transgenéticos foi o problema multi-objetivo do Planejamento do Tratamento Radioterápico, 
onde se pretende encontrar uma distribuição ótima para os feixes radioativos utilizados no 
tratamento, maximizando a radiação na região do tumor e minimizando a radiação nas áreas 
saudáveis. O problema foi modelado tridimensionalmente, sendo o corpo do paciente 
discretizado em voxels cúbicos, cada voxel contendo um valor associado ao órgão que ocupa 
aquela região do espaço. Os feixes radioativos foram representados de forma cilíndrica, 
possuindo uma origem (ponto central em uma das bases do cilindro), direção (a reta que une 
esse ponto ao centro da outra base), e um raio. Uma solução do algoritmo é um conjunto de 
posições para os feixes radioativos. Para avaliar as soluções do algoritmo foi desenvolvida 
uma função objetivo que contabiliza o número de voxels de cada órgão atingido por todos os 
feixes da solução. Como se trata de um problema multi-objetivo não podemos encontrar a 
melhor solução para ambos objetivos, temos então um conjunto de soluções não-dominadas 
(conjunto de Pareto). O algoritmo transgenético consiste em uma população de soluções que 
são avaliadas pela função-objetivo, um banco de informações contendo trechos de soluções 
que podem ajudar na busca, como os feixes do conjunto de Pareto, e agentes transgenéticos 
que inserem informações do banco nas soluções da população. 

Palavras chave: algoritmos transgenéticos, meta heurística, problemas multi-objetivo 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Existe uma classe de galáxias chamadas de ativas com características que demonstram uma 
atividade de emissão de energia incomum no seu núcleo, que não pode ser explicada somente 
pela presença de estrelas. Estes objetos são classificados em tipos distintos: Seyferts, Objetos 
BL Lac, Rádio Galáxias, Quasares. Para entender a formação e evolução destes objetos é 
importante conhecer a distribuição espacial da radiação nas mesmas. O objetivo do nosso 
trabalho é reconstruir os mapas rádio das fontes extensas do catálogo 3CR e criar um banco 
de dados contendo a distribuição da intensidade da emissão rádio das mesmas. Para 
reconstruir estes mapas e criar o banco de dados, foi desenvolvido um programa no qual as 
imagens são digitalizadas determinando-se a posição do núcleo galáctico e do “hotspot”, o 
diâmetro do feixe de resolução do radiotelescópio e os contornos de mesma intensidade. Em 
seguida estes dados são compilados por um programa aplicativo de traçado de superfícies 
equipotenciais. De posse dos valores tabelados da emissão rádio da região do céu onde se 
situa a rádio galáxia, podemos traçar os perfis de intensidade ao longo do eixo da fonte, além 
de podermos calcular o campo magnético e a pressão nos “hotspot “. 

Palavras chave: Rádio Galáxias, Rádio Fontes, Jatos Extragaláticos   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Trata de um estudo sobre a obtenção de membranas inorgânicas de alumina através do 
método da anodização. A partir deste método obteve-se uma camada de óxido de alumínio 
metálico, que apresentou as propriedades básicas necessárias à aplicação em membranas para 
filtração, tais como: porosidade e resistência ao fluxo de líquidos e gases, além de outras 
propriedades, como resistência à corrosão, resistência térmica e química, alta ordenação da 
estrutura e tamanho dos poros. Este último, variando de 10 até 100 Å dependeu do eletrólito 
usado, o qual neste estudo, foi o H2SO4 . Para retirar todo aluminio restante, procedeu-se um 
banho de dissolução com HCl e CuCl no qual os poros profundos foram abertos. Após a 
dissolução, a membrana foi calcinada a 900 ºC para ganhar resistência mecânica e a 
porosidade desejada. Em seguida passou por análises de composição (Difração de Raio-X) 
onde foi observado graficamente a formação da camada de óxido anódico, foi também 
analisado a morfologia da microestrutura (através do MEV) demonstrando a forma da camada 
porosa antes da dissolução e sem tratamento térmico. O método se mostrou eficiente para 
obtenção de membranas de alumina apresentando poros nanométricos. 

Palavras chave: Anodização, Membranas para filtração, Porosidade nanométrica 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O uso indevido de alguns tipos de calçados pode ocasionar danos à coluna vertebral, aos 
membros inferiores, especialmente aos pés, além de problemas circulatórios. À Tribologia e à 
Mecânica do Contato competem à compreensão, abordagem e resolução desses problemas, 
investigando a área real de contato, subsuperfície e superfície de contato pé-calçado, assim 
como o material adequado para uso específico, suas propriedades e a relação com o atrito, 
desgaste e vida do pé e do calçado. O objetivo principal deste estudo foi efetuar uma análise 
estatística da medida dos pés de 40 universitários da UFRN, de ambos os sexos, com idade 
compreendida entre 18 e 26 anos, segundo diferentes parâmetros podométricos: Ângulo da 
Arca; Índice de Chippaux-Smirak; Índices de contato ΙΙ de Qamra; Índices de contato ΙΙI de 
Qamra; Índices de contato ΙV de Qamra e Ângulo de Djian-Annonnier. Buscava-se verificar 
se havia diferença significativa (alfa = 5%) entre os grupos de pessoas em questão e as 
correlações entre estes parâmetros, através das marcas plantares ou “pegadas” que foram 
utilizadas para considerar o estudo da abóboda plantar do pé utilizando-se a arca mediana 
longitudinal. O desenvolvimento do estudo fez ver porque o conforto do pé humano tem sido 
comprometido com a homogeneização dos calçados numa perspectiva de economia de escala 
equivocada em que o produto não satisfaz à função. 

Palavras chave: Mecânica do Contato, Tribologia, Podometria, “Footprint”   
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Resumo:  
 

Foi analisado um experimento para avaliar a eficácia de uma ração alternativa mais barata 
para frangos de corte. A redução dos custos da ração foi alcançada através da substituição 
parcial do milho por resíduos derivados da cana-de-açúcar. Essa abordagem apresenta 
vantagens econômicas, evitando o desperdício e a poluição causados pelos resíduos da 
agroindústria canavieira. Este experimento faz parte de uma dissertação de doutorado da 
Engenharia Química. No experimento foram utilizados dez tratamentos para avaliar variáveis 
como ganho de peso, conversão alimentar e outras relacionadas com o rendimento da carcaça 
e de cortes nobres do frango. Análises foram conduzidas em dois momentos da criação: aos 
21 dias e 42 dias de idade dos pintos. Para a análise estatística dos dados, foi necessário o 
desenvolvimento de um novo método para atender às especificidades do experimento, que foi 
realizado sem réplicas, mas com repetições, ponto central e um tratamento controle. O método 
consiste em identificar pesos para igualar as variâncias, que devido às características do 
problema não eram as mesmas para todos os tratamentos, permitindo, assim, a construção de 
gráficos de probabilidade normal que foram usados para identificar os tratamentos mais 
eficientes. Após a análise concluiu-se que no período inicial (1 a 21 dias) seria vantajoso 
utilizar uma ração com 25% de mel seco de cana, 3% de levedura seca e 2% de vinhaça. 
Porém, no período final recomenda-se manter o tratamento controle. 

Palavras chave: Redução de custos, Substituição do milho, Experimento com repetição 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A produção de cerâmica no Rio Grande do Norte inclui basicamente tijolos, telhas e lajotas de 
cor vermelha. Este setor gera quase 6 mil empregos em empresas de 39 municípios do Estado, 
produzindo 83,6 milhões de peças/mês. Destaca-se a produção de telhas cerâmicas que 
engloba cerca de 62% das peças produzidas no Estado. O processo de fabricação é simples e 
sem um controle eficaz. O objetivo deste trabalho é planejar um experimento para identificar 
condições ideais para a produção de telhas, bem como redução de custos. Para tanto, foram 
escolhidas 21 formas de combinar 4 tipos de argila em concentrações diferentes, produzindo 
quantidade suficiente para moldar 24 corpos de prova com as mesmas características, 
totalizando 504 corpos de prova. No plano experimental proposto, todas as unidades 
experimentais com uma mesma concentração são produzidas de uma só vez e dispostas no 
forno de maneira prática, reduzindo o tempo de execução, a variabilidade e o custo. 
O plano experimental proposto para a redução do custo envolve a combinação de um 
experimento fatorial e um com misturas e restrição na aleatorização. Não há na literatura, 
métodos para análise desse tipo de plano experimental. A próxima etapa consiste em 
desenvolver um método para este tipo de plano. Assim, o experimentador terá condições de 
analisar e tirar conclusões válidas em sua pesquisa. Portanto, esse projeto ajuda a preencher 
uma lacuna no campo de planejamentos experimentais e suas análises estatísticas. 
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Resumo:  
 

Um modelo hidrológico pode ser definido como um conjunto de equações, que através de 
algoritmos, simula processos físicos na bacia hidrográfica. O presente trabalho visa a 
aplicação do modelo hidrológico Lisem numa bacia situada na região do semi-árido 
nordestino, visando a calibração dos seguintes parâmetros: umidade do solo, coeficiente de 
resistência de Manning e condutividade hidráulica efetiva do solo. Esta possui uma área de 
2,1 Km2, apresentando solos rasos e afloramento do cristalino em grande parte da sua 
extensão onde 25% desta possui altas declividades. A região está sujeita à altas temperaturas e 
um regime de chuvas irregular. A vegetação é constituída pela caatinga em suas diversas 
variações. O modelo Lisem apresenta bases físicas e é integrado em um sistema de 
informações geográficas GIS trabalhando com mapas temáticos e imagens rasters. Foram 
utilizados 3 mapas básicos da bacia como parâmetros de entrada para o modelo, que são: 
modelo de elevação digital, mapa de solo e mapa de vegetação, além de dados de 
precipitação, de vazão e das características físicas do solo. Os valores dos parâmetros obtidos 
neste estudo foram gerados através das simulações feitas com o modelo, obtendo-se o menor 
erro possível entre o hidrograma medido no exutório da bacia (calha Parshall) e o calculado 
pelo modelo para cada evento. Os parâmetros obtidos são específicos da região e refletem as 
características físicas da bacia e o seu comportamento hidrológico. 
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Resumo:  
 

Visando a obtenção de hidrogênio a partir do Gás Natural (GN), optou-se por um processo a 
plasma pulsado, com configuração em cátodo oco, denominado High Frequency of Pulsed 
Plasma (HFPP). O processo de HFPP se baseia na dissociação molecular do gás no plasma, 
produzindo diferentes espécies ionizadas, inclusive H+. Para avaliação da eficiência do 
sistema foi utilizado neste trabalho o plasma de metano, maior constituinte do GN, para o qual 
variou-se a frequência do pulso para se obter maior seletividade de hidrogênio. O 
armazenamento do hidrogênio em titânio foi efetuado ao mesmo tempo em que ocorria a 
dissociação das moléculas de metano, utilizando-se um configuração cátodo oco 
confeccionada de titânio. Nesse trabalho, dois produtos foram avaliados: o hidrogênio 
absorvido por uma chapa de Ti e o resíduo sólido que ficou impregnado nas paredes da 
câmara e porta amostra. O H2 absorvido no Ti foi avaliado pela variação em peso, 
microscopia óptica, raios-X e análises do teor de H2 feitas na chapa de Ti. O resíduo sólido, 
consistindo de um pó preto (fuligem) foi analisado por ATG e apresentou uma eficiência de 
92% na quebra das moléculas de metano. O resultado dos raios-X e de análises metalográficas 
feito nas amostras de Titânio mostrou a presença de hidretos de titânio, resultante do 
armazenamento de H2 nas chapas de Titânio puro que ficou impregnado nas paredes. 

Palavras chave: plasma, Reforma de metano, Gás Natural     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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 Resumo:  
 

A fim de se estudar a viabilidade do uso do plasma em baixas temperaturas para produção de 
carvão ativado, amostras de carvão vegetal foram submetidas à atmosfera oxidante usando um 
reator a plasma com configuração de cátodo oco, tendo como variantes de processo, a 
temperatura e a concentração de oxigênio. As modificações superficiais das amostras tratadas 
a plasma foram comparadas com as obtidas no carvão não ativado. Para tanto, foram 
utilizadas as técnicas de difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e adsorção física de N2 a 77 K (BET). Medidas de DRX mostraram um aumento na 
distância interplanar, d002 e no tamanho de cristalito no eixo c, Lc provenientes do 
tratamento a plasma. Também foi observado um aumento de até 151,3% na absorção de N2 
em relação à amostra não ativada, bem como, uma modificação considerável na textura. 

Palavras chave: Carvão ativado, modificação superficial, plasma    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Investigando regimes de lubrificação de mancais ferroviários na Inglaterra, Beauchamp 
(1883) projetou e construiu um dispositivo que permitisse a visualização da lubrificação 
hidrodinâmica. Os modernos livros e sítios eletrônicos da ciência tribológica resgata a Torre 
de Beauchamp como um meio didático eficaz para o estudo e a aprendizagem, dos 
fundamentos dos mancais hidrodinâmicos que trabalham utilizando um filme de óleo. Para 
comprovar este fato, a Base de Pesquisa GET-UFRN, Grupo de Estudos de Tribologia, 
designou-nos para projetar e confeccionar uma réplica atualizada da “Beauchamp Tower”. 
Utilizaram-se materiais e processos atuais, tais como resina ortoftálica, madeira, vidro, aço, 
cola e solda elétrica. Percebeu-se que a bancada fornece condições de investigar: (a) a 
influência da lubrificação sobre o atrito em velocidades variáveis e (b) a distribuição da 
pressão do filme de óleo exercida sobre o mancal hidrodinâmico. Observou-se que o 
coeficiente de atrito variou tanto com a pressão de contato quanto com a velocidade. Isso se 
contrapõe ao modelo formulado por Coulomb. O coeficiente de atrito encontrado variou de 
uma ordem de grandeza, situando-se na faixa compreendida entre 0,001 a 0,05. Os resultados 
são animadores porque permitem que se confirme a importância da Torre de Beauchamp para 
o estudo de mancais hidrodinâmicos, bem como o regime de lubrificação hidrodinâmica. 

Palavras chave: TORRE DE BEAUCHAMP, TRIBOLOGIA, LUBRIFICANTES 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Alguns compostos químicos apresentam repulsão a campo magnético, sendo denominados 
diamagnéticos. Os fármacos tendem a ser diamagnéticos devido suas ligações covalentes e, 
em virtude desta propriedade, campos magnéticos podem ser empregados para potencializar 
sua permeação cutânea. O foco deste trabalho consiste em analisar experimentalmente a 
indução da permeação de fármacos por meio de campo magnético. O experimento foi 
realizado utilizando-se uma célula de Franz. Tal aparato contem um compartimento doador, 
onde adicionou-se uma solução de diclofenaco de sódio em tampão, e um compartimento 
receptor, onde adicionou-se apenas o tampão. Intermediariamente a estes, foi posicionada 
uma membrana de acetato de celulose, cujas propriedades mimetizam as da pele. O ensaio foi 
conduzido na temperatura de aproximadamente 37ºC, com e sem ímã. A concentração do 
fármaco no compartimento receptor em função do tempo, em ambos os casos, foi determinada 
espectrofotometricamente. Com base nos resultados obtidos até então, observou-se a 
tendência de maior concentração de fármaco no compartimento receptor quando o 
experimento foi realizado na presença de campo. A fim de se confirmar esta tendência serão 
conduzidos mais ensaios laboratoriais. Adicionalmente, serão realizadas análises das 
propriedades magnéticas de diversos fármacos com o objetivo de selecionar-se os compostos 
de maior susceptibilidade diamagnética. 

Palavras chave: diamagnetismo, permeação, fármaco     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Psicotrópicos são aqueles que agem no Sistema Nervoso Central produzindo alterações de 
comportamento, humor e cognição e por este motivo devem ter um controle na dispensação e 
acompanhamento médico rígido para serem utilizados, devido os mesmos causarem 
dependência e sérias reações adversas. Com base nessa necessidade de controle foi realizado 
um trabalho na Unidade de Saúde da Cidade da Esperança nos dias 23 e 24 de dezembro de 
2004, baseado num levantamento de informações contidas nas fichas dos pacientes 
cadastrados, além de entrevistas com os farmacêuticos e responsáveis pela dispensação dos 
medicamentos com o objetivo de traçar um panorama da dispensação de psicotrópicos, o 
perfil dos usuários, destacando sexo, idade e tempo de uso, expor o trabalho de dispensação 
de psicotrópicos realizado na Unidade de Saúde, verificar que tipos de drogas psicotrópicas 
são mais utilizadas pelos pacientes, destacar os Bairros segundo número de pacientes 
cadastrados na unidade de saúde, relacionar os medicamentos mais utilizados, segundo o 
principio ativo e a distribuição dos medicamentos por classes de psicotrópicos. Entre os 
resultados obtidos foi observado que há pacientes que fazem uso inadequado dos 
psicotrópicos mostrando que deve haver uma maior controle na dispensação. A realização 
deste trabalho foi de suma importância, revelando a precariedade dos estabelecimentos 
públicos contrastando com os esforços dos funcionários para atender a grande demanda local. 

Palavras chave: Dispensação, Psicotrópico, Usuário     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O caulim é uma argila de grande importância sócio-econômica por se tratar de uma matéria-
prima largamente utilizada pelas industrias de cerâmicas, cargas para tintas, borrachas, 
plásticos, dentre outras. O município de Equador/RN é o maior produto de caulim do estado. 
Em virtude do elevado desperdício deste mineral, que está na ordem de 70%, esse trabalho 
objetiva-se demonstrar o uso desse rejeito na produção de tijolo ecológico, o qual será 
utilizado na construção civil. Desta forma, coletaram-se amostras de caulim dos tipos “veeiro” 
e “sal” (matérias-primas), extraídas da Jazida Jatobá, bem como, amostras de rejeites “siri” e 
“sarrabulho”, ambas de empresas situadas no Município de Equador/RN. Foram realizados 
ensaios de granulometria, umidade ótima, densidade real e aparente e índice de plasticidade, 
conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), NBR 7181 e 
NBR 7180. De posse dos resultados dos ensaios, foi verificado que os rejeites não obtiveram 
o índice positivo de plasticidades. E o corpo de prova que alcançou o melhor resultado de 
resistência aliado à economia, foi o traço composto por cimento, cal, siri e sarrabulho, na 
proporção de 1:1:3:7, respectivamente. O mesmo obteve a resistência a compressão de 4,58 
MPa (Megapascal), aos 07 (sete) dias de teste. Segundo norma da ABNT (NBR 6460) os 
tijolos de vedação devem apresentar resistência à compressão mínima de 1,5 Mpa 

Palavras chave: Caulim, Rejeito, Solo-Cimento      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Denominam-se águas minerais aquelas que, provenientes de fontes naturais ou artificiais, 
possuem características químicas, físicas e físico-químicas que as distinguem das águas 
comuns e que, por esta razão, lhes conferem propriedades terapêuticas.O estado do Rio 
Grande do Norte dispõe de várias fontes de água mineral onde estão instaladas diversas 
indústrias de engarrafamento e distribuição desta água. Mesmo sendo qualificada como água 
de qualidade estas devem passar por um rigoroso teste de qualidade a fim de se determinar 
quantidades para que estejam dentro dos limites estabelecidos pelo Ministério Da Saúde 
(Resolução 54/2000). Neste trabalho foram feitas análises da qualidade de quatro 
concessionárias de água mineral, sendo as amostras provenientes de águas envasadas em 
garrafões de vinte litros, quanto às suas propriedades físico-químicas - como pH, 
condutividade, metais e alguns ânions como nitrato e cloreto – que são substâncias que têm 
relação direta com a saúde humana, através de métodos eletroanalíticos precisos que 
forneceram informações imediatas sobre suas características. Os resultados obtidos foram 
comparados com os fornecidos no rótulo dos fabricantes. O objetivo desse projeto é monitorar 
se as empresas distribuidoras de água mineral têm publicado os reais valores das substâncias 
contidas na água a fim de se saber se estes estão dentro dos valores estabelecidos pela 
legislação específica. 

Palavras chave: Água mineral, Análise, Qualidade      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Na Cidade do Natal a água utilizada no abastecimento público vem de diversas estações de 
tratamento da companhia responsável. Verifica-se uma grande diferença da qualidade da água 
distribuída nos diversos setores da Cidade. Neste trabalho foram feitas análises da 
potabilidade da água das regiões norte, sul, leste e oeste da cidade do Natal quanto às suas 
propriedades físico-químicas através de métodos eletroanalíticos precisos que forneceram 
informações imediatas sobre suas características. O objetivo desse trabalho é monitorar se a 
companhia de tratamento de água do RN responsável pelo abastecimento público da cidade 
tem divulgado os reais valores das substâncias contidas na água, tais como o teor de nitrato e 
pH, além de verificar se os teores de outras substâncias, como nitrito e oxigênio dissolvido, 
encontram-se dentro dos padrões de potabilidade permitidos pelo Ministério da Saúde 
(Portaria 518, de 25 de março de 2004). Existem padrões bem conhecidos de correlação entre 
a incidência de moléstias no homem e nos animais, no que se refere à abundância ou 
deficiência de elementos no meio ambiente, particularmente nas águas. Exemplo: a relação 
entre o bócio (hipertrofia da tireóide) e a deficiência de iodo; anemias severas, nanismo e 
hiperpigmentação da pele e a deficiência de zinco; maior incidência de cáries dentárias e 
deficiência em flúor; entre uma gama de elementos e diversos tipos de câncer. 

Palavras chave: Água, Análise, Potabilidade      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A produção de moradia pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões - IAP´s, criados em 1933, 
foi conseqüência da política pública nacional que visava resolver o problema habitacional, por 
categoria profissional, e modernizar as estruturas urbanas do país. Esta produção representou 
um dos vetores de introdução da arquitetura modernista no Brasil. Em Natal a atuação dos 
IAP´s desempenhou um importante papel durante as décadas de 1940 e 1950, período em que 
a cidade adquiriu um rápido aumento populacional. É objetivo do trabalho compreender o 
significado da atuação desse órgão na introdução de inovações na política habitacional e na 
produção arquitetônica da cidade de Natal. Esse estudo partiu da análise dessa produção, 
utilizando-se dois exemplos: o Conjunto Residencial Tirol, localizado no bairro homônimo, e 
a Vila 19 Abril, no bairro do Alecrim, construídas no início da década de 1940. As principais 
fontes de dados foram as informações contidas nos processos de aquisição da moradia, 
arquivadas no acervo do INSS e nas matérias de periódicos locais da época, complementadas 
pelo levantamento in loco. Observou-se que elementos como: a solução de conjunto no bairro, 
a implantação das casas no lote, o modelo de fachada, o material utilizado e as formas e 
planos de aquisição da moradia foram inovações que representaram o surgimento de novas 
tendências no estilo arquitetônico e mudanças na intervenção pública, inserindo Natal no 
contexto nacional de modernização da estrutura urbana. 

Palavras chave: Produção da moradia, Inovações arquitetônicas, Natal   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A produção de volumosos de qualidade é um dos principais fatores determinantes da 
lucratividade dos principais sistemas pecuários brasileiros. No NE, em particular na região 
semi-árida, a produção desses volumosos é bastante crítica, tendo em vista a drástica 
estacionalidade. O capim-elefante apresenta entre as forrageiras cultivadas no Rio Grande do 
Norte, com maior difusão nos sistemas de produção de leite. Porém o manejo inadequado 
geralmente resulta na obtenção de uma forragem disponível de baixo valor qualitativo. Os 
clones foram adquiridos através de parceria com o Programa de Melhoramento da 
Embrapa/Gado de leite. O experimento foi realizado na Estação Experimental Rommel 
Mesquita de Faria (EMPARN), Parnamirim/RN, por um período de dois anos. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados com quatro 
repetições, com cada parcela composta de cinco fileiras de cinco metros, com espaçamento de 
um metro entre si. As adubações para estabelecimento e manutenção foram realizadas de 
acordo com a análise do solo e irrigadas quando necessário. O teor de matéria seca foi 
determinado conforme recomendações descritas por SILVA e QUEIROZ (2002). A produção 
de matéria seca apresentou altos rendimentos da ordem de 50 a 60 t MS/ha por cortes a cada 
60 dias. Os clones CNPGL91F06.3 e CNPGL92F37.5 destacaram-se em relação à produção 
de matéria seca em relação aos demais clones, se mostrando superiores às cultivares 
existentes atualmente. 

Palavras chave: Produção Animal, Capim-elefante, Produção de matéria Seca  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos de cadeia longa que apresentam o grupo 
carboxila (-COOH) ligado a um radical alcoíla de cadeia saturada ou insaturada. Pode-se 
diferenciar estes ácidos pelo comprimento de suas cadeias e posição da dupla ligação. No 
presente trabalho foram realizados estudos do desempenho dos óleos vegetais saponificados 
de coco e pequi misturados em diferentes proporções como agentes coletores na flotação de 
calcita. Os ensaios de microflotação foram realizados com 2g de calcita (-0,250+0,125mm) 
em tubo de Hallimond modificado tomando como variáveis o pH e a concentração dos 
coletores. O desempenho destes coletores foi comparado com padrões puros de oleato de 
sódio e curvas de flotabilidade do pequi e coco puros obtidos em trabalhos anteriores. Estes 
óleos foram caracterizados, através de análises por via úmida (determinação dos índices de 
acidez, saponificação e iodo), e por espectrometria de infravermelho (EIV). Para a análise dos 
resultados foram plotadas curvas de flotabilidade em função do pH para estes coletores. Foi 
observado um maior rendimento utilizando-se a mistura óleo de coco/óleo de pequi em 
relação ao óleo de coco puro, a ponto de a mistura apresentar resultados de flotabilidade 
equivalentes aos do óleo de pequi puro. Estes resultados representam uma contribuição 
tecnológica e inovadora importante, pois podem resultar na utilização em escala industrial de 
produtos regionais como reagentes de flotação. 

Palavras chave: tecnologia regional, coletores não convencionais, microflotação 
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 Resumo:  
 

 
Catalisadores à base de metais nobres, como Platina e Paládio, são eficientes, porém seu custo 
elevado tem motivado a busca de novos materiais. Os óxidos cerâmicos com estrutura do tipo 
perovsquita têm surgido como uma alternativa interessante nos estudos de catalisadores, por 
possuírem alta estabilidade termodinâmica, atenderem aos padrões ambientais (no que se 
refere à emissão de poluentes) e são sintetizados a baixo custo, quando comparado com 
catalisadores à base de metais nobres. Nesse trabalho foram sintetizados pós cerâmicos via 
método da combustão. Este método tem sido amplamente utilizado devido à rapidez e 
simplicidade do processo, origina pós homogêneos, geralmente com dimensões nanométrica, 
com boa distribuição no tamanho médio de partículas e com baixo custo energético. 
Perovsquitas do tipo LaCo03 dopadas com Cálcio em 20% foram preparadas usando três 
razões estequiométricas de combustível a partir de uma solução com os nitratos precursores 
(oxidantes) e a uréia (combustível), aquecida gradualmente até aproximadamente 300 0C até 
ocorrer a ignição do próprio sistema. As amostras foram caracterizadas por Difração de raios-
X (DRX), Espectroscopia de Infravermelho (FTIR), Análise Termogravimétrica (TG), 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e análise de superfície específica por BET. As 
análises realizadas comprovaram a formação da estrutura tipo ABO3, com alta superfície 
específica, evidenciando a eficiência do método para obtenção desses óxidos. 

Palavras chave: catalisadores, perovsquita, síntese      
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Resumo:  
 

O presente trabalho tem por finalidade contemplar os estudos preliminares que fundamentem 
uma proposta de re-utilização de um edifício colonial situado no bairro da Cidade Alta no 
município de Natal. Nos dias atuais, uma farmácia e uma serigrafia funcionam no local. Os 
variados usos da edificação ocasionaram modificações e diversos danos à composição 
estilística colonial, resultando em uma edificação parcialmente em ruína e em péssimas 
condições de uso. Propõe-se um Centro de Apoio a Crianças com Altas Habilidades e 
Talentos, como fruto do estudo para a disciplina de Projeto de Arquitetura 04. Mais além, a 
manutenção dos elementos de sua composição histórica arquitetônica colonial, intervindo de 
maneira a garantir conforto, segurança e inovação estética associada ao papel contemporâneo 
que sua edificação possui, tornou-se o partido para o projeto. A integração com as disciplinas 
de Projeto e Planejamento Urbano e Regional 03, Técnicas Retrospectivas e Conforto 
Ambiental 03 proporcionou, respectivamente, o entendimento do entorno imediato à 
edificação, o conhecimento sobre o patrimônio edificado e as possibilidades existentes para se 
intervir e melhorar a qualidade do conforto do usuário da edificação. 
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 Resumo:  
 

A questão da habitação no Brasil se tornou um desafio e se intensifica pelo enorme déficit 
habitacional de famílias sem moradia atrelada à quantidade de poluentes gerados e o uso e 
desperdício de recursos por parte das construtoras. Existem diversas maneiras de combater o 
esperdício e contribuir para um ambiente mais saudável e limpo. O modo com que a 
arquitetura pode contribuir parte do próprio arquiteto ao tomar conhecimento, aplicar técnicas 
e utilizar materiais adequados. Exatamente nisto consiste a bio-arquitetura. A pesquisa 
realizada a cerca desse termo pode ser facilmente ligada a conceitos como permacultura, 
ecologia e sustentabilidade, dentre outros. Tratar deste tipo de arquitetura significa mencionar 
os materiais provenientes da natureza e técnicas que sejam menos agressivas ao meio 
ambiente. Quando se fala em arquitetura e sua ligação com qualquer dos conceitos acima 
citados, faz-se necessário descrever a relação do homem com o meio. A prática da arquitetura 
intermédia essa relação. Para complementar esse estudo, procurou-se buscar conhecimento 
através da experiência prática durante o curso de BioConstrução do Ecocentro – Instituto de 
Permacultura e Ecovilas do Cerrado (IPEC). 

Palavras chave: Sustentabilidade, Meio Ambiente, Permacultura    
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 Resumo:  
 

Na engenharia, existem análises de fenômenos onde se realizam cálculos que envolvam dados 
reais para obtenção de resultados mais práticos. Isto é denominado simulação. Para realizar 
simulações, é necessário representar o fenômeno de interesse a partir da análise de modelos 
desenvolvidos.. O presente trabalho foi desenvolvido com um software que auxiliou na 
modelagem do fenômeno e na simulação do mesmo, o PHOENIC 3.4. Este permitiu a 
modelagem e a simulação de dutos utilizando conceitos e técnicas de Fluido Dinâmica 
Computacional, a CFD que fornece previsões quantitativas do fenômeno de escoamento de 
fluidos que ocorre sob condições definidas de geometria, propriedades dos fluidos, condições 
iniciais e condições de contorno. Com a CFD foi possível prever escoamento de gás em dutos 
horizontais, verticais e em diferentes inclinações para análise de variáveis como pressão e 
velocidade. O maior problema enfrentado foi a relação do grid computacional e a dimensão da 
área a ser simulada. Não importa o quão detalhado esteja o grid computacional, ou quão bem 
convergidas e numericamente precisas as soluções produzidas, o realismo da simulação do 
escoamento é limitado pelarealidade física do problema.Simulou-se um duto longo e de 7 
(sete) regiões conectadas e, concluiu-se que os perfis de velocidade foram possíveis de serem 
obtidos, apesar da não regularidade da configuração do duto, bem como da baixa razão de 
aspecto, D/L (diâmetro/comprimento). 

Palavras chave: CFD, duto inclinado monofásico, malha computacional   
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Resumo:  
 

Emulsificantes são compostos cuja função é estabilizar misturas de dois líquidos imiscíveis, 
geralmente óleo e água. Essa estabilização depende da relação quantitativa entre os dois 
líquidos e da presença de outros aditivos, principalmente os emulsificantes, que podem ser 
naturais ou sintéticos. Existem dois tipos de emulsão, conforme a proporção das fases: 
emulsão direta, quando a fase orgânica está dispersa na fase inorgânica (gotículas de óleo 
dispersas em água) e emulsão inversa, onde a fase inorgânica é dispersa na fase orgânica 
(gotículas de água dispersas em óleo). Diversas substâncias são usadas para estabilizar 
emulsões de água em óleo, tais como, ácidos graxos de cadeias longas que são levados a 
reagir com hidróxido cálcio, formando os tensoativos “in situ”. Este procedimento é 
amplamente utilizado com fluidos de base oleofílica, tendo n-parafinas como fase continua. 
Este trabalho visa avaliar três tensoativos comerciais utilizados como estabilizadores de 
fluidos de perfuração a base de n-parafina, indicando a concentração ideal de cada um com 
base na medida e interpretação das seguintes propriedades: estabilidade elétrica, reologia e 
volume de filtrado. 
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Resumo:  
 

Os fluidos de perfuração são misturas de líquidos e sólidos, cuja composição depende 
principalmente do tipo de formação a ser perfurada e da profundidade do poço. Durante a 
perfuração de um poço, utiliza-se um fluido a fim de transportar para a superfície os cascalhos 
triturados pela broca e garantir a segurança operacional do poço, além de limpar, resfriar e 
lubrificar a broca e a coluna. O fluido deve apresentar as seguintes propriedades: valores 
reológicos que sejam adequados à operação; baixo volume de filtrado; capacidade de formar 
um reboco fino, plástico e consistente; baixa corrosividade e elevada lubricidade. Esta 
pesquisa teve como objetivo determinar a melhor concentração de dois afinantes comerciais 
(AF1 e AF2) utilizados em fluidos de perfuração à base de emulsão inversa. Os resultados 
indicaram que a melhor concentração de afinante para ambos os fluidos é 10 lb/bbl, uma vez 
que se obteve um valor mínimo de viscosidade a 600 rpm (L600=125), e que não houve 
decréscimo considerado no valor de L3, quando a concentração de afinante variou de zero 
para 10 lb/bbl. Isto implica que a escolha entre um dos produtos pode ser baseada em menor 
preço ou biodegradabilidade. 
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Resumo:  
 

Em operações de perfuração de poços de petróleo é freqüente o contato entre a coluna de 
perfuração e as paredes do poço resultando em arrastes e torques que dificultam o manuseio 
da coluna. Estes problemas se agravam quando os poços são direcionais, devido a uma grande 
área de contato poço-coluna, podendo complicar a descida dos revestimentos, uma vez que 
estes têm diâmetro apenas alguns centímetros inferiores ao diâmetro do poço. Alguns fluidos 
de perfuração, como os de natureza organofílica, possuem um alto grau de lubricidade, 
enquanto os fluidos de natureza hidrofílica não apresentam boa lubricidade, quando 
comparados aos anteriores. Em função dessa deficiência, adiciona-se ao fluido a base de água 
lubrificantes capazes de reduzir o atrito entre as partes metal-metal e metal-rocha, a fim de 
facilitar manobras de colunas e descidas de revestimentos. A eficiência de um lubrificante é 
avaliada, medindo-se a redução no coeficiente de lubricidade de um dado fluido, antes e após 
a adição de lubrificante. Neste trabalho investigou-se o efeito de lubrificantes sobre o 
coeficiente de lubricidade de um fluido salgado tratado com polímeros, composição típica 
aplicada a poços de terra, em especial no Rio Grande do Norte. Os testes foram efetuados 
utilizando-se um Lubricity Tester da fann modelo 21200, aplicando-se 60 rpm e 150 in-lb de 
toque no braço da alavanca – condições API. Três produtos foram utilizados, sendo dois 
lubrificantes comerciais e um óleo vegetal de grau alimentício. 
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Resumo:  
 

Membranas com morfologia assimétrica tem importantes aplicações por aliar características 
como altas taxas de transporte e seletividade, apresentando aplicações no controle da difusão 
de fármacos em sistemas de liberação como em membranas de liberação transdérmica. 
Membranas macroporosas de quitosana com morfologia assimétrica foram obtidas através da 
retirada de uma carga não polimérica (SiO2). As proporções de quitosana-sílica utilizadas 
foram 1:1, 1:3 e 1:5 (m/m). Uma metodologia foi sugerida afim de se obter membranas com 
controle de porosidade e do tamanho do poro formado. O método utilizado para a produção 
das membranas foi o de casting onde a dispersão obtida da mistura de partículas de sílica com 
a solução de quitosona foi deixada em estufa para evaporação o total do solvente. As 
membranas porosas foram obtidas aproveitando as características opostas quanto a dissolução 
da quitosana e da sílica. As caracterizações foram feitas por MEV e por FTIR, enquanto a 
porosidade foi obtida através da relação das densidades entre as membranas de quitosana pura 
e as membranas porosas. Através dos resultados de MEV, foram observadas tanto as 
superfícies das membranas quanto suas seções transversais, sendo possível observar a 
morfologia assimétrica das membranas. Os resultados de FTIR, indicaram que o tratamento 
termoquímico aplicado para a retirada das partículas de sílica foi eficaz, além de não provocar 
modicações na estrutura da quitosana. 
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Resumo:  
 

Óxidos cerâmicos com alta pureza, estreita distribuição de tamanhos de partículas, grande 
homogeneidade de fase, morfologia de partícula controlada e grande grau de cristalinidade 
podem ser produzidos através do processo hidrotérmico. Neste trabalho foram sintetizados 
hidrotermicamente óxidos cerâmicos a base de lantânio-níquel e lantânio-ferro. Foi utilizado 
nitrato de lantânio, de níquel e ferro como fonte dos metais, hidróxido de sódio como fonte 
alcalina e carbonato de sódio para favorecer a desidratação do processo. A síntese foi 
realizada em vasos de teflon revestidos por uma autoclave de aço inox, em temperaturas de 
aproximadamente 180 oC, sob pressão autógena, por um período de 5 dias. Após a síntese, os 
sólidos obtidos foram filtrados, lavados com água destilada e secos em estufa em 
temperaturas entre 160-170 ºC por 2h. Em seguida os materiais obtidos foram tratados 
termicamente em temperaturas de 700 ºC e 800 ºC por 2 h, para a melhor definição das fases. 
Os materiais foram caracterizados antes a após a calcinação por diferentes técnicas tais como: 
análise termogravimétrica (TG), análise térmica diferencial (DTA), difração de raios-X 
(DRX) e espectroscopia de infravermelho (IV). 
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Resumo:  
 

A alta massa molar dos polímeros é a principal responsável pelas suas propriedades e 
inúmeras aplicações, porém, dificulta, em alguns casos, a sua caracterização. Estes compostos 
podem atuar como viscosificantes, sendo utilizados em diversos setores da indústria de 
petróleo, nas atividades de exploração, perfuração, entre outras. Neste trabalho, amostras de 
poliacrilamidas hidrofobicamente modificadas foram analisadas por viscosimetria em solução 
diluída. A partir desta técnica, determinou-se a viscosidade intrínseca, que se constitui em um 
parâmetro relacionado ao volume hidrodinâmico da molécula, e a massa molar viscosimétrica 
média, calculada através da equação de Mark-Houwink. As análises foram realizadas em 
viscosímetro do tipo Ubbelohde de diluição automática (SCHOTT AVS 360), a 25, 30 e 35 
°C, usando como solventes a água destilada e soluções aquosas de cloreto de sódio, e 
variando-se a concentração dos polímeros em solução. As amostras poliméricas apresentaram 
diferentes comportamentos em solução, em virtude dos fatores temperatura e natureza do 
solvente. Com o aumento da temperatura, a viscosidade das soluções poliméricas aumentou 
ou diminuiu, dependendo da estrutura do polímero. Por sua vez, o aumento de sal no meio 
aquoso, à temperatura constante, favoreceu a diminuição da viscosidade dessas soluções, 
devido ao efeito de “proteção” das cargas negativas ao longo da cadeia polimérica. 
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Resumo:  
 

Partículas poliméricas magnéticas são geralmente compostas por partículas de óxido de ferro 
magnético (Fe3O4) revestidas por moléculas orgânicas ou inorgânicas, por meio de ligações 
químicas estabelecidas entre o revestimento e a superfície da partícula. Recentemente, tais 
partículas têm recebido particular atenção de vários cientistas devido às suas várias 
funcionalidades. Elas são atualmente materiais bem conhecidos e têm sido amplamente 
estudados devido às suas aplicações em diversas áreas, tais como biologia, medicina e meio 
ambiente. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo a síntese de látices magnéticos de 
poli(metacrilato de etila) e magnetita através do processo de polimerização em miniemulsão, 
através de um agente estabilizante da magnetita no meio, de um surfactante para formar a 
miniemulsão e de um iniciador para o início da polimerização. Os látices obtidos foram 
caracterizados por espectroscopia no infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e por 
difração de raios-X (XRD). O processo de polimerização em miniemulsão demonstrou-se 
uma nova forma eficiente de obtenção de partículas poliméricas magnéticas e teve um efeito 
direto nas propriedades do látex obtido. Os espectros de FTIR revelam a presença de 
magnetita na matriz polimérica. Os resultados de XRD evidenciam a magnetita como fase 
dominante nos látices, o que torna a difração de raio-X uma importante ferramenta na 
caracterização de partículas poliméricas magnéticas. 

Palavras chave: Método da co-precipitação, partículas poliméricas magnéticas, difração de 
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Resumo:  
 

FERUS, uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento e reuso de especificações formais, 
vem sendo desenvolvida em duas instâncias. Uma para a linguagem CASL e outra para 
ELAN. Esta ferramenta era testada com pequenas especificações feitas manualmente pelos 
próprios desenvolvedores, o que vai de encontro aos princípios da engenharia de software. 
Porém isso não é o suficiente para testar todas as caracteriscas da linguagem tratada. Assim, 
visando testar de maneira mais eficiente o compilador de FERUS, iniciamos um estudo sobre 
geração automática de casos de teste. A partir do resultado deste estudo concluimos que um 
bom começo seria fazer um gerador de frases para uma dada gramática. Assim, Fizemos um 
gerador que apresentava termos sintaticamente corretos. Enfretamos, no entanto, problemas 
com relação à memória utilizada e ao tempo. Para resolver esses problemas mudamos de 
algoritmo: a varredura da árvore sintática que era em largura passou a ser feita em 
profundidade. E mudamos de linguagem de programação, de C para LUA. Esta, por possuir 
mecanismos de programação como corrotinas e funções anônimas nos permitiu implementar 
um gerador com código mais simples, se comparado ao gerador anterior. Em um segundo 
momento, foi atacado o problema da geração de termos sintaticamente corretos, mas 
semanticamente inválidos, através de cortes feitos usando pequenas caracteriscas semânticas 
na árvore sintática, como identificadores não declarados. 

Palavras chave: Geração de testes, Compiladores, LUA     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET0798  
TÍTULO: BOMBAS DE CALOR DE ESTADO SÓLIDO  
ALUNO: ERIC PEREIRA MOREIRA (06191796439)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  
CO-AUTOR: NEYMAR PEREIRA DA COSTA (03166871462)  
CO-AUTOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
 

 

Resumo:  
 

Vários equipamentos hoje em dia necessitam de sistemas de refrigeração mais eficientes, 
compactos e econômicos. A fim de solucionar esses problemas abordaremos um dispositivo 
pouco conhecido nomeado de bombas de calor de estado sólido. Tal sistema esta sendo 
utilizado em novos tipos de refrigeradores. Esse dispositivo e constituído basicamente de um 
ventilador, um dissipador térmico e uma célula peltier. Tais bombas de calor de estado sólidas 
têm o funcionamento bastante simples baseado no efeito peltier, a teoria diz que há um efeito 
aquecedor ou resfriador quando uma corrente elétrica passa por dois semicondutores 
diferentes existentes na célula peltier. A Tensão aplicada aos pólos de dois materiais distintos 
cria uma diferença de temperatura. Graças a essa diferença, o sistema de resfriamento peltier 
fará o calor mover-se de uma das faces da célula para a outra, gerando assim um fluxo 
térmico, ou seja o transporte de calor de uma região para outra. A potência dissipada por 
unidade de área é relativamente alta por isso há necessidade de ventilação forçada na junção 
quente.Através da aquisição de dados via instrumentação virtual, visualiza-se a da troca de 
calor com a região que se deseja resfriar e a análise gráfica fornece as temperaturas em 
regiões localizadas, permitindo apreciação científica do protótipo em estudo. Últimos 
resultados demonstram que podemos controlar temperaturas abaixo de -5 ºC nas regiões que 
se deseja resfriar. 

Palavras chave: Aplicações, Caracterização, Orientação     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Os retentores mais comuns em aplicações dinâmicas são encontrados em sistemas de 
movimento alternativo, como bombas, válvulas e cilindros hidráulicos. Nestes casos, uma ou 
mais superfícies do par em contato move-se axialmente em relação ao retentor, gerando atrito 
e desgaste. Desse modo, geometrias específicas são sugeridas de modo a obter as melhores 
propriedades de cada tipo de retentor e dependendo da aplicação, há uma infinidade de 
geometrias que podem ser consideradas. Um dos principais parâmetros a se considerar é a 
variação do regime de lubrificação, da espessura do filme lubrificante e da rugosidade 
superficial devido à alternância do ciclo ao qual estão submetidos. Para isso, lança-se mão da 
curva de Stribeck, que relaciona velocidade relativa e coeficiente de atrito e, com isso, pode-
se achar uma faixa de velocidade ótima de funcionamento. A pressão de contato é um fator 
crítico também: se for grande, previne o vazamento, mas aumenta o atrito e pode provocar a 
extrusão do retentor; se for pequena, provoca vazamentos. Algumas propriedades do elemento 
mecânico que se move através do retentor também têm de ser levadas em conta, como a 
dureza, que é um importante valor pra prevenir desgaste e deformação, com um mínimo de 
Rockwell C 45 e também a rugosidade superficial Ra que deve variar entre 0,127 e 0,254 µm. 

Palavras chave: Tribologia, Projeto de retentores, Lubrificação    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Ingerir medicamentos sem a orientação de um profissional capacitado é muito arriscado, 
podendo apresentar no organismo do doente, efeitos colaterais prejudiciais à saúde como 
intoxicação e interações medicamentosas, que podem, inclusive, causar a morte. Dessa 
preocupação originou-se este trabalho, cujo principal objetivo era mensurar até que ponto a 
automedicação tornou-se uma prática constante da população natalense e qual o grau de 
conhecimento a respeito da real função do farmacêutico na Farmácia. A pesquisa foi realizada 
no centro da cidade, utilizando-se um questionário contendo perguntas fechadas e abertas 
sobre a prática da automedicação e a idéia dos entrevistados a respeito do papel do 
profissional farmacêutico nos estabelecimentos de vendas de medicamentos. Foram aplicados 
160 questionários, observando como principais resultados que a maioria dos entrevistados 
realmente pratica aIngerir medicamentos sem a orientação de um profissional capacitado é 
muito arriscado, podendo apresentar no organismo do doente, efeitos colaterais prejudiciais à 
saúde como intoxicação e interações medicamentosas, que podem, inclusive, causar a morte. 
Dessa preocupação originou-se este trabalho, cujo principal objetivo era mensurar até que 
ponto a automedicação tornou-se uma prática constante da população natalense e qual o grau 
de conhecimento a respeito da real função do farmacêutico na Farmácia. A pesquisa foi 
realizada no centro da cidade, aplicando-se 160 questionários contendo perguntas fechadas e 
abertas sobre a prática da automedicação e a idéia dos entrevistados a respeito do papel do 
profissional farmacêutico nos estabelecimentos de vendas de medicamentos. Observa-se, 
como principais resultados, que 96,25% dos entrevistados realmente pratica a automedicação, 
ocorrendo principalmente na população com faixa etária entre 19 e 30 anos (48,75%), 
associada principalmente à dor de cabeça (45,63%), por ser uma doença comum. Também foi 
constatada por 49,38% dos entrevistados a ausência do farmacêutico na farmácia. Percebe-se 
uma noção distorcida da população sobre a real função do farmacêutico na Farmácia, que foi 
expresso nas questões abertas, apesar de 71,88% dos entrevistados afirmar saber qual a função 
do farmacêutico. automedicação, ocorrendo, majoritariamente, na população com faixa etária 
entre 19 e 30 anos, associada principalmente à dor de cabeça, por ser uma doença comum. 
Também foi constatada uma certa ausência do farmacêutico, bem como a noção distorcida da 
população sobre a real função do farmacêutico na Farmácia, embora reconheçam que esse 
profissional desempenha um papel muito importante no sentido de orientar o usuário para o 
melhor aproveitamento dos medicamentos, além de evitar maiores complicações e reações 
adversas. 
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Palavras chave: Automedicação, Farmácia, Farmacêutico     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Alguns poços produtores de petróleo estão localizados em áreas de difícil acesso nas quais é 
inviável a instalação da rede elétrica convencional. Portanto, nesses casos, pode-se utilizar 
outras fontes de energia para a sua exploração, como por exemplo, a energia eólica. Este 
trabalho é constituído de dois estudos que se complementam. O primeiro enfoca a montagem 
e análise experimental de um modelo de laboratório que simula a elevação do óleo através de 
uma bomba de cavidade progressiva (BCP) acionada por um motor elétrico. Toda energia 
necessária para o acionamento do motor da bancada de teste é de origem eólica que foi 
transformada em elétrica através de um aerogerador instalado próximo ao laboratório. O 
segundo busca uma visualização 3D desse referido modelo de laboratório, em um ambiente de 
realidade virtual que permite uma interação entre o usuário e a bancada digitalizada. Essa 
visualização facilita o entendimento do processo de funcionamento em função de diferentes 
parâmetros.Base: BCG025-00 (Termociências e Energias Renováveis).Trabalho a ser 
apresentado na forma de Pôster. 

Palavras chave: Energia Eólica, Realidade Virtual, Bombeamento de Petróleo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A pesquisa é desenvolvida na Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (APARC), 
localizada no litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte. Esta corresponde à região 
marinha que abrange a faixa costeira dos Municípios de Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros 
e está contida em um polígono demarcado por 5 pontos que inclui a plataforma rasa em frente 
a linha de costa. A área tomada para o trabalho é chamada de Área de Uso Turístico Intensivo 
(AUTI) e mede cerca de 500 m2. A coleta de sedimentos para a análise da taxa de deposição 
foi realizada para que se tivesse uma idéia da quantidade de sedimentos de fundo 
remobilizados naturalmente e durante as operações de turismo e mergulho recreativo na AUTI 
do Parracho de Maracajaú. Os sedimentos foram coletados em 16 “armadilhas” de PVC, 
dispostas em 8 posições sobre o fundo arenoso e sobre os corais. O comportamento da taxa de 
sedimentação tem três causas: está associado à própria dinâmica ambiental, às atividades 
antrópicas no parracho ou à ambas. Alguns organismos presentes nos recifes como alguns 
tipos de corais, podem apresentar problemas em função de uma taxa de sedimentação elevada, 
principalmente quando se trata de uma ocorrência provocada pelo homem. O estudo da taxa 
de sedimentação mostrou-se bastante sensível à dinâmica de uso e ocupação. Foi observada 
uma relação direta entre a média de sedimentos depositados e o número de visitantes na 
AUTI. 

Palavras chave: AUTI, APARC, sedimentos      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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 Resumo:  
 

As propriedades físico-químicas dos líquidos desempenham um papel relevante na eficiência 
do processo de extração por solvente. Especificamente durante a separação das fases, a 
diferença de densidade dos fluidos envolvidos prevalece em grau de importância frente às 
demais. Assim sendo, no desenvolvimento de qualquer trabalho relativo a esta etapa, medidas 
confiáveis de densidade devem ser obtidas para contribuir na avaliação dos resultados finais. 
Amostras de diferentes composições da fase orgânica, obtidas no processo de extração em 
estudo, foram submetidas a ensaios de densidade. Os dois constituintes orgânicos foram a 
aguarrás e o óleo de côco. Utilizando as mesmas amostras, medidas de densidade foram 
realizadas no laboratório de Tecnologia de Materiais com o método do picnômetro, e no 
laboratório LAPET com o método do densímetro digital, o qual é certificado pela ISO9001 
(certificado nº. 1210022293TMS). O trabalho, portanto, tem como objetivo avaliar 
estatisticamente a validade das medidas obtidas pelo método do picnômetro em relação às 
medidas do método do densímetro, utilizando o método da regressão linear. 

Palavras chave: densidade, comparação de métodos, picnômetro    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O aço-carbono ABNT 1045 tem sido utilizado industrialmente na produção de eixos-árvores 
graças a sua relação resistência-custo (R-C). Uma elevada R-C pressupõe um esquema de 
tratamento térmico confiável, repetitivo, simples. Para isso, utilizaram-se corpos-de-prova 
cilíndricos (diâmetro 24,20±0,06 mm, altura 9,10±0,10 mm) desse aço e foram feitos 
tratamentos térmicos de têmpera em óleo e revenido, a 870°C (durante 15 minutos) e 180°C 
(durante uma hora), respectivamente. A análise metalográfica através de microscopia óptica, 
após etapas de lixamento (mesh #80, #180, #220, #320, #400 e #600), polimento (alumina, 1 
mm) e ataque com nital 2%, revelou uma microestrutura martensitica, com um percentual 
ainda não quantificado de austenita retida. Ensaios Rockwell C e microdureza Vickers foram 
realizados para caracterizar o primeiro e segundo momentos estatísticos do material após 
tratamento, revelando a tendência central e a variabilidade do tratamento efetuado 
relativamente às diversas microrregiões da peça e possibilitando, assim, avaliar o 
comportamento tribológico da superfície em relação ao atrito e desgaste. 

Palavras chave: martensitica;, dureza;, ABNT1045.     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A seleção de materiais para eixos-arvore de bombas de deslocamento positivo para bombear 
petróleo geralmente é feita de acordo com a norma ISO 10428: 1993. Neste 
estudo introdutório, um primeiro critério utilizado foi selecionar materiais com composição 
química adequada, tendo em vista possíveis reduções na resistência mecânica quando 
expostos a temperaturas elevadas ou ambientes corrosivos. A seguir, aqueles 
que se enquadrassem dentro dos limites de resistência estabelecidos pela norma. Em terceiro 
lugar, comparou-se os materiais e tratamentos térmicos pré-selecionados com aqueles 
utilizados pela indústria fornecedora internacional. A seleção final dos materiais foi baseada 
no custo do produto acabado. Partindo da composição química e dos limites resistência à 
tração e ao escoamento foram selecionados os seguintes aços: Aço AISI 1040; Aço AISI 
1045; Aço AISI 4130 ; Aço AISI 4140; Aço AISI 4340; Aço AISI 4620; Aço AISI 4640; Aço 
AISI 52100; Aço AISI 8620; Aço AISI 8740; Aço AISI 9440. Considerando tais fatores, 
foram selecionados os seguintes aços: Aço AISI 1045 Estirado a frio e o Aço AISI 52100 
Laminado a quente. Há uma certa variedade de materiais que apresentam o conjunto ideal de 
propriedades, mas poucos são economicamente viáveis. 

Palavras chave: projeto mecânico;, seleção de materiais;, custo.    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Nesse trabalho estaremos apresentando um criado-mudo refrigerado usando placas Peltier, 
também chamadas de bombas de calor de estado sólido ou RET. O RET trata-se de um 
dispositivo semicondutor que usa o efeito Peltier para trocar calor. As células Peltiers que 
usamos só foram desenvolvidas nos últimos anos, pois são montadas a partir de pastilhas 
semicondutoras tipo N e P ordenadas eletricamente em série e termicamente em paralelo, 
maximizando a potência de esfriamento e formando um arranjo de duas placas planas e 
paralelas entre si. Essas placas Peltier possuem dimensões reduzidas (alguns centímetros), são 
leves e silenciosas, e extremamente precisas no controle de temperatura. Submetendo ao 
arranjo uma corrente DC, ele proporciona um fluxo de calor da placa fria para a placa quente. 
A placa Peltier foi montada em um dissipador térmico para efetivar a troca de calor, fazendo 
refrigerar a parte interna do criado-mudo e aquecendo a parte externa em contato com o 
dissipador. Apresentaremos gráficos das medidas de temperatura demonstrando a eficiência 
do novo produto, tanto do ponto de vista científico como tecnológico. 

Palavras chave: Obtençaõ de gráficos, caracterização, Orientaçao científica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Este trabalho tem como objetivo determinar se a quantidade de água e sedimentos obtidas em 
laboratório nas amostras de petróleo de diferentes reservatórios, cujo valor é designado pela 
sigla BSW (sigla que deriva de “Basic Sediments and Water”.), correspondem àquelas 
identificadas pelo fornecedor. Este trabalho é fundamentado na necessidade de se conhecer o 
valor real do volume de óleo produzido em determinado reservatório, tal conhecimento é 
importante para avaliar a viabilidade econômica de exploração do reservatório. A 
metodologia utilizada nos processos experimentais consistiu em utilizar o método da 
centrifugação para se obter o BSW. Os resultados obtidos mostraram coerência com os que 
foram previamente determinados pelo fornecedor das amostras. 

Palavras chave: Petróleo, Sedimentos, Centrifugação     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Trata-se de uma nova forma de medir a densidade de um sólido (densidade aparente). 
Inicialmente foi medida a densidade do EPS para posterior aplicação em equações requeridas. 
A medida de densidade do EPS foi feita em um recipiente onde foram colocados flocos de 
isopor e em seguida preenchidos os vazios com água e a massa do sistema foi analisada antes 
e depois do preenchimento. O método da medida de densidade consiste em introduzir uma 
amostra de gesso com eps com revestimento de parafina (impermeabilizante) dentro de um 
pequeno reservatório com água e medir o deslocamento provocado pela mesma. Com este 
dado é obtido o volume de água deslocada em seguida obtemos a massa de água e os cálculos 
são feitos, obtendo-se a densidade do compósito.Modalidade de Bolsa: PIBIC-PRPPG 

Palavras chave: Xavier         
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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 Resumo:  
 

O seguinte trabalho consta, primeiramente, da analise de amostras do combustível comercial, 
que é composto de metanol e óleos sintéticos. Será tomado como base de pesquisa os resíduos 
de óleos deixado após a queima do combustível. Juntamente com a análise dos resíduos, serão 
levados em consideração outros parâmetros como: tempo de queima e temperatura adiabática 
de chama. Partindo da análise desses parâmetros, objetivamos chegar a uma proporção ótima 
da mistura de metanol, óleo de coco velado e óleo de mamona. Com a intenção de obter 
resultados similares aos combustíveis comerciais. De acordo com as experiências feitas vimos 
que os resultados obtidos assemelham-se aos dos óleos convencionais. 

Palavras chave: Combustível, Oléo, Vegetais      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0848  
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS SEDIMENTOS DA 
FORMAÇÃO BARREIRAS  
ALUNO: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)  
CO-AUTOR: RICARDO NASCIMENTO FLORES SEVERO (36957194000)  
CO-AUTOR: VAGNER ALBUQUERQUE DE LIMA (04711142436)  
CO-AUTOR: JOSE RUFINO DA COSTA PEREIRA (01258404460)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho estuda as propriedades geotécnicas de 4 solos pertencentes a Formação 
Barreiras. A área de trabalho situa-se em Tibau do Sul, no litoral leste do estado do RN, onde 
se verifica a predominância do relevo formado por Falésias. Para a realização do estudo das 
propriedades geotécnicas desses solos foram realizados ensaios de caracterização 
(Granulometria, Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade, e Densidade Real dos Sólidos) e 
ensaios que visaram discriminar as propriedades mecânicas dos solos (Cisalhamento Direto), 
obtendo os parâmetros de resistência (Coesão e Ângulo de atrito) nas condições de umidade 
natural e inundado. De um modo geral, os solos estudados foram classificados como argila de 
baixa compressibilidade, areno-argilosos e areno-siltosos, apresentando granulometria 
argilosa, com teor de finos (% que passa na peneira 0,075 mm)compreendido entre 55,0 e 
68,0%. Os valores de LL e LP obtidos das amostras indicam que os solos de topo das falésias 
geralmente apresentam baixa plasticidade, com IP variando entre 6,33 e 16,33% e a 
Densidade Real dos Sólidos em torno de 2,65. Os resultados dos ensaios mecânicos nos solos 
mostraram que há redução de até mais de 800% da coesão dos solos, quando esses estão 
submetidos à inundação. Os valores de ângulo de atrito se mostraram praticamente constantes 
ao se considerar valores obtidos nos estados de umidade natural e inundada. 

Palavras chave: Formação Barreiras, Falésias, Tibau do Sul    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0849  
TÍTULO: INSTALAÇÃO DE TORRE ANENOMÉTRICA-SOLAR DO LABDTE NA 
UFRN  
ALUNO: HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA (02815469405)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812)  
CO-AUTOR: RICARDO VINICIUS LINHARES MEDEIROS (05245687402)  
  

 

Resumo:  
 

Esta pesquisa trata da aquisição de dados de velocidade do vento, direção e radiação solar 
incidente em torre com 13 metros de altura instalada próximo ao aerogerador localizado no 
Laboratório de Dispositivos Térmicos e Especiais (LabDTE) na UFRN. Para medir esses 
valores foram instalados um anemômetro, um sensor direcional e um piranômetro cujos sinais 
são armazenados em um microcomputador. Os resultados assim obtidos compõem um banco 
de dados importante para a implantação de um sistema híbrido eólico-solar. Atualmente um 
sistema, unicamente eólico, supre energeticamente o consumo de eletricidade usado na 
iluminação do laboratório. Fornece, também, a energia necessária para acionar um motor de 1 
de CV acoplado a uma bomba de cavidade progressiva. Estes componentes fazem parte de 
uma bancada para simulação de um sistema eólico de elevação de petróleo. A pesquisa terá 
continuidade com a transmissão via radiofreqüência dos dados de velocidade do vento, 
rotações das pás do aerogerador e energia elétrica gerada.Base: BCG025/00 Termociências e 
Energias RenováveisTrabalho a ser apresentado oralmente  

Palavras chave: Energia Eólica, Energia Solar, Radiação     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0851  
TÍTULO: USO DE EFLUENTES DE “WETLAND” E FILTRO RUDIMENTAR NA 
FERTIRRIGAÇÃO DE MILHO  
ALUNO: PAULYANNA MEDEIROS DE ARAÚJO (05117820479)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
CO-AUTOR: ANGELA PATRICIA ALVES COELHO GRACINDO (28736647896)  
 

 

Resumo:  
 

A cultura do milho (Zea mays) no Brasil é de grande importância para o agronegócio 
nacional, é base de sustentação para a pequena propriedade. No Nordeste brasileiro, o milho é 
submetido a diferentes condições ambientais, tornando necessário o desenvolvimento de um 
programa de melhoramento voltado para a avaliação de cultivares. O experimento foi 
delineado de forma a avaliar, comparativamente os efeitos da fertirrigação com água 
residuárias provenientes de dois tratamentos (lagoa facultativa primária seguida de “Wetland” 
e lagoa facultativa primária seguida de filtros rudimentares), sem adubação complementar, 
sobre o rendimento de grãos e outras características agronômicas da cultivar de milho 
híbrido.O estudo foi realizado em uma área de assentamento de aproximadamente 0,5 hectare, 
vizinha a Estação de Tratamento de Esgotos da cidade de Parelhas – Brasil, no período de 
julho de 2004 a março de 2005.O clima da região é semi-árido, com pluviosidade média anual 
de 450 mm, distribuídos entre fevereiro e abril.Foram coletadas amostras nas profundidades 
de 0-20 e 20-40 cm.Cada tratamento constou de oito repetições.O esgoto tratado mostrou-se 
vantajoso para fertirrigação de milho.As plantas em menores densidades apresentaram 
melhores condições para o desenvolvimento reprodutivo, indica que plantas em regime de 
menor competição propicionam maior rendimento individual. 

Palavras chave: fertirrigação, reuso de esgoto, esgoto     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0852  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PÓS-TRATAMENTO DE EFLUENTES DE LAGOA DE 
ESTABILIZAÇÃO PARA REUSO EM FERTIRRIGAÇÃO.  
ALUNO: TATIANA CARDOSO DELGADO (03525307403)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
CO-AUTOR: KESIA KARINA DE OLIVEIRA SOUTO (00851738435)  
 

 

Resumo:  
 

Reatores anaeróbios e lagoas de estabilização são técnicas de tratamento de esgoto muito 
adequadas ao Brasil. A lagoa de estabilização é uma tecnologia consolidada, mas os efluentes 
têm concentrações de sólidos suspensos elevadas, devido a presença de algas, e em muitos 
casos necessitam de um pós tratamento, inclusive nos casos de reúso em fertirrigação. O 
objetivo deste trabalho é caracterizar e avaliar comparativamente os efluentes de dois 
póstratamento (wetland e filtros) no condicionamento do efluente de lagoa de estabilização 
para fins de reutilização em fertirrigaçào. Para isso foram feitas análises de parâmetros físico-
químicos que são realizadas quinzenalmente, algumas no próprio campo em Parelhas/RN, e as 
demais no Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (LARHISA) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e/ou no Laboratório Ambiental e Controle de 
Qualidade (LEACQ/UFRN). A maior diferença de tratamento apresenta-se em relação à DQO 
e NTK, sendo Wetland o mais eficiente como pós-tratamento, porem o esgoto tratado dos dois 
efluentes mostraram-se vantajosos para fertirrigação de milho, mesmo aplicado em solo 
arenoso, apresentando boa produtividade. 

Palavras chave: filtroafogado, wetland, pós-tratamento     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0856  
TÍTULO: AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE GENÓTIPOS DE PALMA FORRAGEIRA 
NO RIO GRANDE NO NORTE.  
ALUNO: MICHELLE DE OLIVEIRA MAIA (04790643425)  
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: MIRELA GURGEL GUERRA (01057254479)  
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
 

 

Resumo:  
 

A palma forrageira, originária do continente americano, adaptada aos climas semi-áridos ou 
áridos, constitui-se numa alternativa alimentar para os ruminantes do semi-árido nordestino 
no período das estiagens e secas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de 
genótipos de palma forrageira oriundos do México, e do IPA existentes no banco de 
germoplasma da EMPARN. Este trabalho foi conduzido em quatro municípios do Rio Grande 
do Norte: Santa Cruz, Lagoa de Velhos, São Gonçalo do Amarante e Lages, no período de 
12/2002 a 01/2005. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente 
casualizados, com 22 tratamentos e três repetições. Foram avaliados visualmente os 
parâmetros de turgidez e estado geral da planta, através de escores de (1 a 5). Lagoa de 
Velhos e Santa Cruz foi onde obterem os melhores resultado com a turgidez e estado geral da 
planta. Lages e São Gonçalo do Amarante as plantas obtiveram um bom resultado apenas em 
relação à turgidez.. Na avaliação dos resultados desses ensaios, deve-se sempre levar em 
consideração a época do ano e o local, Lagoa de Velhos e Santa Cruz são considerados 
lugares propícios para o cultivo da palma forrageira, ao contrário de Lages e São Gonçalo do 
Amarante. 

Palavras chave: AVALIAÇÃO QUALITATIVA, GENÓTIPOS, PALMA FORRAGEIRA 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0857  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE GRAMA 
HIDROPÔNICA COM ESGOTO TRATADO INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO NA 
PRODUÇÃO DE GRAMA HIDROPÔNICA COM ESGOTO TRATADO  
ALUNO: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (01042507473)  
CO-AUTOR: RENATA CARILINA PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
 

 

Resumo:  
 

O uso de efluentes tratados em hidroponia, fornece macro e micronutrientes às plantas, 
evitando assim o seu descarte no meio ambiente e conseqüente poluição e ainda diminui os 
custos de produção. Este trabalho apre-senta um estudo sobre o reuso de esgotos tratados no 
cultivo de grama hidropônica, utilizando a Técnica de Forragem Hidropônica de Milho 
(FHM) já de domínio da equipe (ANDRADE NETO et al, (2003) e adaptan-do ao Cultivo de 
Grama Hidropônica (CGH). O cultivo de forragem hidropônica do milho com esgoto tratado é 
realizado aplicando-se uma lâmina de água e nutrientes (esgoto tratado), que fluem em um 
leito, com ou sem substrato, intermitentemente, sendo o intervalo de rega e a vazão aplicada 
um importante fator de contro-le. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência do 
substrato no Cultivo de Grama Hidropônica (CGH) com esgoto tratado. O experimento utiliza 
4 tratamentos com 2 repetições cada, onde foi comparado o desenvol-vimento da grama sem 
substrato, em areia fina e em areia grossa. Sem o substrato, não houve desenvolvimento de 
mudas, na areia fina, foi observada maior dificuldade para o fechamento da área, enquanto na 
areia grossa observou-se pontos de fechamento. A grama esmeralda (Zoysia japonica), cresce 
melhor em solos bem dre-nados, portanto a areia grossa apresentou-se mais adequada ao 
cultivo em sistema hidropônico. 

Palavras chave: substratos, hidroponia, reúso de águas     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0858  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE GRAMA 
HIDROPÔNICA COM ESGOTO TRATADO  
ALUNO: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (01042507473)  
CO-AUTOR: RENATA CARILINA PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
 

 

Resumo:  
 

O uso de efluentes tratados em hidroponia, fornece macro e micronutrientes às plantas, 
evitando assim o seu descarte no meio ambiente e conseqüente poluição e ainda diminui os 
custos de produção. Este trabalho apresenta um estudo sobre o reuso de esgotos tratados no 
cultivo de grama hidropônica, utilizando a Técnica de Forragem Hidropônica de Milho 
(FHM) já de domínio da equipe (ANDRADE NETO et al, (2003) e adaptando ao Cultivo de 
Grama Hidropônica (CGH). O cultivo de forragem hidropônica do milho com esgoto tratado é 
realizado aplicando-se uma lâmina de água e nutrientes (esgoto tratado), que fluem em um 
leito, com ou sem substrato, intermitentemente, sendo o intervalo de rega e a vazão aplicada 
um importante fator de controle. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência do 
substrato no Cultivo de Grama Hidropônica (CGH) com esgoto tratado. O experimento utiliza 
4 tratamentos com 2 repetições cada, onde foi comparado o desenvolvimento da grama sem 
substrato, em areia fina e em areia grossa. Sem o substrato, não houve desenvolvimento de 
mudas, na areia fina, foi observada maior dificuldade para o fechamento da área, enquanto na 
areia grossa observou-se pontos de fechamento. A grama esmeralda (Zoysia japonica), cresce 
melhor em solos bem drenados, portanto a areia grossa apresentou-se mais adequada ao 
cultivo em sistema hidropônico. 

Palavras chave: substratos, hidroponia, reúso de águas     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0860  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA PARA ENSAIO TRIBOLÓGICO 
DE MICRO ABRASÃO  
ALUNO: LUCAS DA COSTA DOS PASSOS (05170224435)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: LUCAS DA COSTA DOS PASSOS (05170224435)  
  

 

Resumo:  
 

Desenvolveu-se uma bancada tribológica para quantificar o atrito e o desgaste de pares 
tribológicos. O sistema utiliza um inversor de freqüência do tipo WEG CFW-07 para 
automatizar o dispositivo de comando do motor. Controlam-se as variáveis velocidade, 
aceleração e sentido de rotação através de sinal digital. A forma de fixação do contracorpo 
permite a realização de ensaios a seco ou lubrificado nas configurações cilindro-plano e 
esfera-plano. Um trocador de calor assegura o aquecimento do fluido lubrificante por meio de 
uma resistência elétrica. O equipamento permite o ensaio de corpos-de-prova fabricados com 
materiais cerâmicos, metálicos, elastoméricos ou compósitos.O corpo de prova é fixado no 
porta-amostra com carga ajustável e tem sua temperatura monitorada por um termopar, que 
envia um sinal analógico ao inversor de freqüência e permite alterar-se, em processo, as 
variáveis controladas através de uma programação especifica. Implantados esses recursos, 
neste instante vem sendo planejado um conjunto de ensaios experimentais contemplando uma 
variação no par pressão de contato-velocidade relativa entre corpo e contracorpo, com vistas a 
se avaliar as amplitudes de vibração, ruídos, desalinhamentos e repetitividade, condições 
fundamentais para mensurar a confiabilidade da bancada construída.Palavras chave: Micro 
abrasão, atrito, cilindro-plano, esfera-plano. 

Palavras chave: Microabrasão, Atrito, Desgaste      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0864  
TÍTULO: PRODUÇÃO HIDROPÔNICA DE FLORES DE ZÍNIA COM ESGOTO 
TRATADO  
ALUNO: RAMON DAVI MEDEIROS COSTA (01042507473)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406)  
CO-AUTOR: RENATA CARILINA PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
 

 

Resumo:  
 

O uso de esgotos tratados, substituindo soluções nutritivas convencionais é método viável e já 
comprovado em várias pesquisas (MELO, 2003) e pode ser realizado de duas formas: sem 
correção das características e composição do esgoto, utilizando-se culturas que melhor se 
adaptem às características do efluente; ou com correções das características físico-químicas 
do esgoto tratado de acordo com a cultura empregada. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar a adequação do efluente de filtros anaeróbios, aplicados ao tratamento de esgotos 
sanitários à Técnica do Filme Nutriente (NFT) para produção de plantas ornamentais. A NFT 
é aquela na qual se faz passar um fluxo laminar do esgoto, ou solução nutritiva, por meio do 
sistema radicular das plantas dispostas em canaletas inclinadas a fim de remover sais 
eutrofizantes dos esgotos que servem de adubos para as plantas. Este esquema permite a 
recirculação do efluente, em sistema fechado a fim de proporcionar sua reutilização. Para 
avaliação e comparação da produção de flores nos tratamentos foram avaliadas variáveis 
como: altura da planta, tempo para florescimento, número de botões florais, número de flores 
e diâmetro do capítulo. A análise estatística dos resultados indicou uma boa adaptação da 
Zínia ao esgoto tratado. 

Palavras chave: hidroponia, reúso de águas, plantas ornamentais    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0865  
TÍTULO: SÍNTESE ENZIMÁTICA DE ÉSTERES DE AÇÚCAR BIODEGRADÁVEIS A 
PARTIR DE ÉSTERES DE ÁCIDOS GRAXOS  
ALUNO: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487)  
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: MAURICIO RODRIGUES BORGES (56928807768)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MICHEL FACSON PEREIRA DA SILVA (02644141443)  
 

 

Resumo:  
 

Neste trabalho investigamos a síntese enzimática de ésteres de ácidos graxos com açúcares 
ramificados. O objetivo é a alcoólise enzimática de ácidos graxos com a sacarose, 
empregando-se como catalisadores a Protease alcalina (Bacillus subitilis) e fungo 
(Sacharimyces cereviciae). Experimentos diversos foram efetuados variando-se a 
concentração molar de sacarose, a porcentagem de água adicionada ao meio reacional, 
temperatura e a concentração de enzima. Análises preliminares por cromatografia em camada 
delgada (TLC), usando sílica gel como fase fixa, evidenciaram a formação do éster de açúcar. 
Estes ésteres, por apresentarem grupos hidrofílicos e hidrofóbicos em sua estrutura molecular, 
possuem aplicações diversas em vários ramos da indústria, tais como agro-química, 
alimentícia, petrolífera, etc. Os produtos obtidos foram caracterizados por UV, Infravermelho 
e Ressonância Magnética Nuclear (13C RMN e 1H RMN). 

Palavras chave: ésteres de açúcaR, Bacillus subitilis, Sacharimyces cereviciae  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0873  
TÍTULO: ROTEIRO DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DO CARÁTER DE INIBIÇÃO 
DOS SAIS DE CLORETOS E POLÍMEROS UTILIZADOS NAS OPERAÇÕES DE 
PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO E GÁS.  
ALUNO: GILIANE VITAL (03443886469)  
ORIENTADOR: JOAQUIM HÉLDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: VANESSA MEDEIROS DE LACERDA (03445989427)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
 

 

Resumo:  
 

Durante a perfuração de um poço de petróleo, as formações comumente encontradas são 
folhelhos, arenitos, calcários, etc. As formações portadoras de argilas, ao entrarem em contato 
com o fluido de perfuração a base de água, incorporam-se ao mesmo, hidratando-se e 
provocando alterações das propriedades reológicas, teor de sólidos e filtrado. Além disso, os 
cascalhos argilosos podem aderir-se à broca e diminuir a taxa de penetração. 
A presença de folhelhos argilosos pode ainda resultar em aprisionamento da coluna de 
perfuração, estreitamento do diâmetro do poço e aumento do peso do fluido. As medidas 
utilizadas para evitar o inchamento das argilas são a adição de inibidores químicos ao fluido, 
tais como NaCl, KCl e polímeros. Neste trabalho, amostras de folhelhos de diferentes 
procedências foram testadas com fluidos contendo KCl ou NaCl para selecionar previamente 
a concentração ideal de inibição de cada um desses sais. Em seguida, as amostras foram 
submetidas a testes de dispersibilidade, na concentração ótima de cada um dos sais, e 
diferentes concentrações polímeros catiônicos. A escolha da concentração ideal de polímero 
foi baseada na comparação dos valores de dispersibilidade e observou-se que o 
comportamento das amostras de rocha não foi necessariamente igual, de onde se conclui que a 
escolha de um dado polímero depende também da natureza da rocha utilizada. 

Palavras chave: Folhelhos, Inibidores, Fluido de Perfuração    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0881  
TÍTULO: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE DERIVADOS DO PETRÓLEO  
ALUNO: CHRISTIANO JOSÉ MENEZES DA COSTA (00835693406)  
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)  
CO-AUTOR: VINICIUS ANGELO DOS SANTOS PRATA (00853676488)  
 

 

 Resumo:  
 

No que diz respeito ao derivado de petróleo, no seu desenvolvimento, produção, as suas 
propriedades são de extrema importância e devem ser estudadas a fim de definir o seu uso. 
Cada tipo de combustível tem suas finalidades e propriedades.As opções são diversas no 
mercado e variam de acordo com o tipo de motor ou utilidade geral. No momento da compra 
o consumidor leva em consideração o tipo de derivado, combustível, e sua finalidade em 
função da suas propriedades.A proposta de pesquisa visa analisar experimentalmente a 
variação das propriedades entre alguns tipos de derivados do petróleo, de modo a determinar 
suas diferenças. O projeto trata da análise experimental da variação de propriedades de 
derivados do petróleo – Querosene de Aviação, Querosene Comercial e Gasolina, tais como 
viscosidade, densidade e poder de queima.A quantificação do efeito dessas variações das 
propriedades permitirá ver a diferença entre os dois tipos de derivados distinguindo assim a 
forma de uso.Diante do desenvolvimento da tecnologia no mundo da mecânica, desenvolver, 
estudar, os derivados do petróleo é uma meta obrigatória para os engenheiros. 

Palavras chave:            
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) é um herbicida sintético extensivamente usado no 
Brasil, e devido a sua baixa solubilidade em água, é comum encontrá-lo adsorvido ao solo. O 
2,4-D e seus precursores, fenol e 2,4-diclorofenol (2,4-DCF), são considerados poluentes de 
difícil degradação, devido a sua alta toxicidade (limites aceitáveis em solo de 100 a 500 
mg/kg de solo seco), e encontram-se entre os poluentes com prioridade de estudo pelos 
principais órgãos ambientais internacionais. Os métodos convencionais de remediação de 
solos não são efetivos para altas concentrações destes compostos em solos. Além disso, solos 
argilosos apresentam, em geral, alta porosidade, porém há pouca conexão entre esses poros, o 
que acarreta numa baixa permeabilidade, dificultando, portanto o fluxo destes contaminantes 
até as águas subterrâneas, levando à adsorção da maior parte dessa carga poluente ao solo. A 
remediação de solo argiloso, em escala piloto, contaminado com uma solução alcalina (pH 9) 
de 2,4-D (700 ppm), 2,4-DCF (1000 ppm) e fenol (580 ppm) foi realizada usando sulfato 
ferroso e peróxido de hidrogênio (reação Fenton). Os resultados mostram a efetividade do uso 
da reação de Fenton na degradação de compostos fenólicos adsorvidos neste tipo de solo, 
sendo observada uma eficiência menor que em solos arenosos, ocasionada por problemas de 
transporte do oxidante, devido a baixa permeabilidade do solo. Entretanto, o processo Fenton 
demonstrou-se viável para o sistema estudado. 

Palavras chave: Fenton, Solo, Fenol       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A busca por combustíveis alternativos originários da biomassa como substitutos aos derivados 
de origem fóssil tem motivado pesquisadores em todo mundo. No Brasil, por suas 
características climáticas e vastidão territorial, a produção de biodiesel a partir de óleos 
vegetais surge como uma alternativa viável e promissora, não somente pelos aspectos 
positivos relacionados com a diminuição da emissão de gases poluentes e do consumo do 
petróleo como também pela possibilidade de desenvolvimento de regiões pouco 
industrializadas. Os óleos vegetais, por sua alta viscosidade e volatilidade devem, contudo, 
sofrer modificações químicas. O processo de transesterificação tem se apresentado como uma 
alternativa promissora, visto que é relativamente simples e seu produto principal, o biodiesel, 
possui propriedades similares ao diesel. Esse trabalho tem por finalidade avaliar e comparar a 
qualidade do biodiesel produzido a partir da alcoólise alcalina (NaOH) do óleo de mamona 
sob diferentes rotas (metílica e etílica) através de parâmetros físico-químicos, tais como, 
densidade, cor, teor de umidade, índice de acidez e viscosidade cinemática. 

Palavras chave: Biodiesel, Óleo de mamona, Alcoólise alcalina    
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: ET0887  
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CO-AUTOR: RICARDO VINICIUS LINHARES MEDEIROS (05245687402)  
 

 

 Resumo:  
 

Esta pesquisa trata da aquisição de dados de radiação solar incidente, velocidade e direção do 
vento em torre com 13 metros de altura instalada próxima ao aerogerador localizado no 
Laboratório de Dispositivos Térmicos e Especiais (LabDTE) na UFRN. Para medir esses 
parâmetros foram instalados um anemômetro, um sensor direcional e um piranômetro cujos 
sinais são armazenados em um microcomputador. Os resultados assim obtidos compõem um 
banco de dados importante para a implantação de um sistema híbrido eólico-solar. Atualmente 
um sistema unicamente eólico supre energeticamente o consumo de eletricidade usado na 
iluminação do laboratório. Fornece, também, a energia necessária para acionar um motor de 1 
CV acoplado a uma bomba de cavidade progressiva. Estes componentes fazem parte de uma 
bancada para simulação de um sistema eólico de elevação de petróleo. A pesquisa terá 
continuidade com a transmissão via radiofreqüência dos dados de velocidade do vento, 
rotações das pás do aerogerador e energia elétrica gerada. Base: BCG025/00 Termociências e 
Energias RenováveisTrabalho a ser apresentado oralmente 

Palavras chave: Energia Eólica, Energia Solar, Radiação     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0892  
TÍTULO: PROPRIEDADES BIOQUÍMICAS DO DNA  
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CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (05011124487)  
 

 

 Resumo:  
 

O DNA (DeoxyriboNucleic Acid) é um importante dispositivo para o armazenamento da 
informação genética. Cada fita do DNA é um polímero de fosfato-pentose, isto é, uma cadeia 
linear de nucleotídeos, sendo o açúcar a desoxirribose ligada a um único grupo fosfato e a 
base nitrogenada, a qual pode ser púrica (Adenina e Guanina) ou pirimídica (Citosina e 
Timina). Uma molécula de DNA é composta de duas fitas em dupla hélice, tendo cada fita 
uma seqüência de nucleotídeos que é complementar àquela da outra fita. As fitas são 
separadas pela helicase e a tensão topológica é aliviada pelas topoisomerases. A fidelidade da 
replicação do DNA é mantida pela seleção de bases nitrogenadas pela polimerase, pela 
atividade revisora da exonuclease e pelo sistema que repara qualquer despareamento deixado 
após a replicação. A metodologia utilizada baseou-se no levantamento bibliográfico e na 
análise numérica da modelagem computacional da molécula do DNA. Foi observado que na 
literatura existe um acúmulo de situações que mostra que a utilização de homologias como 
ferramenta para elucidação de estruturas protéicas, por exemplo, não tem proporcionado 
soluções definitivas para as estruturas moleculares. Focalizando as investigações na dinâmica 
e replicação do DNA, construímos algoritmos computacionais que melhor identificassem as 
propriedades bioquímicas do DNA. As duas propriedades básicas do DNA- armazenamento 
de informações e auto-replicação- formaram a base principal para a nossa simulação 
numérica. 

Palavras chave: Ácido desoxirribonucleico, DNA, Propriedades bioquímicas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0911  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES DE TI 
NITRETADOS EM PLASMA  
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS (01275375464)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
 

 

 Resumo:  
 

Nos últimos anos tem-se observado um grande crescimento em tecnologias para modificação 
de superfícies. Dentre as diferentes técnicas, a nitretação em plasma desponta como forte 
candidata, uma vez que a mesma vem sendo aplicada com excelentes resultados no titânio 
(Ti) e suas ligas. Entretanto, seu uso em implantes dentais é bastante limitado devido às altas 
temperaturas do processo (entre 700 e 800 oC) resultando em distorções nessas peças que 
possuem geometria complexa e alto grau de precisão. Com o objetivo de solucionar esse 
problema, um novo método a plasma, usando a configuração de descarga em cátodo oco, foi 
utilizado no presente trabalho. Placas e implantes dentais de Ti grau II foram nitretados por 
descarga em cátodo oco com o objetivo de avaliar sua osseointegração. As amostras foram 
nitretadas C, 150 Pa, durante 1 hora. As placas foram colocadas em°em temperatura de 450 
culturas de células para observar a adesão e proliferação celular. Os implantes foram inseridos 
em tíbias de coelhos para verificar o torque de remoção e perímetro osseointegrado. Os 
resultados mostraram que esta técnica produziu uma mudança significativa na textura 
superficial das placas e dos implantes, sem que houvesse distorção dos mesmos. Observou-se 
também, uma proliferação celular nas placas nitretadas 2,5 vezes superior àquelas das placas 
controles. O torque de remoção dos implantes nitretados foram em média 2 vezes superior aos 
torques para remoção dos implantes controles. 

Palavras chave: Biomateriais, Nitretação a plasma, Osseointegração   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O processo de inclusão digital configura-se atualmente como um bem necessário, haja vista o 
surgimento de uma nova realidade social, em que o conhecimento, a informação e a 
aprendizagem são de suma importância no combate a "exclusão social". O presente trabalho 
busca contribuir com este processo, desenvolvendo procedimentos pedagógicos para que as 
crianças aceitem de forma natural as novas tecnologias, neste caso, computadores e robôs.  
ntendemos que a importância de se trabalhar com esse tipo de tecnologia em sala de aula está 
no fato da mesma auxiliar na ampliação cognitiva do aluno como, por exemplo, na 
construção e/ou desenvolvimento da linguagem. Dessa forma será utilizada, como 
metodologia, a elaboração e a apresentação de uma peça teatral junto aos alunos das séries 
iniciais da Escola Municipal Ascendino de Almeida (Natal-RN), bem como na Escola da 
Fundação Manoa (Maracajaú-RN). Espera-se com este trabalho pedagógico expandir nos 
alunos não só seu potencial cognitivo, no que se refere ao aprimoramento da linguagem; 
uma vez que os próprios alunos terão parte da responsabilidade pela elaboração do roteiro da 
peça; oportunizando o trabalho com os variados tipos de linguagem, mas também 
incentivando na participação, na autonomia, criatividade e expressividade do aprendiz, 
promovendo a inclusão social. Os resultados serão obtidos por meio de comparação entre 
turmas que não utilizaram este recurso, validando assim essa metodologia. Este experimento 
inovador ira fazer com que crianças interajam com robôs, na condição de atores e vendo os 
robôs atuarem junto com eles. 

Palavras chave: Inclusão Digital, Robótica, Educação     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A grande maioria dos modelos de rádio fontes extragalácticas supõem a auto-similaridade e 
podem ser classificados em três tipos: I, II e III. Nós desenvolvemos um modelo que 
representasse uma generalização da maioria dos modelos encontrados na literatura e 
mostramos que os tipos I, II e III são casos particulares desse modelo geral. O modelo supõe 
que a área da cabeça do jato varia com o tamanho do jato de acordo com uma lei de potência e 
que a luminosidade do jato é uma função do tempo. Usualmente o que se faz é usar a hipótese 
básica de que há equilíbrio entre a pressão exercida pela cabeça do jato, das paredes do casulo 
e pela “pressão ram” do meio ambiente. As equações de equilíbrio e a equação da 
conservação de energia permitem que nós expressemos o tamanho, a largura da fonte e a 
pressão no casulo como uma lei de potência e seus respectivos expoentes. De posse desses 
expoentes podemos determinar os valores iniciais das grandezas envolvidas no processo. 
Consideramos que o jato se propaga em um meio cuja densidade decai com a distância à 
galáxia hospedeira. Todas estas suposições podem ser usadas para calcular a evolução da 
luminosidade rádio da fonte, permitindo que nós extraiamos um diagrama do tipo P-D. 
Podemos agora fazer uma comparação do diagrama P-D com as fontes compactas (GPS e 
CSS) e as fontes extensas do catálogo 3CR. Feita esta comparação, podemos entender a física 
dos processos que envolvem o fenômeno das rádio fontes extragalácticas. 

Palavras chave: astronomia extragaláctica, galáxias ativas, rádio fontes   
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

Atualmente, há uma grande preocupação por parte das indústrias com a disposição dos 
resíduos gerados ao longo do processo produtivo. O setor da construção civil também enfrenta 
sérios problemas, visto que, gera grandes quantidades de resíduos ao longo do processo de 
execução da obra ou devido ao desmonte de construções já existente. Deste modo são gerados 
diferentes tipos de resíduos, tais como, tijolos, argamassa, concreto, revestimentos cerâmico 
etc. O setor mineral também gera grandes volumes de resíduos. Por exemplo, o 
beneficiamento do caulim. O descarte de resíduos, de um modo geral, ocasiona um impacto 
ambiental muito forte, o que tem justificado o esforço de pesquisa visando encontrar uma 
solução para este problema. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar e 
estudar o processamento dos resíduos provenientes do destarte de tijolos e do beneficiamento 
do caulim em formulações para revestimentos cerâmicos. A caracterização química e 
estrutural foi realizada por difração de raios X (DRX) e por fluorescência de raios X (FRX). 
Foram realizados ensaios de absorção de água (AA), porosidade aparente (PA), retração linear 
após queima (RLQ), densidade aparente (DA) e resistência mecânica (RM) para determinação 
das propriedades tecnológicas destes materiais. Os resultados preliminares mostram que os 
resíduos estudados podem ser considerados como matérias-primas bem comportadas e de 
grande potencial para a indústria de pisos e revestimentos cerâmicos. 

Palavras chave: Resíduo de Caulim, Chamote, Revestimento Cerâmico   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

No ensino de Química, a aprendizagem além de preparar para etapas subseqüentes contribui 
para que o aluno seja capaz de mobilizar o conteúdo assimilado para resoluções de situações 
diversas e, por vezes, complexas na profissão. A pesquisa é intensa para o aperfeiçoamento de 
aulas experimentais, sempre procurando realizar práticas que sejam acessíveis para a 
compreensão dos alunos e sejam viáveis para a instituição de Ensino. Este trabalho objetiva a 
releitura dos experimentos: Extração de pigmentos do extrato de tomate e das Propriedades 
dos álcoois, tornando-os mais próximos da futura realidade profissional dos alunos. Buscando 
novas ferramentas didáticas, pesquisamos o software knowItAll (versão 4.0, disponível na 
freeware para instituições acadêmicas) que permite a visualização espacial de moléculas e que 
também fornece valores para parâmetros como comprimentos e ângulos de ligações. Este 
programa permite o transporte de estruturas na plataforma windows e uso de cores que 
melhoram a observação do aluno, contribuindo portanto para tornar as aulas mais atraentes. A 
adição de aulas práticas para o estudo de polímeros está em discussão atualmente, devido a 
este ser um dos conteúdos necessários a vida profissional de um químico. Então, para a 
melhoria do ensino de Química é necessário atualizar ferramentas didáticas e conteúdos, 
pesquisando programas computacionais, experimentos e materiais viáveis para cada 
instituição, tornando assim as aulas mais atraentes e didáticas. 

Palavras chave: Ensino de Química, Química Orgânica, software KnowltAll  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Retentores eficazes asseguram um meio-ambiente isento de fluido de processo, bem como 
evitam que partículas externas misturem-se a esse fluido. Este trabalho objetivou selecionar 
retentores utilizando critérios científicos. Investigou-se um conjunto de propriedades termo-
mecânicas, físicas e químicas, baseadas no ASHBY [2000], abordando-se o caso de retentores 
para sistemas com um movimento alternativo, onde um pistão ou haste movimenta-se 
coaxialmente no interior do retentor. Desenvolveu-se uma bancada de ensaio composta por 
um recipiente cilíndrico, vazado nas extremidades, que armazenava os retentores por onde 
uma haste de aço AISI 1045 tratada termicamente se movia coaxialmente à seção transversal 
do retentor a velocidades de deslizamento de zero a 0,86 m/s. Foram ensaiados três retentores 
de geometria toroidal (diâmetros interno e externo de 32mm e 57mm, respectivamente e 
22mm de espessura) de borracha NBR. A taxa de desgaste do retentor mostrou-se 
correlacionar com a eficiência da vedação. A vida e eficácia do retentor dependeram das 
condições de trabalho (pressão de contato, tolerâncias dimensionais, carga e velocidade do 
pistão). Na seqüência, referendando-se o exposto na literatura, dever-se-ão ensaiar retentores 
de FFKM e FKM. 

Palavras chave: Sistemas de Vedação, Elastômeros, Retentor    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Com a relevância crescente dos problemas de otimização combinatória multi-critério (ou 
multi-objetivo), principalmente devido à alta aplicabilidade destes a problemas do mundo 
real, teve-se como objetivo desenvolver e comparar os resultados de meta-heurísticas 
evolutivas distintas para o problema da árvore geradora mínima multi-critério (AGM-MC). 
Além de implementações dos dois algoritmos genéticos existentes na literatura do problema 
foi proposto o desenvolvimento de um algoritmo memético. Este algoritmo possui como 
principais características a utilização de uma representação explícita de árvores geradoras, de 
seus respectivos operadores de cruzamento e mutação e o uso de uma busca tabu para a fase 
de busca local (com uma vizinhança no estilo dois-troca). Além disso, o arquivo de soluções 
não-dominadas (Pareto) é representado na forma de um grid n-dimensional adaptativo, onde 
as soluções são designadas a pontos no grid e a escolha de novas soluções é feita não somente 
pelo critério de dominância entre elas, mas também pela distribuição das soluções no espaço. 
Este algoritmo descrito e os algoritmos genéticos foram então comparados nas mesmas 
instâncias dos artigos originais destes. O algoritmo obteve excelente resultados, superando 
ambos os algoritmos em diversas instâncias, não só no número de soluções Pareto 
encontradas, mas também na região do espaço explorada. 

Palavras chave: Meta-heurística, Multi-objetivo, Algoritmos evolucionários  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho consiste na obtenção de dados de equilíbrio de fases de uma série de misturas de 
Ester + Álcool Metílico as quais foram preparadas sinteticamente, presentes na produção do 
biodiesel. A determinação de dados de equilíbrio líquido-vapor (ELV) confiáveis permite a 
elaboração do diagrama de fases do sistema envolvido, o qual será diretamente usado para o 
desenvolvimento de novos métodos de correlação e predição, bem como aplicar na otimização 
do processo em simuladores industriais. A obtenção destes dados de ELV foi feita através de 
um ebuliômetro de FISCHER com controle digital (Modelo 602), que consiste em uma célula 
de recirculação das duas fases possibilitando amostragens das mesmas, obtendo-se desta 
forma dados de equilíbrio completo, i.e., pressão, temperatura e composições das fases que no 
caso foram determinadas por Cromatografia Gasosa (PTxy). Este aparato está acoplado a um 
banho termostático com refrigeração, que tem por finalidade condensar os vapores 
provenientes da ebulição da amostra e retornarem à câmara de mistura. Os dados de ELV 
obtidos experimentalmente foram submetidos ao teste de consistência termodinâmica dos 
desvios, onde se utiliza a equação de Gibbs-Duhem, através do modelo UNIQUAC. Os 
parâmetros obtidos a partir dos dados experimentais podem ser aplicados nos simuladores de 
processos com a finalidade de análise e otimização da separação do Etanol do Acetato de 
Etíla. 

Palavras chave: Equilíbrio líquido-vapor, Biodiesel, Ebuliômetro Discher  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

A história da informática tem sido marcada por diversas e contínuas mudanças. As linguagens 
de programação surgem nesse cenário para facilitar a execução de tarefas em computadores. 
As primeiras máquinas surgiram na década de 40 e a programação a elas aplicada funcionava 
basicamente em nível de máquina (linguagem de baixo nível). Porém, com a evolução do 
hardware as linguagens foram se desvinculando da máquina e se aproximando da linguagem 
humana (linguagem de alto nível). Desde então variadas linguagens de programação surgiram 
e evoluíram, bem como os paradigmas que as regem. Dada a importância dos paradigmas para 
a programação, este trabalho tem por objetivo mostrar suas fundamentações, o contexto 
histórico onde estes apareceram, suas peculiaridades e domínios de aplicação. Além disso, são 
apresentadas as tendências em relação aos paradigmas de programação. 

Palavras chave: Linguagens de Programação, Paradigmas de Programação, Domínios de 
Aplicação           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Através de uma ferramenta numérica resolveu-se um problema físico envolvendo o 
escoamento ao redor de corpos rombudos e aerodinâmicos, para isso utilizou-se o ‘método 
dos vórtices’, que torna viável a análise da dinâmica da vorticidade gerada nas superfícies do 
corpo bem como a forte interação que se observa nas vizinhanças do corpo e de sua esteira. 
Aplicando-se princípios de ’Principio da Conservação da Massa ‘, na forma da equação da 
continuidade e o ‘Principio da Conservação da quantidade de Movimento, na forma das 
equações de Navier-Stokes. O problema estudado é o escoamento em torno de dois cilindros 
localizados lado a lado (‘side by side’), efetuando-se modelagem matemática do problema, 
como também o algoritmo e a implementação computacional, desenvolvido e utilizado para 
um número de Reynolds constante e igual a 40.000. Dentre os resultados encontrados 
destacam-se os contornos de vorticidade, como também o valor das forças para diferentes 
arranjos espaciais, e os coeficientes aerodinâmicos (sustentação e arrasto), variáveis estas que 
foram devidamente trabalhadas e analisadas no corpo do trabalho. 

Palavras chave: escoamento, método dos vórtices, simulação computacional  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Para a construção de próteses fixas dentárias, uma cerâmica feldspática é fundida sobre uma 
superfície metálica. A diferença entre os coeficientes de expansões térmicas dos dois 
materiais (cerâmica e metal) deve ser nula ou consideravelmente pequena para que não 
ocorram tensões residuais provenientes da retração de sinterização da cerâmica. As tensões 
residuais causam microtrincas na porcelana e na interface metal-cerâmica, prejudicando as 
propriedades mecânicas do material. Neste trabalho duas porcelanas feldspáticas e uma liga 
NiCr foram analisadas em um dilatômetro com uma velocidade de aquecimento de 5oC/min. 
As curvas e os coeficientes de expansões térmicas apresentaram-se semelhantes e dentro da 
margem prevista pela literatura (0,5x10-6/°C) para os três materiais (porcelana Finesse – liga 
Ni-Cr com uma diferença de 0,27x10-6/°C, porcelana Ceramco III – liga Ni-Cr com uma 
diferença de 0,11x10-6/°C) revelando uma boa compatibilidade térmica entre a liga e as 
porcelanas. 

Palavras chave: Dilatometria, Liga Ni-Cr, Porcelana Feldspática    
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 

O uso eficiente de plantas forrageiras como base da alimentação animal representa uma das 
formas econômicas de elevar a produtividade. O capim elefante tem sido a forrageira mais 
utilizada, devido ao seu elevado potencial de produção e qualidade, tanto em capineiras como 
pastejo rotacionado. O trabalho teve como objetivo avaliar o parâmetro relação folha/caule 
(F/C) de dez clones de capim- elefante, de uma coleção constituída de 51 genótipos e duas 
testemunhas locais cv. Cameroon e cv. Roxo de Botucatu. Os clones foram adquiridos através 
de parceria com o Programa de Melhoramento da Embrapa/Gado de leite. O experimento foi 
realizado na Estação Experimental Rommel Mesquita de Faria (EMPARN), em Panamirim - 
RN, por um período de dois anos. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
completos casualizados com quatro repetições. Foram colhidas cinco plantas por linha para 
determinação da relação folha/caule, mediante a separação manual das folhas e caules e 
determinação do peso seco, em estufa de circulação forçada de ar, a uma temperatura entre 
60-65°C, até atingir o peso constante. O parâmetro relação folha/caule variou de 0,61 a 0,79, 
com maior relação para o clone CNPGL94F07.2 e menor para o clone CNPGL91F06.3, 
apresentando diferenças significativas (P<0,05) entre si. A alta relação folha/caule pode 
significar forragem de maior teor protéico, melhor digestibilidade e consumo, capazes de 
atender as necessidades nutricionais dos animais. 

Palavras chave: potencial forrageiro, capim elefante, relação folha/caule   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O Supervisório é um software destinado a promover a interface Homem/Máquina, 
proporcionando o acompanhamento de um processo através de telas que representam o 
comportamento da planta supervisionada. Supervisórios estão difundidos nas mais diversas 
áreas de uma indústria, entre elas a do Petróleo, onde ele é usado para acompanhar Poços com 
métodos de elevação artificial, que funcionam de forma automática, assistidos por um 
controlador. A proposta de trabalho é criar um Sistema Supervisório de Poços de Petroléo 
Multi-método de elevação, para que a partir desse Supervisório seja possível acessar dados 
dos poços em grupos configurados pelo usuário ou de um poço individualmente. Além de 
Supervisão, algumas intervenções podem ser feitas como desligar um poço, alterar parâmetros 
dos controladores, entre outros. Esse Sistema funcionará em Cliente-Servidor para a rede 
local e como Mestre-Escravo na rede de campo. A ferramenta de desenvolvimento usada é o 
Borland C++ Builder 5.0 e como paradigma de programação a orientação a objeto. 
Atualmente o Sistema está em fase de desenvolvimento. 

Palavras chave: Supervisório, Software, Petróleo      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Para alcançar uma confiabilidade mais próxima da esperada, tem-se adotado o uso dos 
métodos formais, ou seja, especificação e verificação, no desenvolvimento de sistemas. 
A Metodologia-B utiliza o paradigma especificação e verificação para desenvolver software. 
Especificação é um processo baseado em fundamentos matemáticos para descrições de 
sistemas e suas propriedades, enquanto a verificação tem como papel averiguar se o sistema 
satisfaz ou não as funcionalidades previstas na especificação. A verificação é mais eficaz 
através da prova de teoremas. Para o suporte dessa metodologia existe o JBTools. Uma 
ferramenta de código aberto desenvolvida em java que faz a análise sintática das 
especificações, já a parte semântica dessas sofrem uma carência de suporte, pois não há 
ferramentas capazes de validá-las de forma rigorosa, automática e eficiente. No intuito de 
sanar essas deficiências está sendo desenvolvido o Batcave, um software que faz a geração de 
obrigações de prova a partir de descrições formais. Essas obrigações serão utilizadas por um 
provador de teoremas na checagem da corretitude do sistema.  O resultado obtido foi um 
aplicativo que gera obrigações de prova a partir de uma especificação B independente de 
sintaxe, facilitando a interoperabilidade com diversos provadores de teoremas. Atualmente 
tem-se como formato padrão a linguagem do haRVey por ser um provador totalmente 
automático e bastante eficiente. 

Palavras chave: Engenharia de Software, Métodos Formais, Verificação Formal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Os setores de fabricação de produtos alimentícios e bebidas e fabricação de produtos têxteis 
são de grande relevância para o desenvolvimento do RN. Neste sentido a utilização de 
controle de qualidade é importante para a melhoria da competitividade dessas empresas.  
Este trabalho investiga o grau de utilização de ferramentas para o monitoramento da qualidade 
e/ou CEP (Controle Estatístico do Processo) através da visita e aplicação de um questionário 
em 28 indústrias do estado, nesses setores, descrevendo o processo de produção, identificando 
os pontos críticos de controle (possíveis variáveis de monitoramento do processo) e sugerindo 
um procedimento de controle estatístico de qualidade adequado para a situação, que é a 
principal contribuição deste trabalho. Com o término das visitas e de posse de todos os 
questionários respondidos, fez-se a tabulação das informações e os cruzamentos entre 
algumas questões. Após a análise dos resultados obtidos, observou-se que o Controle de 
Qualidade utilizado nas indústrias desses setores, no Rio Grande do Norte, pouco utiliza 
ferramentas estatísticas. Além disso, todas as empresas se mostraram interessadas na 
implementação de uma metodologia de Controle Estatístico de Processos, o que delega à 
UFRN a necessidade de cumprir este papel. 

Palavras chave: Controle de qualidade, indústrias, Rio Grande do Norte   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O fraturamento hidráulico é uma operação de estimulação de poços de petróleo que visa 
aumentar a sua produtividade. O presente trabalho desenvolveu alguns fluidos (géis) a base de 
tensoativo para serem utilizados como fluidos de fraturamento hidráulico. Estes fluidos foram 
obtidos com o propósito de substituir os fluidos à base de polímero utilizados pela indústria 
do petróleo, que danificam a rocha reservatório. Os fluidos a base de tensoativo foram 
desenvolvidos a partir de sistemas microemulsionados, onde foi estudada uma de suas 
propriedades mais importantes, que é a viscosidade. Para a determinação da viscosidade 
foram realizados ensaios reológicos em um reômetro Haake RS150, nas temperaturas de 26 a 
86ºC, a uma taxa de cisalhamento de 100 s-1. O resultado obtido foi comparado com o de um 
gel padrão a base de polímero (gel de HPG). A partir dos resultados obtidos verificou-se que 
um dos géis a base de tensoativo apresentou viscosidade superior ao gel de HPG em toda a 
faixa de temperatura estudada, mostrando a sua resistência ao efeito da temperatura. Também 
foi verificado o comportamento pseudoplástico do gel a base de tensoativo, comportamento 
este característico e necessário para fluidos de fraturamento hidráulico.Título da base: 
Tecnologia de tensoativos (representar a base) OBS: Este trabalho será apresentado 
oralmente. 

Palavras chave: Fraturamento, Gel, Tensoativos      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Resíduos sólidos de pó-preto (black powder) são estudados como parte da implementação do 
plano de gerenciamento da corrosão interna em dutos de óleo e gás. Estes resíduos são 
caracterizados por Difração de Raios-X (FRX), sendo estes produtos de corrosão 
influenciados por interferentes espectrais como compostos orgânicos que não são removidos 
no processo de extração soxhlet, (utilizando como solvente o clorofórmio). O presente 
trabalho visa estudar, por espectroscopia de absorção na região do infravermelho, em 
amostras sólidas possíveis interferentes (matéria orgânica remanescente) e encontrar uma 
forma mais eficaz de extração. As amostras foram analisadas em equipamento (ABB BOMEN 
INC – MB SERIES que atua na faixa de 500 a 4000 nm), e foram preparadas usando o 
método de pastilhas transparentes de brometo de potássio (KBr) e amostras (previamente 
secas em estufa a 100° C por 4 horas) em concentração próxima à 1 % em massa de pó-preto. 
A mistura foi prensada com carga de 8 toneladas durante 5 minutos. Resultados preliminares 
indicaram que extrações em triplicatas da mesma amostra mostraram-se mais eficientes do 
que apenas uma extração do material orgânico contido nas amostras de pó-preto. 

Palavras chave: PÓ-PRETO, EXTRAÇÃO SOXHLET, ESPECTROSCOPIA DE 
INFRAVERMELHO          
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O diagrama de Voronoi é uma partição do espaço em células geradas a partir de uma coleção 
inicial de pontos, onde cada célula contém um único ponto dos dados iniciais e é formada 
pelos pontos do espaço mais próximas daquele ponto que dos demais. Sua célula dual é 
chamada de rede de delaunay e ambas tem sido empregadas com sucesso em diversos campos 
científicos, tais como, modelagem de crescimento de florestas e análise de imagens 
(computação gráfica). Neste trabalho, empregamos estas redes, geradas a partir de dados 
iniciais aleatórios distribuídos no espaço bidimensional, para simular o processo erosivo que 
ocorre em solos ressequidos, como aqueles encontrados nos reservatórios do semi-árido. 
Observamos uma notável semelhança visual entre as redes acima mencionadas e as 
distribuições de fraturas que aparecem nestes tipos de solos, o que pode indicar caminhos para 
uma modelagem do processo baseado no mecanismo de construção das estruturas de Voronoi 
– Delaunay. 

Palavras chave: Redes de Voronoi-Delaunay, Fraturas, Simulação Computacional 
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão 
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Resumo:  
 

Este trabalho apresenta informações relacionadas com a inspeção de placas de orifício, 
abordando o procedimento de medição, seus erros macro e micro-geométrico, suas tolerâncias 
e avaliação dos resultados através do cálculo da incerteza. O conhecimento da incerteza da 
medida permite decidir se o resultado obtido está dentro dos limites preestabelecidos. Sob este 
prisma um conjunto de placas de orifício foi inspecionado no Laboratório de Metrologia da 
UFRN – LabMetrol, sendo avaliadas medidas dimensionais e angulares, erros macro-
geométricos como erro de planeza e erro de circularidade, erro micro-geométrico como 
rugosidade superficial das faces laterais das placas de orifício e suas tolerâncias. A inspeção 
de uma placa de orifício implica na verificação ou medição dos seguintes itens: Tipo de placa; 
Material da placa; Fabricante.Gravação do diâmetro nominal a 20° C (68° F); Estado das 
bordas: canto vivo ou arredondado; Planeza da placa: plana ou empenada (medir o desvio de 
planeza); Medição da rugosidade superficial da placa; Qualquer etiqueta de identificação deve 
ser removida para uso; Medição de pelo menos quatro diâmetros do furo da placa; Media das 
medições do item anterior; Medição da espessura da placa; Dados pertinentes à identificação 
da placa; Temperatura durante a medição da placa; Identificação de quem realizou o serviço e 
data da inspeção; A placa possui abertura cônica ou não e qual ângulo do cone. 

Palavras chave: Placa de Orifício, Inspeção, Calibração     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Neste trabalho foi realizado um estudo com duas argilas (uma plástica e outra não plástica), 
coletadas no município de Apodi-RN, sendo estas utilizadas como matéria-prima para 
fabricação de cerâmica vermelha. Foi estudado o comportamento dos corpos-de-prova quando 
submetidos a diferentes formulações de massa e temperatura de queima. O objetivo desse 
trabalho é contribuir para o desenvolvimento de massas cerâmicas da indústria cerâmica do 
município de Apodi-RN, tendo uma melhor qualidade dos produtos com um menor tempo de 
queima. Foram realizados testes de retração linear, absorção de água, perda de massa ao fogo, 
porosidade aparente e massa específica aparente. Os resultados mostraram que as argilas em 
proporções adequadas são ideais para fabricação de bloco e telha cerâmica. 

Palavras chave: argila, temperatura de queima, formulações de massa   
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 

A calibração é um procedimento experimental através do qual são estabelecidas as relações 
entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes das 
grandezas estabelecidos por padrões. Por melhores que sejam as características desse sistema 
de medição, este sempre apresentará erros, seja por fatores internos, seja por ação das 
grandezas de influência externas. A perfeita caracterização das incertezas associadas a estes 
erros é de grande importância para que o resultado da medição possa ser estimado de maneira 
segura. Neste trabalho será mostrada a determinação da incerteza de medição no processo de 
calibração de uma balança de pressão. Esta calibração foi feita por comparação direta contra 
uma balança de pressão padrão. Compararam-se as duas máquinas em dez pontos igualmente 
distribuídos ao longo da faixa nominal do mensurando, desprezando-se para efeito de cálculo 
da área os valores abaixo de 20% da faixa nominal do mensurando. Além dessa determinação, 
foram calibradas as massas que compõem o mensurando, determinando, também sua incerteza 
de medição. A calibração foi feita em uma balança de pressão com faixa nominal de 0,1 a 6 
MPa e incrementos de pressão de 0,1 MPa. O padrão utilizado para a calibração foi outra 
balança de pressão do tipo pistão invertido. O padrão utilizado é integrante da cadeia de 
calibração (rastreabilidade) com credenciamento e possui características metrológicas bem 
melhores que as do mensurando. 

Palavras chave: Incerteza de Medição, Calibração, Balança de Pressão   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O constante desenvolvimento dos instrumentos e equipamentos utilizados para aplicação e 
medição de torque na indústria em geral, incluindo suas técnicas de uso e instrumentação, 
cada vez mais exatas e abrangentes, qualifica a metrologia em torque como uma das áreas da 
mecânica em maior desenvolvimento tecnológico e com crescente demanda em serviços de 
calibração. O objetivo deste trabalho é o projeto de um padrão de torque cuja concepção 
permita a calibração de torquímetros. Provocando redução de tempo de execução. O principio 
de funcionamento deste instrumento baseia-se em um mecanismo conversor de movimento 
composto por um par pinhão–cremalheira e barra de torção, onde estão sendo avaliados e 
pesquisados todos os parâmetros geométricos e de esforços estáticos, bem como a detecção de 
possíveis perdas de energia e sua influencia final para que sejam efetuadas as devidas 
correções. Atualmente os resultados obtidos para uma faixa nominal de 30 a 150 N.m 
apresentaram-se de acordo com a NBR 12240:00, ou seja, exatidão de aproximadamente 4% e 
incerteza de 0,02%.Para a execução deste Projeto de Pesquisa, além da completa leitura e 
interpretação da norma NBR 12240:00, serão pesquisados princípios básicos de força e 
torque, instrumentos e métodos utilizados na medição destas grandezas, avaliação de incerteza 
bem como diversas técnicas e procedimentos de calibração de instrumentos de medição de 
torque. 

Palavras chave: Torquímetro, Calibração, Instrumentos de Medição   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Existe uma diversidade de calibradores de torquímetros disponível no mercado, atendendo 
diferentes faixas de torque e utilizando princípios de funcionamento diversos, estes 
calibradores atendem às exigências das normas de qualidade e confiabilidade. Entretanto, 
atualmente não há a opção de um padrão de torque que atenda a calibração de torquímetros 
em várias escalas utilizando-se apenas um instrumento. O objetivo deste trabalho é o projeto 
de um padrão de torque cuja concepção permita a calibração de torquímetros em quatro 
escalas através de um único instrumento, provocando redução de custos e tempo de execução, 
além de disponibilizar maior confiabilidade na qualificação final dos instrumentos medidores 
de torque. Para um adequado atendimento da demanda na calibração de torquímetros, é 
necessário que laboratórios de calibração e ensaios possuam uma onerosa coleção de padrões 
de torque, cada qual apto a atender uma única escala. O desenvolvimento de um padrão de 
torque capaz de abranger quatro escalas é altamente viável, permitindo a calibração de 
torquímetros numa faixa de 5 a 2000 N.m, com incerteza de 0,02%, através de um único 
instrumento. Esta nova concepção de padrão de torque permitirá a calibração de torquímetros 
com significativa redução de custos e tempo de execução, além de disponibilizar maior 
confiabilidade na qualificação final dos instrumentos medidores de torque, por meio da 
melhor quantificação das fontes de erro consideradas no cálculo de incerteza. 

Palavras chave: Calibração, Torquimetro, Padrões de Torque    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Apresenta-se um compósito destinado à construção de blocos de vedação na construção civil, 
formado por gesso, partículas de isopor, poliuretano ou pneu, areia, cimento e água, 
obedecendo as seguintes proporções: 1,0 parte de gesso, 1,5 partes de isopor, poliuretano ou 
pneu, 0,25 partes de areia, 0,25 partes de cimento e 30% de água em volume. Será mostrado 
blocos obtidos com os três tipos de materiais poliméricos. Resultados preliminares de testes 
de compressão realizados demonstraram que o compósito que utiliza resíduos de isopor 
apresenta resistência igual a que aponta a norma para tais blocos, em torno de 1,2 MPa. Será 
abordado aspectos relativos ao peso, miscividade, custo, fabricação ,impermeabilidade e que 
tais blocos propiciam a obtenção de melhores confortos térmico e acústico, além de facilitar a 
construção da casa em regime de mutirão. Uma edificação está sendo feita nas dependências 
do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN, utilizando blocos à base de gesso e isopor, para 
a avaliação definitiva da eficiência desses tipos de blocos de vedação. 

Palavras chave: compósitos, resíduos poliméricos, confortos térmico e acústico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O câncer de mama é a neoplasia maligna de maior incidência e uma das principais causas de 
morte entre mulheres no Brasil. Um diagnóstico precoce desta doença pode reduzir bastante o 
número de óbitos. Muitos esforços têm sido feitos por órgãos governamentais e não 
governamentais no sentido de mudar a estatística a esse respeito. Os caminhos que vêm sendo 
tomados são do ponto de vista da conscientização e da melhoria do acesso das mulheres a 
exames preventivos. O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um 
equipamento capaz de dar suporte a uma nova técnica para diagnóstico de tumores na mama. 
O equipamento é baseado na técnica fluorimétrica, onde o tecido infectado é marcado 
especificamente com um composto luminescente. O tecido é irradiado por luz ultravioleta de 
comprimento de onda definido. O diagnóstico do estágio da doença é feito a partir da 
intensidade de radiação emitida pela espécie luminescente. Todas as funções do equipamento 
são comandadas por um microcontrolador que também é utilizado para processar os sinais de 
resposta e enviá-los para um software conectado ao equipamento. O software foi 
desenvolvido em Delphi que fornece uma interface gráfica em 3D possível de reconstituir a 
superfície do tecido em função do grau de infecção. Testes preliminares mostraram resultados 
satisfatórios. As vantagens da técnica é que, além de ser nacional, o custo final do 
equipamento é bem inferior aos disponíveis hoje no mercado. 

Palavras chave: Câncer de mama, Microcontroladores, Desenvolvimento de software 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

As microemulsões são sistemas dispersos, formados por dois líquidos imiscíveis, 
termodinamicamente estáveis e transparentes. Sua utilização tem apresentado resultados 
significativos na extração de metais pesados, visto que comparado com métodos 
convencionais apresenta-se mais eficiente. A extração por microemulsão se processa no 
sistema Winsor II, que corresponde a um estado bifásico de microemulsão em equilíbrio com 
fase aquosa, onde o metal encontra-se presente. Este trabalho deteve-se a analisar a influência 
da saturação do metal na extração com o intuito de obter a melhor razão 
cotensoativo/tensoativo (C/T). Este estudo visa à extração otimizada com a redução da 
concentração de tensoativo, com o intuito de minimizar o custo industrial. Na determinação 
da razão C/T foi utilizado o sistema: tensoativo- óleo de coco saponificado (OCS); 
cotensoativo- n-butanol; fase orgânica- querosene e fase aquosa- solução de sulfato de níquel 
(0,02 mol/L), com salinidade de 2% (NaCl). A razão C/T percorreu uma faixa de 4 a 100, 
apresentando como melhor resultado a razão 20. Para esta razão, foram realizados 
experimentos com concentração de níquel variando de 300 a 1500 ppm. Observou-se que 
acima de 700 ppm o percentual de extração começa a diminuir devido à perda da capacidade 
do tensoativo de se associar ao metal. Este trabalho mostrou a eficiência de sistemas 
microemulsionados, sendo possível extrair níquel de soluções aquosas com concentrações 
residuais abaixo de 700 ppm. 

Palavras chave: EXTRAÇÃO, METAIS PESADOS, MICROEMULSÃO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: ET1012  
TÍTULO: BOMBAS ALTERNATIVAS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM 
SISTEMA EÓLICO ALTERNATIVO.  
ALUNO: NATANAEYFLE RANDEMBERG G. DOS SANTOS (03047568499)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
 

 

 Resumo:  
 

Apresenta-se alguns modelos de bombas alternativas construídas no âmbito do Laboratório de 
Máquinas Hidráulicas e Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para 
serem utilizadas em um sistema de bombeamento eólico composto por um catavento savonius 
alternativo de baixo custo. Serão apresentados resultados de ensaios realizados com bombas 
alternativas de diferentes materiais de fluxo intermitente e serão também mostrados modelos 
de bombas alternativas de fluxo contínuo, que representa uma inovação de grande importância 
no contexto dos sistemas de bombeamento eólicos. Comparar-se-á seus resultados com os já 
obtidos com bomba alternativa já construída e testada.Determinar-se-á a relação de 
transmissão adequada para a bomba de fluxo contínuo para que a mesma possa funcionar de 
forma otimizada. Serão abordados também aspectos relativos ao desgaste pelo atrito entre 
pistão e êmbolo Demonstrar-se-á que tais bombas apresentam viabilidades técnica, econômica 
e de materiais, além de se caracterizarem por serem de fácil construção e manutenção simples. 

Palavras chave: sistema de bombeamento eólico, bomba alternativa, materiais alternativos 
baixo custo           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

As microemulsões são sistemas líquidos, termodinamicamente estáveis e transparentes. São 
constituídas de óleo, água, tensoativo e cotensoativo. A mistura forma microgotículas com 
diâmetro médio de 150nm. A saturação das micelas faz com que a microemulsão fique em 
equilíbrio com outro componente em excesso. Para a extração foi utilizada a região de Winsor 
II, que corresponde ao sistema bifásico de água e microemulsão em equilíbrio. No campo da 
extração de metais as microemulsoes são utilizadas para deslocar o metal de uma fase aquosa 
deixando–a com uma concentração residual de metal muito baixa. O sistema utilizado é 
formado pelos seguintes constituintes: tensoativo – (OCS) óleo de coco saponificado; 
cotensoativo – álcool n-butanol; fase orgânica – querosene; fase aquosa - solução de sulfato 
de cobre – salinidade – 2% (NaCl), onde a concentração do cobre na solução foi variada de 
500 a 2500 ppm. O seguinte trabalho tem como objetivo estudar a saturação do poder de 
extração do tensoativo. O trabalho foi realizado fixando-se uma razão C/T=80 
(cotensoativo/tensoativo) e variando-se a concentração de cobre na solução aquosa, assim 
testamos à capacidade de extração do tensoativo. A temperatura foi mantida à 27 ± 1ºC. 
Conclui-se, nesse trabalho, que o percentual de extração na razão C/T utilizada começa a ter 
uma queda a partir de 750ppm o que corresponde a saturação da capacidade de extração do 
tensoativo, ou seja, há eficiência do extratante até concentrações de 750ppm. 

Palavras chave: EXTRAÇÃO, MICROEMULSÃO, COBRE    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O trabalho desenvolvido na base de pesquisa consiste em desenvolver um método 
normalizado para aferir automaticamente os medidores de vazão e BS&W (Basic Sediments 
and Water) através de várias condições de simulação de operação desses instrumentos no 
campo. A automação é feita com avançada tecnologia de barramento de campo, a principal 
característica do laboratório é a integração de três destas tecnologias: Foundation Fieldbus, 
Modbus RTU e ponto-a-ponto. Com o protocolo OPC, o controle e supervisão da informação 
são avaliados no supervisório. Como laboratório ainda não foi inaugurado, houve a 
necessidade da realização de testes de comunicação dos diversos tipos de instrumentos, esses 
testes são de grande importância, pois a complexidade geral do projeto é resolvida com mais 
eficácia. Esse trabalho proposto descreve como foi realizado esses testes. Um outro teste 
realizado tem o propósito de estudar qual o melhor óleo a ser utilizado no projeto. Sabe-se que 
para um óleo ser de fácil escoamento, deve apresentar boas propriedades reológicas o que 
garantirá ou não sua facilidade de deslocamento. Os testes foram feitos com diversas 
temperaturas e BS&W variando de 10% a 90%. Foi utilizado para realização dos ensaios 
reológicos um reômetro modelo TC-502P da Brookfield instruments. Os resultados foram 
satisfatórios visto que o comportamento reológico encontrado, tanto para o óleo mineral 
quanto o petróleo, mostraram-se semelhantes para os dois sistemas estudados. 

Palavras chave: BS&W e Vazão, Petróleo, Automação Industrial    
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Resumo:  
 

O interesse em estudar multicamadas de filmes finos magnéticos surgiu a partir da descoberta 
que camadas de Fe, alternadas por camadas de pequena espessura de Cr, apresentavam um 
acoplamento, que depois seria chamado de bilinear. Posteriormente, a descoberta da magneto-
resistência gigante (a grande variação na resistência elétrica do sistema sob a aplicação de um 
campo magnético externo) forneceu uma aplicação tecnológica para os estudos até então 
teóricos. O comportamento global do sistema é descrito por uma teoria fenomenológica em 
termos da energia magnética. Em sistemas usuais os termos considerados são os termos da 
energia Zeeman, da anisotropia cúbica e dos acoplamentos bilinear e biquadrático. Encontrada 
a energia é possível determinar a configuração de equilíbrio (bem como a magneto-
resistência) para valores específicos dos campos específicos e do campo magnético externo. 
Na maioria das situações não é possível determinar a configuração de equilíbrio 
analiticamente. Conseqüentemente, métodos numéricos são empregados na determinação das 
configurações de equilíbrio do sistema. Utilizando-se a linguagem FORTRAN, foi criado um 
programa que testa todos os pares possíveis de ângulos para que se determine o par que 
minimiza a energia. A partir da construção de gráficos, os resultados deste programa foram 
então comparados com os existentes na literatura, para diversos valores dos termos que 
compõem a energia magnética. 

Palavras chave: Tricamada de filmes finos, Energia magnética, Métodos numéricos 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O Mini Baja consiste em um veiculo off-road, de estrutura tubular, mono posto. O projeto de 
conversão tem como meta principal verificar a vantagem da utilização de gás natural como 
fonte de combustível, observando suas adequações às normas de produção de um veiculo 
imposta pela organização SAE Mini-Baja, simulando situação real de desenvolvimento de 
projeto, observando desempenho mecânico, segurança de utilização e economia.Este veículo 
pode ser facilmente adaptado para diversos fins como, por exemplo, a utilização no meio 
rural, como: um veiculo para Policia Litorânea, de Dunas e Interiorana. De acordo com o 
resultados obtidos nos testes dinâmicos em dinamômetros forneceu parâmetros qualitativos 
essenciais para comparação com o veiculo a combustível liquido(gasolina) observando 
pequena perda de potência em ordem de 10% entretanto o veículo a GNV, apresentou 
aumento na autonomia. 

Palavras chave: veiculo off-road, motor de combustão, GNV    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este projeto consiste na adaptação de um sistema de gás natural em um veiculo off-road (Mini 
Baja). Onde nesta parte estudamos e adequamos os subsistemas do veiculo que foram 
alterados pelo sistema de gás natural, para que o carro obtenha um melhor rendimento e seus 
elementos agüentem os novos esforços a que serão sujeitos.É também objetivo deste projeto à 
modelagem do veículo e os componentes relacionados com o gás natural, utilizando 
ferramentas de engenharia computacional, possibilitando a visualização do layout e a 
acomodação dos subconjuntos, prevenindo contra conflitos entre partes como: motor, 
transmissão, suspensão, sistema de alimentação, entre outros.Foi feito cálculos para encontrar 
os novos esforços na suspensão e estrutura do veiculo, com o objetivo de observar se estes 
elementos iriam suportar o acréscimo de peso adicionado pelo sistema a gás natural, 
principalmente o cilindro.A transmissão também foi modificada para que o protótipo off-road 
conseguisse força, para vencer os mais variados obstáculos nos quais ele é submetido. Outra 
grande preocupação foi com o a nova localização do centro de gravidade já que poderiam 
surgir problemas dinâmicos com o acréscimo de massa no veiculo.Com isso o veículo volta às 
características iniciais, nas quais tinha antes da transformação para gás natural, deixando o 
protótipo capaz de enfrentar os mais difíceis obstáculos, que são submetidos aos carros da sua 
categoria. 

Palavras chave: CAD, Projeto Mecânico, GNV      
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

O veículo experimental Mini Baja, trata-se de um protótipo de categoria Off-Road voltado 
para o mercado de entusiastas que desejem um veículo barato, seguro, de fácil manutenção, 
fácil transporte, divertido de dirigir e que vença qualquer tipo de terreno incluindo pedra, 
areia, lama e lençóis d’água. Com a crescente procura de veículos desta natureza, a possível 
entrada no mercado deste veículo seria melhor integrada com a adaptação do mesmo para 
atender as exigências de uma produção em larga escala,onde os custos e o tempo de produção 
são reduzidos, o que melhoraria a aceitação do produto entre os consumidores.As adaptações 
para atender as condições para uma produção em massa foram utilizadas pelos veículos Mini 
Baja da UFRN, obtendo processos simples de fabricação, facilidade na montagem e na 
manutenção, intercambialidade entre materiais, equipamentos e estrutura. A padronização dos 
elementos de produção como rolamentos, pneus, rodas, materiais para suspensão, direção, 
transmissão e estrutura, permitiu uma menor quantidade de processos de produção, além da 
diminuição do número de fornecedores dos elementos. A utilização de subconjuntos que 
podem ser produzidos independentes uns dos outros, onde foram empregados processos 
paralelos de produção, reduziu o tempo de fabricação. A seqüência lógica de montagem foi 
melhorada para diminuir os custos e melhorar as manutenções e reposições de peças no 
futuro, dando maior credibilidade à assistência técnica do projeto. 

Palavras chave: Veiculo off-road, CAD, Projeto Mecânico    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O Projeto Car-Kará de Mini Baja da UFRN tem finalidade de projetar e modelar um veiculo 
competitivo com os parâmetros e especificações impostas pela SAE, simulando um fabricante 
fictício.Voltado a essa gama de raciocínios procurou-se desenvolver algo inovador e viável 
economicamente. Essa melhoria concentrasse no conjunto da suspensão dianteira, onde um 
feixe de mola foi colocado em substituição ao sistema anterior com molas 
helicoidais.Utilizando o feixe de mola no sistema de suspensão, possibilitou melhorar os 
coeficientes de mola, permitindo encontrar a relação entre mola e amortecedor adequado, 
buscando agilidade, conforto e facilidade ao transpor obstáculos.Ao manter o automóvel 
numa linha horizontal o feixe de mola, absorve melhor os impactos provocados pelas 
irregularidades do solo, mantendo as rodas em contato com a superfície, garantindo aderência 
e segurança, logo permitindo nível de eficiência satisfatório.Após varias considerações, 
estudos teóricos, simulações e testes práticos observou suas vantagens de utilização para o 
projeto, entretanto na competição Mini Baja da SAE, com a constante solicitação do veículo, 
observou que o curso da suspensão por feixe de mola mostra-se limitado sendo muito eficaz 
em veículos para grande carga. 

Palavras chave: veiculo off-road, Proj. Mecânico, CAD     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

O problema do caixeiro viajante (PCV) é um clássico problema da área de otimização 
combinatória onde, dado um conjunto de cidades e as distâncias entre cada par dessas, o 
caixeiro deve visitar cada uma das cidades, somente uma vez, de forma que sua viagem tenha 
custo mínimo. Devido à sua complexidade exponencial, o PCV é abordado por meio de 
algoritmos aproximativos e metaheurísticas. Uma metaheurística bastante utilizada, para esse 
e outros problemas, é o Algoritmo Genético (AG). No presente trabalho, é apresentada uma 
variação de AG: é utilizado um processo embasado na técnica de vocabulary building, no 
lugar do operador de mutação. São executadas implementações do método convencional e do 
método apresentado, em instâncias do PCV encontradas na TSPLIB. Também são 
explicitados alguns resultados experimentais e é feita uma comparação empírica entre os dois 
métodos estudados. 

Palavras chave: Algoritmos Genéticos, Vocabulary Building, Problema do Caixeiro Viajante 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O desafio lançado pela Aerodesign East Competition (competição internacional de 
Aerodesign) possibilitou o desenvolvimento de uma aeronave rádio-controlada bastante 
eficiente para a missão proposta, que é decolara dentro de 61m e transportar o máximo de 
carga possível. A filosofia de engenharia e procedimentos de projeto para produzir uma 
aeronave e seus principais detalhes foram discutidos pela equipe que o desenvolveu. 
Uma planilha de cálculos desenvolvida pela equipe apontou os benefícios de uma maior área 
de asa para incrementar a capacidade de carga do avião, de acordo com as limitações impostas 
pelo regulamento da competição. Devido a limitação da envergadura de asa, as configurações 
bi-plano e tri-plano foram estudadas e testadas. A configuração escolhida foi o tri-plano com 
envergadura de 1,524 m e 1,4294 m2 de área de asa, tendo o protótipo apresentado ótima 
estabilidade e controle mesmo com carga máxima. O extenso programa de análise matemática 
e experimental levou a conclusão de que a aeronave projetada é muito eficiente para realizar a 
missão proposta. 

Palavras chave: projeto mecânico, avião rádio-controlado, Obediência de um regulamento 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Este trabalho está sendo desenvolvido com o objetivo de estabelecer as relações entre as 
feições geológicas e a sismicidade presentes em 4 áreas-alvo de estudo: regiões de Açu e João 
Câmara - RN, Palhano – CE e Caruaru – PE. O principal objetivo é a análise de falhas 
sismogênicas, a partir do mapeamento de estruturas associadas aos eventos sísmicos em cada 
região. Nesta fase inicial foram realizados o levantamento bibliográfico e compilação de 
dados de sismos das áreas e a construção de um SIG, como base para a interpretação integrada 
dos dados. Este ambiente SIG foi usado para a geração, edição e visualização das estruturas, 
dúcteis e frágeis, interpretadas por sensoriamento remoto. Para isto utilizou-se imagens de 
satélite Landsat 7 ETM +, e imagens de radar, as quais foram geoprocessadas nos softwares: 
ER Mapper v.6.3, ENVI 4.0 e ArcGISTM 8.3. Como resultado, obteve-se um banco de dados 
georreferenciados e foram construídos mapas de distribuição geográfica dos sismos e 
estruturas, modelos digitais de terreno - MDT’s - com o auxílio das imagens de radar SRTM - 
Shuttle Radar Topography Mission, contribuindo para o reconhecimento e determinação de 
estruturas superficiais (lineamentos Pré-cambrianos e diques ácidos) e para a determinação 
aproximada da atitude e ângulo de mergulho das falhas principais, traçadas ao longo das 
linhas de maior concentração sísmica. 

Palavras chave: sismicidade, falhas-ativas, SIG      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho apresenta um estudo da reflexão de ondas eletromagnéticas em estruturas 
planares de multicamadas com carregamento resistivo periódico, empregadas no 
desenvolvimento de filtros e absorvedores de RF para sistemas de telecomunicações 
modernos. Essas estruturas são compostas por um conjunto de lâminas resistivas muito finas, 
denominadas superfícies resistivas, e por um plano de terra. As superfícies resistivas são 
separadas por regiões dielétricas, preenchidas com ar, denominadas separadores. A associação 
de várias camadas em uma configuração do tipo cascata objetiva a obtenção de uma largura 
de faixa adequada. Este estudo também permite a análise da reflexão de ondas 
eletromagnéticas, na faixa de telefonia móvel, em paredes interiores e exteriores de 
edificações. A análise é efetuada através da teoria da linha de transmissão, considerando-se a 
incidência normal de uma onda plana sobre a superfície externa do dispositivo de várias 
camadas. Na análise numérica foram considerados dispositivos com 2 e 3 camadas dielétricas. 
Também foram efetuadas medições do coeficiente de reflexão para estruturas de várias 
camadas dielétricas, porém sem o carregamento resistivo. São apresentados resultados para o 
coeficiente de reflexão na entrada do absorvedor de RF considerado. Também foi avaliada a 
importância da determinação de valores ótimos para o carregamento periódico introduzido 
através das superfícies resistivas. 

Palavras chave: reflexão de ondas eletromagnéticas, superfícies resistivas, absorvedor de RF 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Este trabalho apresenta um estudo das propriedades de antenas de microfita com patches 
condutores afilados e afilados com fendas com formato em U. A análise de antenas com 
patches afilados é realizada através de uma nova técnica, que consiste em uma extensão do 
método da linha de transmissão para o estudo de antenas de microfita com patches 
retangulares. São usados os métodos da segmentação, da cavidade ressonante e da linha de 
transmissão. Foram obtidas as expressões para descrever o campo eletromagnético na região 
de campo distante, foi calculada a diretividade e foram traçados os diagramas de radiação para 
as antenas afiladas. Além disso, foram projetados, construídos e medidos vários protótipos de 
antenas de microfita do tipo patch afilado, para a faixa de comunicações móveis, inclusive 
para o caso com a introdução de uma fenda com formato em U. Foram investigadas as 
propriedades dessas antenas com alimentação através de linhas de microfita de , o que permite 
efetuar o casamento da antena ao alimentador. Os programasΩ50  computacionais se 
mostraram eficientes e precisos, e podem ser adaptados para a análise de outras estruturas. 
Observou-se que o afilamento do patch condutor permitiu aumentar a largura de banda da 
antena patch de microfita. Para casos particulares, observou-se concordância com os 
resultados disponíveis na literatura. A introdução de fendas em U no patch afilado permitiu 
observar a característica de operação em multibanda. 

Palavras chave: Antenas de microfita, Antenas com fendas, Antenas planares  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A pauta de deslocamentos típica de cidades médias configura uma geometria radial de 
viagens, no sentido em que o centro firma-se como destino largamente hegemônico para 
deslocamentos a partir de todas as possíveis origens. Nessas situações, o conhecimento do 
perfil do usuário do centro pode fornecer informação importante para a definição de políticas 
públicas de mobilidade bairro-centro e intra-centro. O objetivo desse trabalho é o de traçar um 
perfil do usuário de um centro urbano, no caso o de Arapiraca (Alagoas), especialmente com 
respeito a seus hábitos de viagem (freqüência, motivo, meio) ao centro e de circulação na área 
central (meio). Para tanto, lança-se mão de um procedimento de coleta de informação, com 
base em questionário aplicado a uma amostra aleatória de pouco mais de mil usuários do 
centro. Os resultados obtidos permitem validar o projeto de procedimento, bem como 
estabelecer certas características socioeconômicas da população usuária do centro e 
sistematizar suas necessidades efetivas de infra-estrutura e serviços de transporte. 

Palavras chave: Centro urbano, Acessibilidade, Pedestres e ciclovias   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A pauta de deslocamentos típica de cidades médias configura uma geometria radial de 
viagens, no sentido em que o centro firma-se como destino largamente hegemônico para 
deslocamentos a partir de todas as possíveis origens. Nessas situações, o conhecimento do 
perfil do usuário do centro pode fornecer informação importante para a definição de políticas 
públicas de mobilidade bairro-centro e intra-centro. O objetivo desse trabalho é o de traçar um 
perfil do usuário de um centro urbano, no caso o de Arapiraca (Alagoas), especialmente com 
respeito a seus hábitos de viagem (freqüência, motivo, meio) ao centro e de circulação na área 
central (meio). Para tanto, lança-se mão de um procedimento de coleta de informação, com 
base em questionário aplicado a uma amostra aleatória de pouco mais de mil usuários do 
centro. Os resultados obtidos permitem validar o projeto de procedimento, bem como 
estabelecer certas características socioeconômicas da população usuária do centro e 
sistematizar suas necessidades efetivas de infra-estrutura e serviços de transporte. 

Palavras chave: Malha viária, Centro urbano, Modelos de tráfego   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A pauta de deslocamentos típica de cidades médias configura uma geometria radial de 
viagens, no sentido em que o centro firma-se como destino largamente hegemônico para 
deslocamentos a partir de todas as possíveis origens. Nessas situações, o conhecimento do 
perfil do usuário do centro pode fornecer informação importante para a definição de políticas 
públicas de mobilidade bairro-centro e intra-centro. O objetivo desse trabalho é o de traçar um 
perfil do usuário de um centro urbano, no caso o de Arapiraca (Alagoas), especialmente com 
respeito a seus hábitos de viagem (freqüência, motivo, meio) ao centro e de circulação na área 
central (meio). Para tanto, lança-se mão de um procedimento de coleta de informação, com 
base em questionário aplicado a uma amostra aleatória de pouco mais de mil usuários do 
centro. Os resultados obtidos permitem validar o projeto de procedimento, bem como 
estabelecer certas características socioeconômicas da população usuária do centro e 
sistematizar suas necessidades efetivas de infra-estrutura e serviços de transporte. 

Palavras chave: Malha viária, Centro urbano, Modelos de tráfego   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Os recentes avanços no desenvolvimento de materias cerâmicos e a busca de alternativas para 
minimizar as perdas por atrito de sistemas com movimento relativo entre si, geram uma 
necessidade de se estabelecer métodos de ensaio, de modo que possa se obter resultados 
representativos quanto o comportamento ao desgaste e atrito das mesmas. Utilizando-se 
cerâmicas produzidas a partir de argila e resíduos de granito obtidos no Rio Grande do Norte, 
em um sistema deslizando contra outros materiais, desenvolveu-se um procedimento de 
ensaio para estudo do comportamento ao desgaste e atrito atuante nesses pares tribológicos. 
Foram selecionadas cerâmicas compostas por 70% e 60% de argila e 30% e 40% de resíduos 
de granito, respectivamente, sinterizadas a 1050 oC. Os ensaios de desgaste foram realizados 
em um tribômetro de microabrasão nas condições seca e úmida, utilizando-se como 
contracorpos esferas de vidro, esferas de aço AISI 52100 e discos de poliuretano. Os 
resultados mostraram que os coeficientes de desgaste das cerâmicas possuem uma 
variabilidade de quatro ordens de grandeza, situando-se na faixa de 10–2 a 10–6 (mm3/Nm). 
Análises por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das superficies desgastadas, 
associadas as medições da história térmica de cada ensaio permitiram validar o método 
desenvolvido, concordante com os disponíveis na literatura, relativamente aos mecanismos de 
desgaste obtidos e a energia dissipada pelo atrito. 

Palavras chave: Atrito, Desgaste, Cerâmicas      
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

Devido às diversas aplicações do cotidiano, o ser humano está diariamente exposto a fontes de 
radiação de ondas eletromagnéticas como: telefonia móvel, linhas de transmissões de energia, 
fornos microondas, emissoras de TV, emissoras de rádio, entre outras. O enfoque deste estudo 
é o efeito das radiações eletromagnéticas, na banda da telefonia móvel, sobre os seres 
humanos, especificamente a cabeça. Nesse trabalho utilizamos o software XFDTD, que utiliza 
o método numérico FDTD (Diferenças Finitas no Domínio do Tempo) que é um simulador 
eletromagnético onde, a partir do conhecimento das características do meio dissipativo e da 
fonte emissora de radiação, são determinados os campos eletromagnéticos e a distribuição de 
potência, na cabeça humana. O estudo simula a interação onda-matéria que nos ajuda a 
mensurar a taxa de potência absorvida pelo órgão exposto, comparando, portanto com os 
valores que são aceitos segundo a norma da Agência Nacional de Telecomunicações. A partir 
de várias simulações, com diversos aparelhos de telefonia móvel, observou-se que a cabeça 
humana de um indivíduo adulto, está absorvendo potência dentro dos valores aceitos, ou seja, 
a potência irradiada pela antena do celular que é absorvida pela cabeça é inferior à potência 
que a Agência Nacional de Telecomunicações considera aceitável. 

Palavras chave: Radiações de ondas eletromagnéticas, Telefonia móvel, Saúde das pessoas 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O trabalho tem por objetivos verificar as características de antenas de microfitas de duas 
camadas, analisando o efeito e as características dos campos distantes nas mesmas. Vários são 
os métodos utilizados para a análise em antenas constituídas por patches. O método 
desenvolvido e utilizado neste trabalho é o método de onda completa da linha de transmissão 
transversa, LTT. Este método utiliza o domínio espectral como uma boa maneira de 
simplificar e facilitar a análise da estrutura. O método da Linha de Transmissão Transversa – 
LTT utiliza um termo de propagação na direção “y” transversa à direção real de propagação 
“z” e trata as equações gerais dos campos elétricos e magnéticos como funções de suas 
componentes Ey e Hy. A utilização do Método LTT fornece várias facilidades de 
implementação quando comparados com outros métodos no domínio da transformada de 
Fourier, que são mais precisos que os métodos empíricos de determinação da freqüência de 
ressonância. Os programas computacionais são desenvolvidos para o levantamento de curvas 
dos campos distantes, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, da antena de 
microfita. O software para o cálculo das constantes de campos distantes da antena de 
microfita, é desenvolvido utilizando FORTRAN POWERSTATION e o levantamento das 
curvas é feito por um programa desenvolvido em MATLAB. 

Palavras chave: Microfita, Antenas, LTT       
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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Resumo:  
 

O presente trabalho tem como objetivo substituir os materiais até agora utilizados como 
substrato semicondutores (silício, germânio GaAs) em linhas de lâmina, por material fotônico 
PBG (Photonic Band Gap). A fim de descobrir sua eficácia, é necessário determinar a 
constante da fase, atenuação e a constante dielétrica efetiva, e impedância características em 
linhas de lâminas unilaterais e bilaterais. Para analisar o comportamento da linha de lâmina 
com tal substrato, utilizamos o conciso método de onda completa LTT (Linha de transmissão 
transversa) associando as equações de Maxwell e as condições de contorno. Os resultados 
serão apresentados em gráficos 3D. 

Palavras chave: LTT, Fotonica, PGB       
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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Resumo:  
 

As linhas de Lâminas são estruturas que consistem de duas Lâminas condutoras nos dois 
lados de um substrato dielétrico adaptadas no plano-E de guias de ondas milimétricas. O 
trabalho desenvolvido ate o momento consistiu na aplicação do material fotônico (Photonic 
Band Gaps) nas linhas de laminas bilaterias, visando analisar o seu comportamento bem como 
sua eficiência como material dielétrico. Para isto foi determinada as constantes de fase, 
atenuação e dielétrica efetiva para as polarizações S e P. No momento, visando finalizar o 
estudo sobre linha de lâmina foi desenvolvido um programa para determinação da impedância 
característica do material em estudo 

Palavras chave: Fotônica, Lâminas Bilaterais, PGB     
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  


	Menu
	Apresentação
	Dados Institucionais
	Programação
	Comissão Organizadora
	Mini-Cursos
	ET: Exatas e Tecnológicas
	HS: Humanas e Sociais
	SB: Saúde e Biológicas
	Busca
	Sair

