
CÓDIGO: ET0001 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA FERRITA DE MNZN OBTIDA A 
PARTIR DO MÉTODO CITRATO PRECUSSOR 
ALUNO: MANUELLA KARLA DA CRUZ RODRIGUES (01188803492) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)  
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA (02299260455) 

 
 

CÓDIGO: ET0002 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA FERRITA DE NI-MG PREPARADA 
PELO MÉTODO DOS CITRATOS PRECURSORES 
ALUNO: JOSÉ FRANCINALDO DE OLIVEIRA (27393179806) 
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)  
CO-AUTOR: JOSÉ EVES MENDES DA SILVA (02799475426) 

 
 

CÓDIGO: ET0004 
TÍTULO: SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PÓ DA FERRITA DE NI-ZN OBTIDO 
A PARTIR DO MÉTODO DOS CITRATOS PRCURSORES 
ALUNO: CICERO ADAILTON BEZERRA (02972746430) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)  
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437) 

 
 

CÓDIGO: ET0005 
TÍTULO: SÍNTESE DA FERRITA DE NÍQUEL E ZINCO A PARTIR DO MÉTODO 
DOS CITRATOS PRECURSORES 
ALUNO: JOÃO CARLOS DE LIMA MONTEIRO (00809301407) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485)  
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437) 

 
 

CÓDIGO: ET0006 
TÍTULO: ZIRCÔNIA ESTABILIZADA COM A ADIÇÃO DE CÉRIO E NEODÍMIO 
VIA MÉTODO PECHINI. 
ALUNO: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488) 
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: JOSÉ FRANCINALDO DE OLIVEIRA (27393179806)  
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485) 
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CÓDIGO: ET0009 
TÍTULO: APLICAÇÃO DA INOCULAÇÃO COM CEPAS DE MICROORGANISMOS 
ESPECÍFICOS PARA DEGRADAÇÃO DE ÓLEOS RESIDUAIS 
ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE S MELO (07671466468)  

 
 

CÓDIGO: ET0023 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA RECUPERAÇÃO DE 
METAIS PESADOS DE DESCARTES QUÍMICOS. 
ALUNO: LARISSA SOBRAL HILÁRIO (06150466493) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  

 
 

CÓDIGO: ET0024 
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE COBALTO, NÍQUEL, MANGANÊS E CRÔMIO DE 
RESÍDUOS QUÍMICOS 
ALUNO: FRANCISCA EDVÂNIA DE MORAIS (04382274419) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
CO-AUTOR: LARISSA SOBRAL HILÁRIO (06150466493)  
CO-AUTOR: MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA (03633396470)  

 
 

CÓDIGO: ET0034 
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO DA BIODIGESTÃO ANAERÓBIA DE EFLUENTES 
INDUSTRIAIS 
ALUNO: ALISON AUGUSTO MAIA BEZERRA (01159953406) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE S MELO (07671466468)  

 
 

CÓDIGO: ET0039 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DISTRIBUÍDO CHUVA-VAZÃO 
BASEADO EM GEOPROCESSAMENTO 
ALUNO: MARCO TÚLIO CÍCERO ARAÚJO FERNANDES (04729837410) 
ORIENTADOR: ANTÔNIO MAROZZI RIGHETTO (18446663872)  

 
 

CÓDIGO: ET0051 
TÍTULO: O IPASE E OS PRECEITOS MODERNOS EM NATAL NA DÉCADA DE 
1940 – UM ESTUDO DE CASO. 
ALUNO: ANA PAULA CAMPOS GURGEL (01317869389) 
ORIENTADOR: ANGELA LÚCIA DE ARAÚJO FERREIRA (04242572115)  
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CÓDIGO: ET0052 
TÍTULO: ESTUDO DA ADESÃO INTERFACIAL FIBRA DE CARBONO/RESINA 
EPÓXI POR MEDIDAS DE ÂNGULO DE CONTATO. 
ALUNO: JACIARA ALVES DOS SANTOS (81766700306) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  

 
 

CÓDIGO: ET0070 
TÍTULO: INVESTIGANDO TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO 3D PARA A 
SIMULAÇÃO DE MICROTRINCAS EM TUBULAÇÕES DE PETRÓLEO E GÁS. 
ALUNO: LUZINÁRIO GOMES DA SILVA (01216729484) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434)  

 
 

CÓDIGO: ET0073 
TÍTULO: BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE DIOCLEA GRANDIFLORUM 
MART. (MUCUNA) 
ALUNO: KAYNARA PRYSCILLA PINHEIRO (05707745432) 
ORIENTADOR: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772)  
CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (04379983471)  
CO-AUTOR: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA (03878620489)  
CO-AUTOR: CLAYTON JOSÉ BEZERRA (01169796400) 

 
 

CÓDIGO: ET0074 
TÍTULO: USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NA 
IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS NO ESTUÁRIO DO RIO APODI-MOSSORÓ (RN) 
ALUNO: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA (05865584464) 
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
CO-AUTOR: ADALBERTO FERNANDES SILVA (05247840437)  
CO-AUTOR: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA (05865584464)  
CO-AUTOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468) 

 
 

CÓDIGO: ET0077 
TÍTULO: USO DE SISTEMAS GAUSSIANOS PARA BALANCEAR EQUAÇÕES 
IÔNICAS. 
ALUNO: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (06147351494) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
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CÓDIGO: ET0085 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PROCESSO FOTO-FENTON NO PRÉ-TRATAMENTO 
DE ÁGUAS DE PRODUÇÃO PROVINDAS DE CAMPOS DE PETRÓLEO. 
ALUNO: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (05502395456) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA (00202697495)  
CO-AUTOR: GABRIELA MIRANDA DE ASSIS CUNHA (03797455429)  
CO-AUTOR: GEORGE GONÇALVES DANTAS DE MEDEIROS (06113959406) 

 
 

CÓDIGO: ET0086 
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS PARA USO EM 
CATALISADORES, PIGMENTOS, FILMES CERÂMICOS E ELETRO-ÓPTICOS 
ALUNO: ANTONIO DE OLIVEIRA TORRES JUNIOR (01055345442) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTÔNIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAÚJO MELO (06117988320)  

 
 

CÓDIGO: ET0091 
TÍTULO: AS CASAS DE CAMARA E CADEIA NO ESPAÇO URBANO POTIGUAR 
ALUNO: CAROL LOUISE FERNANDES PINHEIRO (01258394480) 
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASÃO TEIXEIRA (52290980404)  

 
 

CÓDIGO: ET0094 
TÍTULO: MARCHA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA POR SEMENTES DE DIOCLEA 
GRANDIFLORUM MART. (MUCUNA) 
ALUNO: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA (03878620489) 
ORIENTADOR: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772)  
CO-AUTOR: SAMIR AUGUSTO PINHEIRO COSTA (05593024448)  
CO-AUTOR: BEATRIZ BEZERRIL LUZ (00861195400)  
CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (04379983471) 

 
 

CÓDIGO: ET0095 
TÍTULO: MORFOLOGIA DE FRUTOS E SEMENTES DE CALOTROPIS PROCERA 
(AIT.) R. BR. (FLOR DE SEDA) 
ALUNO: BEATRIZ BEZERRIL LUZ (00861195400) 
ORIENTADOR: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772)  
CO-AUTOR: CLAYTON JOSÉ BEZERRA (01169796400)  
CO-AUTOR: KAYNARA PRYSCILLA PINHEIRO (05707745432)  
CO-AUTOR: SAMIR AUGUSTO PINHEIRO COSTA (05593024448) 
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CÓDIGO: ET0111 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
SIMPLES DE PRISMAS DE BLOCOS ESTRUTURAIS 
ALUNO: 04581552419 (04581552419) 
ORIENTADOR: JOEL ARAÚJO DO NASCIMENTO NETO (83991301415)  

 
 

CÓDIGO: ET0112 
TÍTULO: COMPARATIVO DE CUSTOS ENTRE ALVENARIA ESTRUTURAL E 
CONCRETO ARMADO: ESTUDO DE CASO PARA OS ESTADOS DO RN E DA PB 
ALUNO: MARCELO CAVALCANTI DE CARVALHO (05224850495) 
ORIENTADOR: JOEL ARAÚJO DO NASCIMENTO NETO (83991301415)  

 
 

CÓDIGO: ET0125 
TÍTULO: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA GREGA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 
E SEUS REFLEXOS NOS LIVROS DIDÁTICOS 
ALUNO: NIVALDO PEREIRA DA SILVA NETO (05911845407) 
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834)  

 
 

CÓDIGO: ET0130 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS MAGNÉTICAS E 
CARACTERIZAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MAGNÉTICAS 
ALUNO: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA (06182447435) 
ORIENTADOR: JOSÉ LUÍS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
CO-AUTOR: JULIANA DE SOUZA NUNES (05245655462)  
CO-AUTOR: MÁRCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  

 
 

CÓDIGO: ET0131 
TÍTULO: COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS DE QUITOSANA E POLI(ÁCIDO 
ACRÍLICO) 
ALUNO: MELQUESEDEQUE DA SILVA FREIRE (06108541431) 
ORIENTADOR: MÁRCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
CO-AUTOR: JOSÉ LUÍS CARDOZO FONSECA (90623207753)  

 
 

CÓDIGO: ET0136 
TÍTULO: EFEITO DA FORÇA IÔNICA NA FORMAÇÃO DE COMPLEXOS DE 
QUITOSANA E POLI(ÁCIDO METACRÍLICO) 
ALUNO: PATRÍCIA MAFRA BEZERRIL (05206748471) 
ORIENTADOR: JOSÉ LUÍS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
CO-AUTOR: CLÁUDIO LOPES DE VASCONCELOS (02963319452)  
CO-AUTOR: MÁRCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
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CÓDIGO: ET0146 
TÍTULO: ATIVAÇÃO QUÍMICA DA DIATOMITA PARA SUA UTILIZAÇÃO NA 
REMOÇÃO DE METAIS PESADOS 
ALUNO: VANESSA LIMEIRA A. GOMES (05414551413) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAÚJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: ARY LEONÍDIO DO CARMO ASSUNÇÃO (01016694458)  

 
 

CÓDIGO: ET0148 
TÍTULO: REISOLAMENTO DE TERPENÓIDES BIOATIVOS DE CROTON 
CAJUCARA OBJETIVANDO SUA BIODISPONIBIZAÇÃO EM NANOSISTEMAS 
ALUNO: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (05576942485) 
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: GINEIDE CONCEIÇÃO DOS ANJOS (05087933432)  

 
 

CÓDIGO: ET0153 
TÍTULO: ESTUDOS ESPECTROSCÓPICOS DE UMA BASE DE SCHIFF 
LUMINESCENTE - O SALCN. 
ALUNO: DANIELLE DE OLIVEIRA MAIA (01268261459) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA HUSSEIN 
(64145557468)  
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)  
CO-AUTOR: MARLI DE ARAÚJO DANTAS NAVARRO (32404174487)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS LEMOS (19907028487) 

 
 

CÓDIGO: ET0154 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS 
POR CARBETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS. 
ALUNO: CLÁWSIO ROGÉRIO CRUZ DE SOUSA (05328256409) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  

 
 

CÓDIGO: ET0156 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 
CARBETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS 
ALUNO: ELIELMA SOARES DE LIMA (00835457435) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
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CÓDIGO: ET0171 
TÍTULO: OBTENÇÃO E BIOUTILIZAÇÃO DO ÓLEO FIXO DE CRÓTON 
CAJUCARA OBJATIVANDO A OBTENÇÃO DE NOVOS SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: GINEIDE CONCEIÇÃO DOS ANJOS (05087933432) 
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS (05576942485)  

 
 

CÓDIGO: ET0183 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE TRICALCIOFOSFATO 
ALUNO: ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA (05436298486) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  

 
 

CÓDIGO: ET0187 
TÍTULO: ANÁLISE SENSORIAL DE NÉCTARES DE MANGA E PITANGA 
ENRIQUECIDOS COM IOGURTE DE LEITE DE CABRA E DE LEITE DE VACA. 
ALUNO: LIDIANE GOMES FERNANDES (01056057432) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHÃES (07538596453)  
CO-AUTOR: JOSENEIDE SILVA (03505080462)  

 
 

CÓDIGO: ET0188 
TÍTULO: O ENSINO DE PROJETO DE ARQUITETURA NO BRASIL 
ALUNO: LARISSA EVELYN ANTUNES BATISTA (05379541470) 
ORIENTADOR: MAÍSA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)  

 
 

CÓDIGO: ET0189 
TÍTULO: ESTUDOS ESPECTROSCÓPICOS ENTRE DUAS BASES DE SCHIFF 
LUMINESCENTES: SALEN E SALCN 
ALUNO: RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAÚJO (05102267442) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA HUSSEIN 
(64145557468)  
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)  
CO-AUTOR: MARLI DE ARAÚJO DANTAS NAVARRO (32404174487)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS LEMOS (19907028487) 

 
 

CÓDIGO: ET0190 
TÍTULO: MAGMATISMO GRANÍTICO NEOPROTEROZÓICO (BRASILIANO) 
ALUNO: SAVI SAMRI LUNA PASCHOAL (04997447480) 
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SÁ (06892922449)  
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CÓDIGO: ET0191 
TÍTULO: ASPECTOS ESTRUTURAIS E PETROGRÁFICOS DO GRANITÓIDE DE 
ANGICOS - RN 
ALUNO: FERNANDO CONDE YOSHIZATO (02548639495) 
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVEZ DA SILVA (15461483453)  

 
 

CÓDIGO: ET0202 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DAS REGIÕES DE MICROEMULSÃO A PARTIR DE 
UM TENSOATIVO DERIVADO DO LCC 
ALUNO: STHEFANY MARCELINO BORGES (06877562437) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: TULIO YTERBIO FERNANDES VALE (85050822491)  

 
 

CÓDIGO: ET0207 
TÍTULO: ESTUDO DO EQUILIBRIO SOLIDO-LIQUIDO EM UM SISTEMA 
ELETROLITICO COMPOSTO POR SAIS DE NIQUEL EM ÁGUA 
ALUNO: THIAGO CÉSAR PIMENTA DE MACÊDO (04821154404) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  

 
 

CÓDIGO: ET0210 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE MATERIAL ADSORVENTE POR USO DO PLASMA DE 
OXIGÊNIO 
ALUNO: ANA MARIA LUCENA DE ARAÚJO (04864471460) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JÚNIOR (09621199468)  

 
 

CÓDIGO: ET0217 
TÍTULO: ESTUDO DA INJEÇÃO ALTERNADA DE ÁGUA E MICROEMULSÃO 
NAS FORMAÇÕES ASSU E BOTUCATU 
ALUNO: THIAGO ANDERSON DE MEDEIROS COELHO (05576856481) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: HERALDO SILVA ALBUQUERQUE (00971331405)  
CO-AUTOR: TULIO YTERBIO FERNANDES VALE (85050822491)  

 
 

CÓDIGO: ET0220 
TÍTULO: NIOBO-TANTALATOS EM PEGMATITO DA PROVÍNCIA BORBOREMA 
ALUNO: DANIELLE LOPES MACÊDO (05302872420) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
CO-AUTOR: HERISCARTH MARCELL DANTAS PINHEIRO (01062538404)  
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CÓDIGO: ET0224 
TÍTULO: NOVO INIBIDOR DE CORROSÃO PARA APLICAÇÃO EM OLEODUTOS 
ALUNO: ITALLA MEDEIROS BEZERRA (06160420437) 
ORIENTADOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (00738841463)  
CO-AUTOR: TULIO YTERBIO FERNANDES VALE (85050822491)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 

 
 

CÓDIGO: ET0228 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO DESTINADO 
À COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA 
ALUNO: JONATHA REVOREDO LEITE DA FONSECA (05580644426) 
ORIENTADOR: LÚCIO FLÁVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449)  
CO-AUTOR: JEFFERSON DOOLAN FERNANDES (01297224485)  

 
 

CÓDIGO: ET0239 
TÍTULO: IMAGEM SÓCIO-AMBIENTAL DE UM CENTRO HISTÓRICO: O CASO 
DA RIBEIRA, NATAL-RN. 
ALUNO: CÍNTIA CAMILA LIBERALINO (05205019425) 
ORIENTADOR: GLEICE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  

 
 

CÓDIGO: ET0244 
TÍTULO: SÍNTESE DE MANGANITAS DE LANTÂNIO PELO MÉTODO CITRATO 
ALUNO: WALQUÍRIA JOSEANE DA SILVA (05247830474) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAÚJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: SIBELLE FEITOSA DA CUNHA XAVIER SOARES (05304168402)  

 
 

CÓDIGO: ET0250 
TÍTULO: BRINCANDO NA ANTIGÜIDADE: UM JOGO CHAMADO GO 
ALUNO: ISAAC ÍTALO DOS SANTOS TOSCANO (05012958446) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA (15057593404)  
CO-AUTOR: JOSÉ SALATIEL DANTAS NASCIMENTO (05977729405)  
CO-AUTOR: HUCLEMYKA GOMES TOSCANO (03525774443)  

 
 

CÓDIGO: ET0251 
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA E O DESVIO GRAVITACIONAL 
ALUNO: HUMBERTO SCALCO GIMENES (04733749430) 
ORIENTADOR: NILZA PIRES (38110326404)  
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CÓDIGO: ET0253 
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DOS NITRILOTRIACETATOS DE CÉRIO E 
DE COLBALTO. 
ALUNO: ANDREZA LUANA CAVALCANTI DA SILVA (05355560474) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ SANTOS LIMA (42429625415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS LEMOS (19907028487)  
CO-AUTOR: LAURA DENISE SANTIAGO DE ARAÚJO (05004125457) 

 
 

CÓDIGO: ET0254 
TÍTULO: ESTUDOS DAS TRANSIÇÕES ELETRÔNICAS NA REGIÃO UV - 
VISÍVEL DE ALGUNS SOLVENTES UTILIZADOS EM SÍNTESES INORGÂNICAS 
ALUNO: CECÍLIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS (81574193520) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSÉ SANTOS LIMA (42429625415)  
CO-AUTOR: ROSEANE MARIA DE MELO (04882902443)  
CO-AUTOR: KAREN PEREIRA BATISTA DE AVELAR (04520334462)  
CO-AUTOR: VITORIANO LUIS DE OLIVEIRA (01289025401) 

 
 

CÓDIGO: ET0257 
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE IOGURTE DE LEITE DE CABRA. 
ALUNO: IGOR MEDEIROS CLEMENTINO (01107519497) 
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)  
CO-AUTOR: TÁSIA DE AZEVEDO LEITE (04480039457)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA BEZERRA (03951159499)  

 
 

CÓDIGO: ET0270 
TÍTULO: REVISITANDO O MODELO DLA 
ALUNO: DIVAL DE BRITO GUERRA NETO (05229279478) 
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (07136200482)  

 
 

CÓDIGO: ET0271 
TÍTULO: MAGNETIZAÇÃO E MAGNETORESISTÊNCIA EM FILMES FINOS 
MAGNÉTICOS 
ALUNO: WLLY JULIANA SILVA DOS SANTOS (05396987413) 
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)  
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CÓDIGO: ET0273 
TÍTULO: ESTUDO DE SEDIMENTO DO BAIXO CURSO DO RIO JUNDIAÍ EM 
ÁREAS LIVRES DE INFLUÊNCIA ANTRÓPICA 
ALUNO: ANA PAULA DA SILVA PERES (05724168499) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
CO-AUTOR: KATHARINA CARLA OLIVEIRA GURGEL DO AMARAL 
(78602491468)  
CO-AUTOR: ROSÂNGELA CÂMARA COSTA (04539098411)  
CO-AUTOR: DÉBORA DE CARVALHO LIRA (02899239481) 

 
 

CÓDIGO: ET0274 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS DINÂMICAS DE METRÓPOLIS E 
DE WOLFF 
ALUNO: FRANCISCO EDUARDO FERNANDES E SILVA (04473473490) 
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (07136200482)  

 
 

CÓDIGO: ET0299 
TÍTULO: REUSO DO EFLUENTE DA INDÚSTRIA SALINEIRA PARA O 
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE TINTURARIA 
ALUNO: DANNIEL TARGINO MARTINS (05096047490) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA (06949904428)  
CO-AUTOR: LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE (44323581491)  

 
 

CÓDIGO: ET0301 
TÍTULO: USO DE CAMPO MAGNÉTICO PARA INDUZIR A PERMEAÇÃO 
TRANSDÉRMICA DE DICLOFENACO SÓDICO 
ALUNO: JONATAS DOS SANTOS FERNANDES (04618681489) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRIÇO (33014019704)  
CO-AUTOR: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)  
CO-AUTOR: ÉRICA LIRA DA SILVA (05738461460)  
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (06685302437) 

 
 

CÓDIGO: ET0310 
TÍTULO: MORFOLOGIA E USOS DA ARQUITETURA: A IMPORTÂNCIA DO 
GEOPROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
ALUNO: HELIANA LIMA DE CARVALHO (03151125492) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)  
CO-AUTOR: ANA CARLOTA DE BRITTO COSTA (00980787475)  
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CÓDIGO: ET0315 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ELUIÇÃO DAS PROTEÍNAS DO SORO DE QUEIJO DO 
TIPO COALHO ATRAVÉS DA CROMATOGRAFIA DE TROCA ANIÔNICA 
USANDO ADSORÇÃO EM LEITO EXPANDIDO (ALE 
ALUNO: BRUNA MARIA EMERENCIANO DAS CHAGAS (05771378402) 
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  

 
 

CÓDIGO: ET0333 
TÍTULO: PONTO ISOELÉTRICO DE QUARTZO E FELDSPATOS DE PEGMATITOS 
DA PROVÍNCIA BORBOREMA 
ALUNO: TONY ALLAN FREIRE DO NASCIMENTO (00740649400) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
CO-AUTOR: DAYVISON BRUNO C. PAIVA (06544324493)  

 
 

CÓDIGO: ET0335 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO A 
IDENTIFICAÇÃO DE TÊXTEIS NÃO TECIDOS 
ALUNO: SHIRLEY MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA (05003874430) 
ORIENTADOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS NEIRA (00965776492)  
CO-AUTOR: CAMILA RODRIGUES D' ÁVILA (00997319402)  

 
 

CÓDIGO: ET0342 
TÍTULO: MEDIDA DAS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DE ALIMENTOS 
ENLATADOS 
ALUNO: MIGUEL DA SILVA MOIA JÚNIOR (01358571473) 
ORIENTADOR: ANA LÚCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (14086034468)  
CO-AUTOR: WILSON DA MATA (09453210404)  

 
 

CÓDIGO: ET0349 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE MASTITE CLÍNICA E SUBCLÍNICA EM VACAS 
PRIMÍPARAS 
ALUNO: ANDREZZA MIGUEL DA SILVA (05663222421) 
ORIENTADOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI (10407340491)  
CO-AUTOR: JOILDA ELBY DA SILVA APOLINÁRIO (00985909447)  
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CÓDIGO: ET0351 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA 
DISTRIBUÍDA NA CIDADE DO NATAL 
ALUNO: ÉRICA CLARISSE BARROS DE ARAÚJO (00843799447) 
ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES SOUSA MELO (10200720406)  
CO-AUTOR: ANITA MARIA DE LIMA (59763981468)  
CO-AUTOR: ERICA BARBOSA PEREIRA (01091541426)  
CO-AUTOR: MAYARA RICELLY DE OLIVEIRA LEITE (03566143448) 

 
 

CÓDIGO: ET0354 
TÍTULO: INCLUSÃO DIGITAL COM ROBÔS 
ALUNO: CARLOS MANUEL DIAS VIEGAS (05100825480) 
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES (32541457120)  

 
 

CÓDIGO: ET0356 
TÍTULO: ONDAS DE SPIN EM FILMES FINOS MAGNÉTICOS 
ALUNO: LEONARDO DANTAS MACHADO (04596948470) 
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)  

 
 

CÓDIGO: ET0359 
TÍTULO: NITRETAÇÃO À PLASMA EM VIAJANTES 
ALUNO: BENNI AUGUSTO CRUZ ROGÉRIO (06277699423) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JÚNIOR (09621199468)  

 
 

CÓDIGO: ET0360 
TÍTULO: ESTUDOS DA INTERFERÊNCIA DA MATÉRIA ORGÂNICA NAS 
ANÁLISES DE ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 
ALUNO: ILTON SÁVIO BATISTA MARTINS (67219136234) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449)  
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)  
CO-AUTOR: DÉBORA DE CARVALHO LIRA (02899239481)  
CO-AUTOR: KATHARINA CARLA OLIVEIRA GURGEL DO AMARAL 
(78602491468) 

 
 

CÓDIGO: ET0369 
TÍTULO: REUSO DE EPS COMO MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO 
ALUNO: ANA ALINE DE MEDEIROS (05591080448) 
ORIENTADOR: MANOEL LEONEL DE OLIVEIRA NETO (36968722453)  
CO-AUTOR: ANA ALINE DE MEDEIROS (05591080448)  
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS NEIRA (00965776492)  
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
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CÓDIGO: ET0371 
TÍTULO: INTEGRAÇÃO DE DADOS ORBITAIS DE SENSORES ATIVOS (SRTM) E 
PASSIVOS (LANDSAT 7-ETM+ E CBERS) NA ELABORAÇÃO DE MODELOS 
DIGITAIS DE TERRENO ENTRE SÃO BEN 
ALUNO: DÁRIO SALDANHA DE SOUZA (01088301444) 
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTÁQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  

 
 

CÓDIGO: ET0378 
TÍTULO: UM MÉTODO GALVANOSTÁTICO PARA AVALIAÇÃO 
ELETROQUÍMICA DO TENSOATIVO ÓLEO DE COCO SAPONIFICADO, 
MICROEMULSIONADO, COMO INIBIDOR DE CORROSÃO. 
ALUNO: EWERTON RICHARD FERNANDES TEIXEIRA (01211135403) 
ORIENTADOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI 
(77044568491)  
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO SALGADO GOMES (06147351494)  

 
 

CÓDIGO: ET0379 
TÍTULO: ESTUDO DO ÍNDICE DE ACIDEZ NA PREPARAÇÃO DE FLUIDOS DE 
CORTE 
ALUNO: JÉSSICA EMANUELA DE ARAÚJO FERNANDES (06461575405) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472)  
CO-AUTOR: EVERLANE FERREIRA MOURA (28929136320)  
CO-AUTOR: DAYANNE CHIANCA DE MOURA (04719087469) 

 
 

CÓDIGO: ET0381 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA SOLUBILIDADE DE 4-N-CINAMOIL-
TIOSSEMICARBAZONA EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS. 
ALUNO: ANNE MICHELE ARAUJO BEZERRA (00857668447) 
ORIENTADOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI 
(77044568491)  
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA MARTINS DE MOURA (97143936472)  
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CÓDIGO: ET0386 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SORGO GRANÍFERO E FORRAGEIRO (SORGUM 
BICOLOR, MOENCH.) SOBRE A PRODUÇÃO DE DIVERSAS CARACTERISTICAS 
AGRONÔMICAS E BROMATOLÓGICAS NO ESTAD 
ALUNO: MAIZE PINHEIRO DE ALMEIDA (03524732402) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: FELINTO GADELHA SEGUNDO (05285418461)  

 
 

CÓDIGO: ET0389 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE DE GEL DE FRATURAMENTO 
HIDRÁULICO A BASE DE TENSOATIVOS 
ALUNO: FLAVIA CHRIS PINHEIRO DA SILVA (01260271455) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
CO-AUTOR: MAYARA FELICIANO GOMES (06067836440)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 

 
 

CÓDIGO: ET0398 
TÍTULO: MONITORAMENTO GEOAMBIENTAL DE ÁREAS EM PROCESSO DE 
DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE COM O 
USO DE IMAGENS ORBITAIS E SISTEMA DE 
ALUNO: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402) 
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTÁQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: BRUNO RAFAEL DE BARROS PEREIRA (03443056431)  
CO-AUTOR: DÁRIO SALDANHA DE SOUZA (01088301444) 

 
 

CÓDIGO: ET0399 
TÍTULO: REMEDIAÇÃO DE SOLOS ARENOSOS CONTAMINADOS COM 
BENZENO USANDO O PROCESSO FENTON 
ALUNO: LETÍCIA PEZZI MARTINS (05882361443) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA (00202697495)  

 
 

CÓDIGO: ET0400 
TÍTULO: ESTUDO REOLÓGICO DE NOVAS FORMULAÇÕES DE FLUIDOS DE 
CORTE UTILIZANDO UM PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 
ALUNO: ANA PAULA JUSTINO SOARES (06053448419) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: JAIRTON A R S SANTOS (04955606423)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472)  
CO-AUTOR: EVERLANE FERREIRA MOURA (28929136320) 
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CÓDIGO: ET0402 
TÍTULO: DESPERTANDO O ESPÍRITO CIENTÍFICO ATRAVÉS DE 
EXPERIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE DIFERENÇAS ENTRE CAFÉ 
TRADICIONAL E SOLÚVEL 
ALUNO: ELIZA CRISTINA MORAIS PEREIRA (00898039495) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737)  
CO-AUTOR: JULIANNE CAROLINE MAGALHÃES COELHO (05570007423)  

 
 

CÓDIGO: ET0410 
TÍTULO: ESTUDO DA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO 
UTILIZANDO SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: AUBERAN VARELA DE SOUZA (01287845479) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: LUÍSA CIMATTI PAULINO (03555935992)  
CO-AUTOR: VALDIR COTRIM RIBEIRO NETO (03645386947)  
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 

 
 

CÓDIGO: ET0412 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO SAL NA REMOÇÃO DE COR DE 
EFLUENTES TÊXTEIS REATIVOS 
ALUNO: MARCIO HENRIQUE CABRAL DA SILVA (01079661409) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: LEOCADIA TEREZINHA BELTRAME (38855763920)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: JOSÉ HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (02452573493) 

 
 

CÓDIGO: ET0414 
TÍTULO: CUSTO DE PRODUÇÃO DA FASE DE CRIA E RECRIA EM UM SISTEMA 
DE PRODUÇÃO DE LEITE BOVINO NO AGRESTE POTIGUAR 
ALUNO: MIRELA GURGEL GUERRA (01057254479) 
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836)  

 
 

CÓDIGO: ET0417 
TÍTULO: EFEITO DO AMBIENTE DE MOAGEM NAS CARACTERÍSTICAS DE UM 
PÓ W-25%PCU PREPARADO POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA 
ALUNO: LAURENILDO MARQUES DE OLIVEIRA (00993851479) 
ORIENTADOR: UÍLAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA (45327220478)  
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CÓDIGO: ET0420 
TÍTULO: ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE QUÍMICA 
ALUNO: ANA PAULA GONÇALO CAMPOS (06562947448) 
ORIENTADOR: MÁRCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287)  
CO-AUTOR: ANDRÉ DA CUNHA (00869991418)  
CO-AUTOR: GERALDO ALEXANDRE DA SILVA JÚNIOR (06501463440)  
CO-AUTOR: JÉSSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (06529084460) 

 
 

CÓDIGO: ET0424 
TÍTULO: O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA AUTOGESTÃO NA 
CONSTRUÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS – COLETÂNEA DE MANUAIS 
PARA AS LIDERANÇAS E BASES DO MST. 
ALUNO: CECILIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (05304718410) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  

 
 

CÓDIGO: ET0428 
TÍTULO: COLETA SELETIVA DO PELO CANINO E SUA UTILIZAÇÃO NA 
FABRICAÇÃO DE ARTESANATO 
ALUNO: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (05885468443) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: LAYLA DE BRITO MENDES (06614617427)  
CO-AUTOR: PRISCILA MEDEIROS (07569478479)  
CO-AUTOR: HÉRVILA BATISTA DE ARAÚJO (07480647450) 

 
 

CÓDIGO: ET0432 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SALINIDADE EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
PARA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO 
ALUNO: HERMANO GOMES FERNANDES (04748627476) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: LUÍSA CIMATTI PAULINO (03555935992)  
CO-AUTOR: VALDIR COTRIM RIBEIRO NETO (03645386947)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 

 
 

CÓDIGO: ET0436 
TÍTULO: MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE NITRATO NA ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO DO CAMPUS DA UFRN 
ALUNO: ROBSON ESDRAS DANTAS DE ARAUJO (02769812432) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449)  
CO-AUTOR: AÉCIA SELEIDE DANTAS (01077254440)  
CO-AUTOR: EMILY CINTIA TOSSI DE ARAUJO COSTA (01282478435)  
CO-AUTOR: RINA LOURENA DA SILVA MEDEIROS (00980735408) 
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CÓDIGO: ET0437 
TÍTULO: EFEITO DA VARIAÇÃO DO PH E DO TEMPO NO PROCESSO DE 
TINGIMENTO DAS FIBRAS CELULÓSICAS COM CORANTES NATURAIS 
ALUNO: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (06962657455) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: SHIRLEY MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA (05003874430)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408)  
CO-AUTOR: GEORGE EMERSON DA SILVA (04853730419) 

 
 

CÓDIGO: ET0438 
TÍTULO: TINGIMENTO DAS FIBRAS CELULÓSICAS COM CORANTES 
EXTRAÍDAS DAS PLANTAS REGIONAIS: EFEITO DA VARIAÇÃO DA RELAÇÃO 
DE BANHO 
ALUNO: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (06962657455)  
CO-AUTOR: GEORGE EMERSON DA SILVA (04853730419)  
CO-AUTOR: SHIRLEY MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA (05003874430) 

 
 

CÓDIGO: ET0439 
TÍTULO: EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO E SEPARAÇÃO DOS CORANTES DAS 
PLANTAS REGIONAIS 
ALUNO: FABIANA DE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (04679841400) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: SHIRLEY MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA (05003874430)  
CO-AUTOR: GEORGE EMERSON DA SILVA (04853730419)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408) 

 
 

CÓDIGO: ET0440 
TÍTULO: EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DE UM PÓ COMPÓSITO TA-20%PCU 
SINTERIZADO A PLASMA POR DESCARGA EM CÁTODO ÔCO (HCD) 
ALUNO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (01174182423) 
ORIENTADOR: UÍLAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA (45327220478)  
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JÚNIOR (09621199468)  
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CÓDIGO: ET0441 
TÍTULO: O EFEITO DOS MORDENTES NA FIXAÇÃO DOS CORANTES 
NATURAIS NAS FIBRAS CELULÓSICAS 
ALUNO: GEORGE EMERSON DA SILVA (04853730419) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: SHIRLEY MONICELLY FERREIRA DA ROCHA (03212724471)  
CO-AUTOR: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (06962657455)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408) 

 
 

CÓDIGO: ET0443 
TÍTULO: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO DESTILADOR E DO DEIONIZADOR NA 
REMOÇÃO DE NITRATO, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 
E MICROBIOLÓGICAS DO PPGES/LARH 
ALUNO: AMACELL BARROS DE SOUSA (01176524402) 
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)  

 
 

CÓDIGO: ET0445 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO TINGIMENTO DAS FIBRAS 
CELULÓSICAS COM CORANTES NATURAIS EXTRAÍDOS DAS PLANTAS 
REGIONAIS: EFEITOS DA VARIAÇÃO DA TEMPERATU 
ALUNO: SHIRLEY MONICELLY FERREIRA DA ROCHA (03212724471) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (06962657455)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408)  
CO-AUTOR: SHIRLEY MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA (05003874430) 

 
 

CÓDIGO: ET0446 
TÍTULO: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE DOIS SISTEMAS DE PÓS-
TRATAMENTO DE EFLUENTE 
ALUNO: TATIANA CARDOSO DELGADO (03525307403) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE S MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406)  
CO-AUTOR: RENATA CAROLINE PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE (05712939487) 

 
 

CÓDIGO: ET0447 
TÍTULO: ANÁLISE DE PROPRIEDADES TÉRMICAS DE COMPÓSITO DE FIBRA E 
RESINA VEGETAIS 
ALUNO: HALLYJUS ALVES DIAS BEZERRA (05934040413) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: MARCONDES BARROSO DE OLIVEIRA (06500279492)  
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS NEIRA (00965776492)  
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CÓDIGO: ET0448 
TÍTULO: O EFEITO DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA NO PROCESSO DE 
TINGIMENTO DO PÊLO CANINO 
ALUNO: LAYLA DE BRITO MENDES (06614617427) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (05885468443)  
CO-AUTOR: PRISCILA MEDEIROS (07569478479)  
CO-AUTOR: HÉRVILA BATISTA DE ARAÚJO (07480647450) 

 
 

CÓDIGO: ET0450 
TÍTULO: USO DO PÊLO CANINO NO PROCESSO DE TINGIMENTO: EFEITO DA 
VARIAÇÃO DE TEMPO NO PROCESSO 
ALUNO: HÉRVILA BATISTA DE ARAÚJO (07480647450) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: PRISCILA MEDEIROS (07569478479)  
CO-AUTOR: LAYLA DE BRITO MENDES (06614617427)  
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (05885468443) 

 
 

CÓDIGO: ET0451 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO QUIMICO-BROMATOLÓGICA E VALOR NUTRITIVO DE 
SILAGEM DE RUFUGO DO MELÃO EM SUBSTITUÍÇÃO AO FARELO DE TRIGO 
ALUNO: ANA CRISTINA DA COSTA JANUARIO (87460386472) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: DYEGO FELIPE DE LIMA LEITE (05279328413)  

 
 

CÓDIGO: ET0452 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE MACRONUTRIENTES (NITROGÊNIO, 
FÓSFORO) PELA ZÍNIA ELEGANS EM SISTEMA HIDROPÔNICO COM EFLUENTE 
TRATADO 
ALUNO: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE S MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: TATIANA CARDOSO DELGADO (03525307403)  
CO-AUTOR: RENATA CAROLINE PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE (05712939487) 

 
 

CÓDIGO: ET0453 
TÍTULO: USO DO PELO CANINO NO PROCESSO DE TINGIMENTO: EFEITO DA 
VARIAÇÃO DO PH NO PROCESSO 
ALUNO: PRISCILA MEDEIROS (07569478479) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: HÉRVILA BATISTA DE ARAÚJO (07480647450)  
CO-AUTOR: LAYLA DE BRITO MENDES (06614617427)  
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (05885468443) 
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CÓDIGO: ET0455 
TÍTULO: TINGIMENTO DA FIBRA DA FOLHA DO ABACAXI 
ALUNO: GUSTAVO FERNANDES C. DE ANDRADE (03685636421) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: SHIRLEY MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA (05003874430)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408)  
CO-AUTOR: FABIANA DE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (04679841400) 

 
 

CÓDIGO: ET0456 
TÍTULO: ANÁLISE DE FLAMABILIDADE DE FIBRA DE SISAL (AGAVE 
SISALANA) SUBMETIDA A TRATAMENTO SUPERFICIAL 
ALUNO: ÁTILA AUGUSTO DE OLIVEIRA FREIRE (04962667483) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: MARCONDES BARROSO DE OLIVEIRA (06500279492)  
CO-AUTOR: HALLYJUS ALVES DIAS BEZERRA (05934040413)  
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS NEIRA (00965776492) 

 
 

CÓDIGO: ET0458 
TÍTULO: LINHAS DE LÂMINA COM SUBSTRATO PBG 
ALUNO: ISNALDO MUNIZ DE ARAUJO JUNIOR (04508200419) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  

 
 

CÓDIGO: ET0459 
TÍTULO: PREPARAÇÃO DO CAWO4 MONOFÁSICO PELO MÉTODO PECHINI 
ALUNO: ALINE DA SILVA SANTOS (01102671410) 
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (09155546315)  
CO-AUTOR: ANDRÉIA CAVALCANTE DE LIMA (02677227452)  
CO-AUTOR: ANA PAULA DA SILVA PERES (05724168499)  

 
 

CÓDIGO: ET0460 
TÍTULO: EXTRAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DE 
ALGINATO DAS ALGAS MARINHAS NA FABRICAÇÃO DE FILAMENTOS 
TÊXTEIS 
ALUNO: BRENO HENRIQUE SILVA FELIPE (01433533499) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (05885468443)  
CO-AUTOR: EMANOELLE ELVIRA SENA MARINHO (06519176460)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408) 
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CÓDIGO: ET0461 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS 
EM SISTEMA HIDROPÔNICO COM EFLUENTE TRATADO. 
ALUNO: MARIA DE FATIMA DANTAS E SILVA (04357291445) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE S MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: GELSA PEDRO CAMPELO (05867340406)  
CO-AUTOR: RENATA CAROLINE PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE (05712939487) 

 
 

CÓDIGO: ET0462 
TÍTULO: ANTENAS PLANARES COM MATERIAIS SUPERCONDUTORES E 
FOTÔNICOS 
ALUNO: WENDELL ALVES DE OLIVEIRA (01404281436) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  

 
 

CÓDIGO: ET0463 
TÍTULO: ARRANJOS DE ANTENAS PARA TECNOLOGIA WIMAX 
ALUNO: RICHARDSON FERNANDES DE SOUZA (05253212418) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
CO-AUTOR: MANOEL DO BONFIM LINS DE AQUINO (98096010344)  

 
 

CÓDIGO: ET0464 
TÍTULO: ACOPLADOR EM LINHA DE LÂMINA UNILATERAL ASSIMÉTRICA 
COM SUBSTRATO FOTÔNICO 
ALUNO: JOSÉ EDUARDO DE MELO COSTA (06471566441) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  

 
 

CÓDIGO: ET0465 
TÍTULO: USO DO CAULE DA BANANEIRA COMO CORANTE NATURAL 
ALUNO: MARCUS MARTINS DA SILVA (04694500457) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: EMANOELLE ELVIRA SENA MARINHO (06519176460)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408)  
CO-AUTOR: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS (06962657455) 

 
 

CÓDIGO: ET0467 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO DE 
MUTIRÃO POR AUTOGESTÃO COLETIVA 
ALUNO: VIVIANNE GLAYSSE MAFRA SOARES (01030240426) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
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CÓDIGO: ET0468 
TÍTULO: LEVITADOR MAGNETICO 
ALUNO: LEONARDO FAVA SOUZA (01187567450) 
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
CO-AUTOR: RAFAEL FERREIRA LIRA (04810913430)  

 
 

CÓDIGO: ET0469 
TÍTULO: EXTRAÇÃO DA FIBRA DO CAULE DA BANANEIRA NA FABRICAÇÃO 
DE COMPÓSITOS 
ALUNO: EMANOELLE ELVIRA SENA MARINHO (06519176460) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (05885468443)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408)  
CO-AUTOR: GUSTAVO FERNANDES C. DE ANDRADE (03685636421) 

 
 

CÓDIGO: ET0471 
TÍTULO: MODIFICAÇÃO DA FLAMABILIDADE DA FIBRA DE SISAL (AGAVE 
SISALANA) POR TRATAMENTO SUPERFICIAL COM METACRILAMIDA 
ALUNO: MARCONDES BARROSO DE OLIVEIRA (06500279492) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: HALLYJUS ALVES DIAS BEZERRA (05934040413)  
CO-AUTOR: ÁTILA AUGUSTO DE OLIVEIRA FREIRE (04962667483)  
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS NEIRA (00965776492) 

 
 

CÓDIGO: ET0472 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO TINGIMENTO DAS FIBRAS TÊXTEIS 
(CELULOSE, POLIÉSTER, POLIAMIDA, POLIACRÍLICO, POLIETILENO) COM 
CORANTES NATURAIS EXTRAÍDOS DAS PL 
ALUNO: CAMILA RODRIGUES D' ÁVILA (00997319402) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: SHIRLEY MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA (05003874430)  
CO-AUTOR: GUSTAVO FERNANDES C. DE ANDRADE (03685636421)  
CO-AUTOR: FABIANA DE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (04679841400) 

 
 

CÓDIGO: ET0473 
TÍTULO: QUADRO ATUAL DA PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DE PROJETO 
DE ARQUITETURA NO BRASIL 
ALUNO: CARLA VARELA DE ALBUQUERQUE ARAÚJO (05257598400) 
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (41385039434)  
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CÓDIGO: ET0475 
TÍTULO: METALOGRAFIA DO TITÂNIO: ESTRATÉGIAS DE POLIMENTO E 
ANÁLISE MICROESTRUTURAL 
ALUNO: MANUELLA BESSA DE M. ALVES (00858061457) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JÚNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO SÁ (00944952461)  
CO-AUTOR: DAYANA DE LIMA E SILVA (01179630467)  

 
 

CÓDIGO: ET0483 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTO DE CORROSÃO ATRAVÉS DAS 
TÉCNICAS DE DIFRAÇÃO E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 
ALUNO: DANYELLE MEDEIROS DE ARAÚJO MOURA (00974778427) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: VERUSHKA SYMONNE DE MEDEIROS LOPES (97036145404)  
CO-AUTOR: EDUARDO PHILIPP MEDEIROS COELHO (90411854453)  
CO-AUTOR: SHIRLEY FEITOSA MACHADO (05813593489) 

 
 

CÓDIGO: ET0484 
TÍTULO: A ATUAÇÃO DE ARQUITETOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS DO 
MST NO BRASIL 
ALUNO: NATÁLIA ARAÚJO GUILHERMINO (06067252457) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (00123895491)  

 
 

CÓDIGO: ET0489 
TÍTULO: ESTUDO DA SINTERIZAÇÃO DO AÇO INOX 316L REFORÇADO COM 
CARBETO DE NIÓBIO (NBC) 
ALUNO: LEILIANE ALVES DE OLIVEIRA (01081015411) 
ORIENTADOR: UÍLAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: SERGIO RENATO DA SILVA SOARES (23744898091)  

 
 

CÓDIGO: ET0492 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PÓ COMPÓSITO DE WC-CO 
ATRAVÉS DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA 
ALUNO: GISLAINE BEZERRA PINTO (00964278413) 
ORIENTADOR: UÍLAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: SERGIO RENATO DA SILVA SOARES (23744898091)  
CO-AUTOR: LEILIANE ALVES DE OLIVEIRA (01081015411)  
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CÓDIGO: ET0501 
TÍTULO: APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE E.V.A. DE INDÚSTRIA DE 
CALÇADOS COMO AGREGADO DE BLOCOS DE SOLO-CIMENTO 
ALUNO: MICHELLE PAIVA CRUZ (01258484471) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA (00869415425)  
CO-AUTOR: PAULO ALISON SOUSA PESSOA (01068034416)  
CO-AUTOR: LUCIANO ANDRÉ CRUZ BEZERRA (61833614372) 

 
 

CÓDIGO: ET0507 
TÍTULO: RESÍDUO DE PVC COMO AGREGADO LEVE PARA CONCRETO 
ALUNO: PAULO ALISON SOUSA PESSOA (01068034416) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA (00869415425)  
CO-AUTOR: LUCIANO ANDRÉ CRUZ BEZERRA (61833614372)  

 
 

CÓDIGO: ET0509 
TÍTULO: APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE E.V.A. COMO AGREGADO DE 
CIMENTO 
ALUNO: PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA (00869415425) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
CO-AUTOR: PAULO ALISON SOUSA PESSOA (01068034416)  
CO-AUTOR: LUCIANO ANDRÉ CRUZ BEZERRA (61833614372)  

 
 

CÓDIGO: ET0515 
TÍTULO: ANÁLISE DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE POLIOL DE 
MAMONA NO PROJETO AERODESIGN 
ALUNO: GABRIELA FERNANDES DE M. GOMES (05806481850) 
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (01344406416)  
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  

 
 

CÓDIGO: ET0516 
TÍTULO: ESTUDO EM ANTENAS DE MICROFITAS COM TRÊS CAMADAS 
USANDO O MÉTODO LTT E PATCH SUPERCONDUTOR 
ALUNO: ANARA CRYSTINE CARVALHO DE OLIVEIRA (04989158407) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
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CÓDIGO: ET0524 
TÍTULO: ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DE BIOSSISTEMAS INTEGRADOS: 
UM ESTUDO BASEADO NA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA ZERI 
ALUNO: RODRIGO KNACKFUSS RODRIGUES (05341227441) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIR SELVAM (23015560344)  
CO-AUTOR: HYGU VINICIUS GOMES (06891701490)  

 
 

CÓDIGO: ET0528 
TÍTULO: ASPECTOS METODOLÓGICOS DA APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
MODELAGENS DE DADOS METEO- OCEANOGRÁFICOS NA SIMULAÇÃO DE 
PROCESSOS COSTEIROS 
ALUNO: JOSENILMA CARLA DE SOUZA (05510427450) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420)  

 
 

CÓDIGO: ET0534 
TÍTULO: SCREENING DE BACTÉRIAS ALCANOTROFICAS UTILIZANDO O 
GENE ALKB EM SEDIMENTO DE MANGUE DA BACIA PETROLÍFERA 
POTIGUAR-RN. 
ALUNO: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (06150537420) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: MATHEUS SILVA PEREIRA (03097760407)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  

 
 

CÓDIGO: ET0538 
TÍTULO: DESEMPENHO DA GRAMÍNEA TIFTON 85 (CYNODOM SPP.), SOB 
PASTEJO ROTACIONADO 
ALUNO: VIVIANY LÚCIA FERNANDES DOS SANTOS (00839135483) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  

 
 

CÓDIGO: ET0540 
TÍTULO: DESEMPENHO DA GRAMÍNEA TIFTON 85 (CYNODOM SPP.), SOB 
PASTEJO ROTACIONADO 
ALUNO: VAGNER ARRUDA DE CASTRO (05161976497) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  

 
 

CÓDIGO: ET0546 
TÍTULO: COMPORTAMENTO INGESTIVO DE CABRAS DE APTIDÃO LEITEIRA 
ALIMENTADAS COM FENO DE FLOR DE SEDA 
ALUNO: EBSON PEREIRA CÂNDIDO (66133025204) 
ORIENTADOR: NÉSIO ANTÔNIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS 
(09206027468)  
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CÓDIGO: ET0549 
TÍTULO: SUBSTITUIÇÃO DO MILHO POR MELÃO: COMPORTAMENTO 
INGESTIVO DE OVINOS MORADA NOVA SOB CONDIÇÕES DE 
CONFINAMENTO 
ALUNO: WELLINGTON DIAS LOPES JÚNIOR (01096231425) 
ORIENTADOR: NÉSIO ANTÔNIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS 
(09206027468)  
CO-AUTOR: EBSON PEREIRA CÂNDIDO (66133025204)  

 
 

CÓDIGO: ET0559 
TÍTULO: GELÉIAS DE UMBU E CAJÁ. FORMULAÇÃO PARA 
INDUSTRIALIZAÇÃO. 
ALUNO: BIANCA DA CUNHA JÁCOME (04790393488) 
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES ANDRADE JÚNIOR (00985455403)  

 
 

CÓDIGO: ET0560 
TÍTULO: OBTENÇÃO E MODELAGEM DAS ISOTERMAS DE EQUILÍBRIO 
HIGROSCÓPICO DO BIOPESTICIDA BACULOVIRUS 
ALUNO: WILTON DE MENEZES ANDRADE JÚNIOR (00985455403) 
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: CARLOS HENRIQUE XAVIER (00968330410)  
CO-AUTOR: BIANCA DA CUNHA JÁCOME (04790393488) 

 
 

CÓDIGO: ET0564 
TÍTULO: A INFLUENCIA DA POROSIDADE NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS 
DAS MEMBRANAS DE ALUMINA 
ALUNO: JOÃO JOSÉ MELO DOS SANTOS (83724885415) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: BEATRIZ CELA (06949904428)  

 
 

CÓDIGO: ET0565 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS DE AL2O3 PARA 
FILTRAÇÃO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 
ALUNO: BEATRIZ CELA (06949904428) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: JOÃO JOSÉ MELO DOS SANTOS (83724885415)  
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CÓDIGO: ET0568 
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DA CONTAMINAÇÃO DE FLUIDOS DE 
PERFURAÇÃO À BASE DE ÁGUA POR CONTATO COM CIMENTO. 
ALUNO: THIAGO DE FREITAS FÉLIX (00964243466) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: JOAQUIM HELDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: EMANUELLA LAYNE FERREIRA VIDAL (01255793490)  

 
 

CÓDIGO: ET0583 
TÍTULO: TOMATES DESIDRATADOS- EFEITOS DAS CONDIÇÕES DE PRÉ-
DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA NA QUALIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUT 
ALUNO: JOSENEIDE SILVA (03505080462) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHÃES (07538596453)  
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (81267940468)  

 
 

CÓDIGO: ET0586 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO E DA TEMPERATURA NAS 
PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS DO LEITE DE CABRA 
ALUNO: RUTHINÉIA JÉSSICA ALVES DO NASCIMENTO (01398699489) 
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES ANDRADE JÚNIOR (00985455403)  
CO-AUTOR: CARLOS HENRIQUE XAVIER (00968330410)  
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479) 

 
 

CÓDIGO: ET0594 
TÍTULO: MICROFLOTAÇÃO DE FELDSPATO POTÁSSICO E QUARTZO COM 
ÓLEO DE OITICICA SAPONIFICADO 
ALUNO: JOÃO BATISTA DE AZEVEDO FILHO (04335187408) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  

 
 

CÓDIGO: ET0595 
TÍTULO: O CEP E AMELHORIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NAS 
INDÚTRIAS DO RN. 
ALUNO: EVELLIN PRISCILA SOUSA DO NASCIMENTO (05074524458) 
ORIENTADOR: PLEDSON GUEDES DE MEDEIROS (67159370449)  

 
 

CÓDIGO: ET0596 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE NIO/YSZ POR DUAS ROTAS DE SÍNTESE 
ALUNO: SIBELLE FEITOSA DA CUNHA XAVIER SOARES (05304168402) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAÚJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: WALQUÍRIA JOSEANE DA SILVA (05247830474)  
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CÓDIGO: ET0597 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE TITANATOS OBTIDOS PELO 
MÉTODO PECHINI 
ALUNO: POLLYANA DA SILVA LIMA (01257859412) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS LEMOS (19907028487)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAÚJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (06296687877)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ SANTOS LIMA (42429625415) 

 
 

CÓDIGO: ET0599 
TÍTULO: GRAVIMETRIA: UMA APLICAÇÃO NA MODELAGEM 3D DE CORPOS 
GRANÍTICOS, O EXEMPLO DO PLÚTON BARCELONA 
ALUNO: JOÃO CARLOS FERNANDES DE ALMEIDA (00945968400) 
ORIENTADOR: FERNANDO ANTONIO PESSOA LIRA LINS (06898068334)  
CO-AUTOR: MOAB PRAXEDES GOMES (01252122403)  

 
 

CÓDIGO: ET0600 
TÍTULO: ANÁLISE DE IMAGEM COM O USO DE SOFTWARES PARA 
CARACTERIZAÇÃO METALOGRÁFICA EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS. 
ALUNO: BRUNO LEONARDO DE SENA COSTA (01023604485) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JÚNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: NIERLLY KARINNI DE ALMEIDA MARIBONDO GALVÃO 
(04699761445)  

 
 

CÓDIGO: ET0606 
TÍTULO: SISTEMA AUTOMÁTICO PARA RASTREAMENTO DO SOL 
UTILIZANDO SISTEMA OPERACIONAL LINUX 
ALUNO: WAGNER JOSÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA (04907446489) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)  

 
 

CÓDIGO: ET0614 
TÍTULO: PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS EM ESTUDO DE 
ALTERAÇÃO CLIMÁTICA URBANA PELA SUPERFÍCIE EXTERNA HORIZONTAL 
EM NATAL/RN. 
ALUNO: RENATA GABRIELA DE MATOS (04900858498) 
ORIENTADOR: VIRGÍNIA MARIA DANTAS DE ARAÚJO (14087979415)  

 
 

CÓDIGO: ET0616 
TÍTULO: ROTAÇÃO E ATIVIDADE CROMOSFÉRICA E CORONAL EM 
ESTRELAS DO TIPO SOLAR 
ALUNO: SÂNZIA ALVES DO NASCIMENTO (05353836499) 
ORIENTADOR: JOSÉ RENAN DE MEDEIROS (08896135400)  
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CÓDIGO: ET0617 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DE CARGA, MODELAGEM MOLECULAR E ESTUDOS 
CONDUTIMÉTRICOS E ESPECTRAIS DE COMPOSTOS QUÍMICOS UTILIZADOS 
EM SÍNTESES INORGÂNICAS. 
ALUNO: VITORIANO LUIS DE OLIVEIRA (01289025401) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSÉ SANTOS LIMA (42429625415)  
CO-AUTOR: CECÍLIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS (81574193520)  
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
CO-AUTOR: CLAUDIO CESAR DE MEDEIROS BRAGA (11639719415) 

 
 

CÓDIGO: ET0618 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ALUMINA POROSA ATRAVÉS 
DA ANODIZAÇÃO DE CHAPAS DE ALUMÍNIO. 
ALUNO: JOSÉ LINDON JOHNSON DE MELO (00951505440) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: AURISTELA CARLA DE MIRANDA (03501789416)  

 
 

CÓDIGO: ET0619 
TÍTULO: PESQUISA DA QUALIDADE DO AR INTERIOR EM ESPAÇOS DE 
ESTACIONAMENTO COM TIPOLOGIAS ARQUITETÔNICAS DIFERENCIADAS NO 
MUNICÍPIO DE NATAL/RN. 
ALUNO: MARINA MEDEIROS CORTÊS (05892903478) 
ORIENTADOR: VIRGÍNIA MARIA DANTAS DE ARAÚJO (14087979415)  
CO-AUTOR: RENATA GABRIELA DE MATOS (04900858498)  

 
 

CÓDIGO: ET0622 
TÍTULO: BANANEIRA (PACOVAN): EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO DA FIBRA 
DO CAULE DA BANANEIRA, FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS E AVALIAÇÃO 
DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. 
ALUNO: GABRIELLE HUSS NEVES DE ARAÚJO (05368076479) 
ORIENTADOR: MARCOS SILVA DE AQUINO (47426632415)  
CO-AUTOR: THIAGO ALLAN MARQUES DE MACEDO (01079813438)  
CO-AUTOR: MAYARA PATRICIA GALVÃO COELHO (03229655435)  
CO-AUTOR: CAMILA RODRIGUES D' ÁVILA (00997319402) 

 
 

CÓDIGO: ET0624 
TÍTULO: ASPECTOS PETROGRÁFICOS E ESTRUTURAIS DO PLÚTON 
GRANITÓIDE DE SERRA VERDE (FAIXA SERIDÓ) 
ALUNO: MANOEL FELIPE DA SILVA NETO (03518481428) 
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVEZ DA SILVA (15461483453)  
CO-AUTOR: TEO VITOR NOGUEIRA MELO (05083005417)  
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CÓDIGO: ET0629 
TÍTULO: EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO DA FIBRA DE CAROÁ, FABRICAÇÃO 
DE COMPÓSITOS E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. 
ALUNO: MAYARA PATRICIA GALVÃO COELHO (03229655435) 
ORIENTADOR: MÁRCIO ELIEL DE OLIVEIRA ALEXANDRE (13045750478)  
CO-AUTOR: THIAGO ALLAN MARQUES DE MACEDO (01079813438)  
CO-AUTOR: GABRIELLE HUSS NEVES DE ARAÚJO (05368076479)  

 
 

CÓDIGO: ET0631 
TÍTULO: TINGIMENTO DA FIBRA DA FOLHA DO ABACAXI, ANALISANDO OS 
PARÂMETROS COMO: RELAÇÃO DE BANHO, TEMPERATURA, PH E 
CONCENTRAÇÃO DO SAL 
ALUNO: MICHELLA MELO TAVARES (77895410582) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: FABIANA DE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (04679841400)  
CO-AUTOR: GUSTAVO FERNANDES C. DE ANDRADE (03685636421)  
CO-AUTOR: MARÍLIA LOURENÇO DE AZEVEDO (05538316408) 

 
 

CÓDIGO: ET0635 
TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO DO PESO DA GOTA E O DA PLACA 
DE WILHELMY PARA DETERMINAÇÃO DA TENSÃO SUPERFICIAL DE 
LÍQUIDOS PUROS 
ALUNO: NÍVIA DO NASCIMENTO MARQUES (06745852403) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: JACIARA ALVES DOS SANTOS (81766700306)  

 
 

CÓDIGO: ET0636 
TÍTULO: ESTUDO DO CINÉTICO DO BACILLUS CHITINOLYTICUS 
ALUNO: ALDO BATISTA SOARES JÚNIOR (05359001470) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (02714319971)  
CO-AUTOR: PRISCILA PONTES CRUZ (05675998411) 

 
 

CÓDIGO: ET0637 
TÍTULO: LINK INDUTIVO PARA SISTEMAS IMPLANTÁVEIS 
ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS BRITO FILHO (01037665457) 
ORIENTADOR: FERNANDO RANGEL DE SOUSA (88464911491)  
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CÓDIGO: ET0640 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA QUÍMICA DE POLÍMEROS POR 
MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS 
ALUNO: BRUNA VITAL DE LIMA (04137039402) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)  

 
 

CÓDIGO: ET0642 
TÍTULO: ESTUDOS DIFRATOMÉTRICOS DE RAIOS X EM FÓSSEIS DAS 
ROCHAS SEDIMENTARES EMERSAS DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO, ATLÂNTICO EQUATORIAL 
ALUNO: LINDARAY SOUSA DA COSTA (97123480406) 
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304)  

 
 

CÓDIGO: ET0647 
TÍTULO: SISTEMAS BASEADOS EM DSP PARA FILTRAGEM E PRÉ-DETECÇÃO 
EM SINAIS DE PRESSÃO DE OLEODUTOS 
ALUNO: VICTOR JOSE LIMA DUARTE (05249815405) 
ORIENTADOR: ANDRÉ LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
CO-AUTOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
CO-AUTOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  

 
 

CÓDIGO: ET0651 
TÍTULO: ESTABILIDADE DE TENSÃO EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
COM AEROGERADORES 
ALUNO: MIGUEL GODEIRO PRIMO TERCEIRO (05412135471) 
ORIENTADOR: JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)  

 
 

CÓDIGO: ET0654 
TÍTULO: SÍNTESE GEOLÓGICA DO LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MÁRIO CARLOS DIAS VIEGAS (01046471406) 
ORIENTADOR: ZORANO SÉRGIO DE SOUZA (15603180404)  

 
 

CÓDIGO: ET0661 
TÍTULO: ESTUDO DA MICRODUREZA E MICROESTRUTURA DOS AÇOS AISI 
316 E AISI 1045 METALIZADO 
ALUNO: JULIANA RICARDO DE SOUZA (05844998413) 
ORIENTADOR: JOÃO TELÉSFORO NÓBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: ARTUR FREDERICO FONSECA DA CRUZ (01007561408)  
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400)  
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CÓDIGO: ET0662 
TÍTULO: ZIRCÔNIA ESTABILIZADA COM YTRIA: SÍNTESE, PROCESSAMENTO 
E CARACTERIZAÇÃO 
ALUNO: DANIEL ARAÚJO DE MACEDO (01152094416) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400)  

 
 

CÓDIGO: ET0664 
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DA ADIÇÃO DE CINZA NA CERÂMICA 
VERMELHA. 
ALUNO: MÁRCIO THOMPSON DA CUNHA GOMES (03059101400) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400)  

 
 

CÓDIGO: ET0665 
TÍTULO: ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO RIO GRANDE DO NORTE: 
INTEGRAÇÃO ENTRE TERRITÓRIO E CIDADE (1904-1912) 
ALUNO: GABRIEL LEOPOLDINO PAULO DE MEDEIROS (05821267463) 
ORIENTADOR: ANGELA LÚCIA DE ARAÚJO FERREIRA (04242572115)  

 
 

CÓDIGO: ET0668 
TÍTULO: ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS EFEITOS DO TEOR DE CAULIM E DA 
TEMPERATURA DE SECAGEM DE BIOPESTICIDA EM LEITO FIXO 
ALUNO: ENILDO PINHO DE FREITAS BEZERRA (05609628431) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES ANDRADE JÚNIOR (00985455403)  

 
 

CÓDIGO: ET0673 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA A 
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SEDIMENTOS E ÁGUA (BSW) NO PETRÓLEO 
ALUNO: MARIANE VIEIRA (06139569400) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MICHELLE IVO DOS SANTOS (01037672402)  
CO-AUTOR: JOAQUIM HELDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: RAISSA GODIVA FERREIRA J. SILVA (05796839403) 

 
 

CÓDIGO: ET0674 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 
ALUNO: JOSE ERNANE CARDOSO GOMES (06891565456) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: KARLA PATRICIA (01084703424)  
CO-AUTOR: JOAQUIM HELDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: EMANUELLA LAYNE FERREIRA VIDAL (01255793490) 
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CÓDIGO: ET0677 
TÍTULO: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS FUZZY BASEADOS EM DADOS 
INTERVALARES À LUZ DE UMA TEORIA DE REPRESENTAÇÃO INTERVALAR 
ALUNO: ANDERSON PAIVA CRUZ (05351706458) 
ORIENTADOR: BENJAMÍN RENÉ CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)  

 
 

CÓDIGO: ET0679 
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES E ENSAIOS 
MINERAIS PARA A REGIÃO DO SERIDÓ 
ALUNO: THAISE FERREIRA DE SOUZA (03445937460) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
CO-AUTOR: SUELI PEREIRA DE ARAÚJO (04692620447)  
CO-AUTOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449)  

 
 

CÓDIGO: ET0680 
TÍTULO: MEDIDAS DE EFEITO KERR MAGNETO-ÓPTICO EM FILMES 
NANOMÉTRICOS 
ALUNO: JOHN MAGNO LOPES SOUZA (06731432440) 
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAÚJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONÇALVES (00829954430)  
CO-AUTOR: THATYARA FREIRE DE SOUZA (04603726457)  

 
 

CÓDIGO: ET0681 
TÍTULO: REDE NEURAL APLICADO A PROCESSOS INDUSTRIAIS DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
ALUNO: LUIZ HENRIQUE GOMES POPOFF (01186168463) 
ORIENTADOR: ANDRÉ LAURINDO MAITELLI (42046637100)  

 
 

CÓDIGO: ET0685 
TÍTULO: FSP-FOGÕES SOLARES PARABÓLICOS COMO MEIO DE INCLUSÃO 
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
ALUNO: JOHNSON PONTES DE MOURA (01185174494) 
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  

 
 

CÓDIGO: ET0687 
TÍTULO: ESTUDOS DE ESTABILIDADE E REGULAÇÃO DE TENSÃO NA 
INTERLIGAÇÃO DE AEROGERADORES À REDE ELÉTRICA 
ALUNO: THOMAS EDSON CORDEIRO DOS SANTOS (94269297468) 
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (09615687472)  
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CÓDIGO: ET0692 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE NOVO EMULSIFICANTE EM FLUIDOS DE 
PERFURAÇÃO À BASE ÉSTER 
ALUNO: GISELLE PEREIRA MOREIRA (01050515439) 
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: JOAQUIM HELDER SARAIVA GIRÃO (11588551334)  
CO-AUTOR: RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAÚJO (05102267442) 

 
 

CÓDIGO: ET0693 
TÍTULO: BANCADA DE ESTUDO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR COM 
ESCOAMENTO INTERNO 
ALUNO: VINICIUS ANGELO DOS SANTOS PRATA (00853676488) 
ORIENTADOR: JOSÉ UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)  
CO-AUTOR: PHILLIPE QUEIROZ TEIXEIRA DO NASCIMENTO (05009023482)  
CO-AUTOR: KEINER BARROS JULIÃO CAVALCANTE (00974138444)  
CO-AUTOR: ANTONIO HERONILDES DOS SANTOS FILHO (01345600437) 

 
 

CÓDIGO: ET0694 
TÍTULO: BANCADA DE ESTUDO DE GRADIENTE TÉRMICO DE FLUIDOS 
ALUNO: PHILLIPE QUEIROZ TEIXEIRA DO NASCIMENTO (05009023482) 
ORIENTADOR: JOSÉ UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)  
CO-AUTOR: VINICIUS ANGELO DOS SANTOS PRATA (00853676488)  
CO-AUTOR: KEINER BARROS JULIÃO CAVALCANTE (00974138444)  
CO-AUTOR: ANTONIO HERONILDES DOS SANTOS FILHO (01345600437) 

 
 

CÓDIGO: ET0697 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE POLISSACARÍDEOS POR 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 
ALUNO: ÍTALO GUIMARÃES MEDEIROS DA SILVA (01358737460) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: DANIEL CALHEIROS DE ARAÚJO (05847624450)  
CO-AUTOR: KEILA DOS SANTOS ALVES (02184859729) 

 
 

CÓDIGO: ET0699 
TÍTULO: KITSMART: UM KIT DE TIPOS DE DADOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO RIGOROSO DE APLICAÇÕES JAVACARD 
ALUNO: KATIA KARINNE DE OLIVEIRA MORAES (05722811459) 
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787)  
CO-AUTOR: THIAGO FERNANDES SILVA DUTRA (04776102420)  
CO-AUTOR: ITAMIR DE MORAIS BARROCA FILHO (05886383409)  

 

35/58



 
CÓDIGO: ET0700 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA MISTURA UNITOL/AMIDA 60 NA 
DETERMINAÇÃO DE MICROEMULSÃO A/O 
ALUNO: MAYARA FELICIANO GOMES (06067836440) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
CO-AUTOR: FLAVIA CHRIS PINHEIRO DA SILVA (01260271455)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 

 
 

CÓDIGO: ET0706 
TÍTULO: SISTEMA DE AVALIAÇÃO ÓPTICA A LASER PARA AVALIAÇÃO DO 
ALUNO: JARBAS SANTOS MEDEIROS (01040335411) 
ORIENTADOR: JOÃO TELÉSFORO NÓBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: CELITON DE SOUZA FERNANDES (02746025477)  
CO-AUTOR: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440) 

 
 

CÓDIGO: ET0707 
TÍTULO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS TERMOELÉTRICAS DAS 
PASTILHAS PELTIER 
ALUNO: ÉRIC PEREIRA MOREIRA (06191796439) 
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAÚJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  
CO-AUTOR: NEYMAR PEREIRA DA COSTA (03166871462)  

 
 

CÓDIGO: ET0710 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL NO PROCESSO DE 
EXTRAÇÃO DO CORANTE DA ACEROLA 
ALUNO: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO (87546825415) 
ORIENTADOR: MÁRCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
CO-AUTOR: ANA LÚCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (14086034468)  

 
 

CÓDIGO: ET0717 
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DO MEIO DE CULTIVO PARA ESTUDO CINÉTICO 
DO BACILLUS CHITINOLYTICUS 
ALUNO: PRISCILA PONTES CRUZ (05675998411) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (02714319971)  
CO-AUTOR: ALDO BATISTA SOARES JÚNIOR (05359001470)  
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CÓDIGO: ET0723 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO 
DA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA ENTRE AS PRAIAS DE PONTA 
NEGRA E GENIPABU, NATAL-RN 
ALUNO: FABIANE DOMENECH SILVA (00043663010) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  

 
 

CÓDIGO: ET0725 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EXATIDÃO NA ANÁLISE DA FRAÇÃO INORGÂNICA 
DE PRODUTOS DE CORROSÃO DE DUTOS DE PETRÓLEO POR 
ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 
ALUNO: CAIO PATRICIO DE SOUZA SENA (00996671420) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449)  
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  

 
 

CÓDIGO: ET0726 
TÍTULO: ESTUDO DA DENSIDADE E VISCOSIDADE DE FASES AQUOSAS E 
ORGÂNICAS GERADAS NA EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO EM DIFERENTES 
CONCENTRAÇÕES DE ÓLEOS REGIONAIS 
ALUNO: ROGÉRIO PITANGA SANTOS (06136646471) 
ORIENTADOR: JOÃO BOSCO DE ARAÚJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: GILDSON BASTOS FÉLIX (01221919431)  
CO-AUTOR: DULCINÃ©IA DE CASTRO SANTANA (36356425172)  

 
 

CÓDIGO: ET0731 
TÍTULO: PROTÓTIPO DE UMA PEQUENA ADEGA REFRIGERADA COM 
CÉLULAS PELTIER 
ALUNO: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443) 
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAÚJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: NEYMAR PEREIRA DA COSTA (03166871462)  
CO-AUTOR: JOSÉ AMÉRICO DE SOUSA MOURA (32728468320)  
CO-AUTOR: ÉRIC PEREIRA MOREIRA (06191796439) 

 
 

CÓDIGO: ET0734 
TÍTULO: SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA CONTROLE DE GERADOR 
SÍNCRONO EM TEMPO REAL 
ALUNO: IURI MARGELS DOS SANTOS ARAÚJO (00248554301) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAÚJO (10829741453)  
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CÓDIGO: ET0739 
TÍTULO: OS AÇUDES: UMA INOVAÇÃO TÉCNICA EVIDENCIANDO IDEAIS, 
CONFLITOS E TERRITÓRIOS. (1909-1912). 
ALUNO: ADRIANO WAGNER DA SILVA (04644561428) 
ORIENTADOR: ANGELA LÚCIA DE ARAÚJO FERREIRA (04242572115)  

 
 

CÓDIGO: ET0740 
TÍTULO: CONTROLE ADAPTATIVO ROBUSTO DO ÂNGULO DE CARGA E DO 
FLUXO DE CAMPO DE UM GERADOR SÍNCRONO 
ALUNO: MARCUS VINICIUS ARAÚJO FERNANDES (04819000470) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAÚJO (10829741453)  
CO-AUTOR: ANDRÉ DANTAS LIMA (04867403407)  

 
 

CÓDIGO: ET0741 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA TAXA DE CONVERSÃO DE ÉSTERES DE 
AÇÚCAR POR BALANÇO DE MASSA 
ALUNO: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA (05826175451) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: MAURÍCIO RODRIGUES BORGES (56928807768)  
CO-AUTOR: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487) 

 
 

CÓDIGO: ET0742 
TÍTULO: MODELO BATIMÉTRICO DO ESTUÁRIO DO RIO AÇU 
ALUNO: ANA KAROLINA RODRIGUES DA ROCHA (04674966418) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  

 
 

CÓDIGO: ET0743 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS COMPUTACIONAIS BÁSICAS PARA 
CONTROLE E ACIONAMENTO DE MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA. 
ALUNO: JEFFERSON DELFINO FREIRE (00783078480) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)  

 
 

CÓDIGO: ET0746 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROESFERAS DE 
QUITOSANA 
ALUNO: ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ (06074271402) 
ORIENTADOR: JOSÉ LUÍS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
CO-AUTOR: JAMES PYETRO DO AMARAL NOGUEIRA (05093306495)  
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CÓDIGO: ET0756 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ACÚSTICOS NA MODELAGEM DIGITAL 
BATIMÉTRICA DA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA: REGIÃO DE 
SÃO BENTO DO NORTE/RN (NE BRASIL). 
ALUNO: ALAN PEREIRA DA COSTA (00901575402) 
ORIENTADOR: VALÉRIA CENTURION CÓRDOBA (59176911691)  
CO-AUTOR: WERNER FARKATT TABOSA (65556224404)  
CO-AUTOR: HELENICE VITAL (31481981404)  

 
 

CÓDIGO: ET0766 
TÍTULO: COMPÓSITOS POLIMÉRICOS A BASE DE FIBRAS NATURAIS E 
SINTÉTICAS: INFLUÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO. 
ALUNO: LEONARDO PEREIRA SARMENTO RODRIGUES (01084924439) 
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491)  

 
 

CÓDIGO: ET0767 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CARBETO DE NIÓBIO A PARTIR 
DE PRECURSOR NIOBATO TARTARATO DE AMÔNIA E NIOBATO OXALATO DE 
AMÔNIA ATRAVÉS DE REAÇÃO GÁS-SÓLI 
ALUNO: ISAAC PORFÍRIO DE OLIVEIRA (04753276406) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS CARDOSO (50351079491)  

 
 

CÓDIGO: ET0768 
TÍTULO: A CFD PARA DUTOS COM O ESTUDO PARA O GRID 
COMPUTACIONAL 
ALUNO: LEONIDAS DA SILVA BARBOSA (04362833447) 
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)  

 
 

CÓDIGO: ET0772 
TÍTULO: AVALIAÇÃO MECÂNICA E MICROESTRUTURAL DE COMPÓSITOS 
POLIPROPILENO-DIATOMITA TERMOFORMADOS 
ALUNO: MARLON AIRTON BARROS DE MELO (05791909438) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  

 
 

CÓDIGO: ET0777 
TÍTULO: COMPORTAMENTO SEXUAL E O RISCO DE INFECÇÃO PELO HIV 
ENTRE AS MULHERES ESTERILIZADAS E NÃO ESTERILIZADAS DE NATAL 
(RN) 
ALUNO: RITA DE CÁSSIA DE LIMA IDALINO (05200797446) 
ORIENTADOR: LÁRA DE MELO BARBOSA (70407690425)  

 

39/58



 
CÓDIGO: ET0779 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DE POLÍMEROS (DUREZA E RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO) APÓS BANHOS DE ÁGUA E GLICERINA A 100 E 130°C 
ALUNO: ARTUR FREDERICO FONSECA DA CRUZ (01007561408) 
ORIENTADOR: JOÃO TELÉSFORO NÓBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: CELITON DE SOUZA FERNANDES (02746025477)  
CO-AUTOR: LAURA DENISE SANTIAGO DE ARAÚJO (05004125457)  

 
 

CÓDIGO: ET0783 
TÍTULO: UMA FERRAMENTA PARA A EDIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE 
ESPECIFICAÇÕES VISUAL IMML 
ALUNO: RODRIGO MEDEIROS DE ARAÚJO (05208383438) 
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTI LEITE (55281192434)  

 
 

CÓDIGO: ET0791 
TÍTULO: SINTERIZAÇÃO EM PLASMA E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS DE 
AÇOS REFORÇADOS POR DISPERSÃO DE CARBETO DE NIÓBIO E TÂNTALO 
ALUNO: BRUNA CANDICE DE FREITAS GUEDES (04561728406) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  

 
 

CÓDIGO: ET0793 
TÍTULO: SGRID - UMA ARQUITETURA P2P BASEADA NA HIERARQUIA DO 
ENDEREÇAMENTO IP COM ROTEAMENTO UNIFICADO 
ALUNO: RODRIGO MOREIRA ARAÚJO (01357302444) 
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (56765614400)  
CO-AUTOR: MARCOS CESAR MADRUGA ALVES PINHEIRO (83693696420)  

 
 

CÓDIGO: ET0794 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MALEATOS DE LANTANÍDEOS 
ALUNO: ROSEANE MARIA DE MELO (04882902443) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSÉ SANTOS LIMA (42429625415)  
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  

 
 

CÓDIGO: ET0796 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE PIGMENTOS A PARTIR DA 
DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DOS NITRILOTRIACETATOS DE TERRAS RARAS 
ALUNO: KAREN PEREIRA BATISTA DE AVELAR (04520334462) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
CO-AUTOR: LAURA DENISE SANTIAGO DE ARAÚJO (05004125457)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ SANTOS LIMA (42429625415)  
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CÓDIGO: ET0801 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 
CARBONETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS 
ALUNO: FABIANA FERNANDES DE LIMA (05027676425) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  

 
 

CÓDIGO: ET0802 
TÍTULO: INTERFACE DE CONTROLE PARA UM MOTOR ACOPLADO A UM 
GERADOR 
ALUNO: HAULISSON JODY BATISTA DA COSTA (00923902422) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAÚJO (10829741453)  

 
 

CÓDIGO: ET0803 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DO FLÚOR NA PENEIRA 
MOLECULAR MESOPOROSA MCM-41 . 
ALUNO: HELLYDA KATHARINE TOMAZ DE ANDRADE SILVA (04288409497) 
ORIENTADOR: ANTONIO SOUZA ARAUJO (35530502415)  
CO-AUTOR: RICARDO MIGUEL DE OLIVEIRA (05836191425)  
CO-AUTOR: MARCELA NASCIMENTO BARBOSA (05069873458)  

 
 

CÓDIGO: ET0804 
TÍTULO: MONITORAMENTO DE FALÉSIAS NA REGIÃO COSTEIRA DO RN 
ALUNO: JOSÉ RUFINO DA COSTA PEREIRA (01258404460) 
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR (35816384449)  
CO-AUTOR: VAGNER ALBUQUERQUE DE LIMA (04711142436)  

 
 

CÓDIGO: ET0805 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE DOIS ISOLADOS DO 
BIOPESTICIDA VIRAL SFMNPV 
ALUNO: DANIELLE DE ARAÚJO SILVA (04685104439) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: ANDRÉA FARIAS DE ALMEIDA (02443412490)  

 
 

CÓDIGO: ET0806 
TÍTULO: MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DOS RECIFES DE CORAIS 
ALUNO: FILIPE AUGUSTO COSTA DE LIMA (32829017803) 
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)  
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CÓDIGO: ET0808 
TÍTULO: FICHAS DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) 
IMPLEMENTADAS PELO LABORATÓRIO DE CORROSÃO E TECNOLOGIA DE 
DUTOS/ UFRN 
ALUNO: WILIANA LIDAIANA FERREIRA DO NASCIMENTO (05843399419) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: ADRIANA MARGARIDA ZANBOTTO RAMALHO (01082106429)  
CO-AUTOR: RAYANNA HOZANA BEZERRIL (03560429447)  
CO-AUTOR: JULIANA PATRICIA SOUZA DUARTE (05460612497) 

 
 

CÓDIGO: ET0809 
TÍTULO: ESTUDO DA TRANSESTERIFICAÇÃO METÍLICA DE ÓLEO DE SOJA 
NA SÍNTESE DO BIODIESEL . 
ALUNO: RICARDO MIGUEL DE OLIVEIRA (05836191425) 
ORIENTADOR: VALTER JOSÉ FERNANDES JUNIOR (42314070453)  
CO-AUTOR: MARCELA NASCIMENTO BARBOSA (05069873458)  
CO-AUTOR: HELLYDA KATHARINE TOMAZ DE ANDRADE SILVA 
(04288409497)  

 
 

CÓDIGO: ET0815 
TÍTULO: EFEITOS DA TEMPERATURA E CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS SOBRE 
AS PROPRIEDADES REOLÓGICAS DE POLPAS DE FRUTAS TROPICAIS 
ALUNO: RAFAEL HERNANDEZ DAMASCENA DOS PASSOS (04492682414) 
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  

 
 

CÓDIGO: ET0818 
TÍTULO: ESTUDO TÉRMICO DE ANÉIS ELASTOMÉRICOS 
ALUNO: LAURA DENISE SANTIAGO DE ARAÚJO (05004125457) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400)  
CO-AUTOR: CELITON DE SOUZA FERNANDES (02746025477)  
CO-AUTOR: KAREN PEREIRA BATISTA DE AVELAR (04520334462) 

 
 

CÓDIGO: ET0822 
TÍTULO: CONCEITOS BÁSICOS DA ANÁLISE DE FALHAS EM POÇOS 
PETROLÍFEROS TERRESTRES NA BACIA POTIGUAR-RN 
ALUNO: LUCIANA DE SOUSA FRAZAO (65805445204) 
ORIENTADOR: DIONE MARIA VALENÇA (42062667434)  
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CÓDIGO: ET0825 
TÍTULO: SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO AO ENSINO DE PIANO 
ALUNO: ALAN PAULO OLIVEIRA DA SILVA (05197815469) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (76076610425)  

 
 

CÓDIGO: ET0827 
TÍTULO: RAZÃO ENTRE OS VOLUMES DO CASULO E GÁS AMBIENTE EM 
CHOQUES PRODUZIDOS POR JATOS SUPERSÔNICOS EXTRAGALÁCTICOS 
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS S. O. DE MEDEIROS (05182860455) 
ORIENTADOR: JOEL CÂMARA CARVALHO FILHO (65038274820)  
CO-AUTOR: MARCUS VINÍCIUS S. O. DE MEDEIROS (05182860455)  
CO-AUTOR: JOEL CÂMARA CARVALHO FILHO (65038274820)  

 
 

CÓDIGO: ET0828 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DE MICRORGANINSMOS 
PRODUTORES DE LIPASE, RHIZOPUS ORYZAE, IMOBILIZADOS EM LUFFA 
CYLINDRICA UTILIZANDO OS ÓLEOS DE MA 
ALUNO: CARLOS HENRIQUE XAVIER (00968330410) 
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA (29171156453)  
CO-AUTOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400)  
CO-AUTOR: IARA REGINA BANDEIRA SILVA (87600404400) 

 
 

CÓDIGO: ET0829 
TÍTULO: INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO PROVENIENTE DO 
POLIMENTO DE GRÊS PORCELANATO NA INDÚSTRIA CERÂMICA VERMELHA 
ALUNO: JEAN CARLOS SILVA ANDRADE (03564122451) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (06296687877)  

 
 

CÓDIGO: ET0830 
TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE OBSERVAÇÃO E MODELOS COSMOLÓGICOS 
PARA A RELAÇÃO DIÂMETRO ANGULAR - REDSHIFT 
ALUNO: MAISA GABRIELA DE SOUTO LIMA (05344785496) 
ORIENTADOR: JOEL CÂMARA CARVALHO FILHO (65038274820)  

 
 

CÓDIGO: ET0832 
TÍTULO: MODELOS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ESTIMAR A TAXA DE EVASÃO 
EM CURSO DE GRADUAÇÃO DA UFRN 
ALUNO: MICHELL PLATINY DA SILVA FREIRE (01140285408) 
ORIENTADOR: DIONE MARIA VALENÇA (42062667434)  
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CÓDIGO: ET0833 
TÍTULO: REDES EM CHIP: EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO DE PROJETO E 
APLICAÇÕES 
ALUNO: BRUNO CRUZ DE OLIVEIRA (04506191412) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425)  

 
 

CÓDIGO: ET0838 
TÍTULO: A RELAÇÃO DIÂMETRO ANGULAR - REDSHIFT PARA QUATRO 
AMOSTRAS DE QUASARES E RÁDIO GALÁXIAS 
ALUNO: NATHÁLIA MATTOS NOVAES DA ROCHA (06257028400) 
ORIENTADOR: JOEL CÂMARA CARVALHO FILHO (65038274820)  

 
 

CÓDIGO: ET0839 
TÍTULO: ESTUDO DA CMC DE UM TENSOATIVO VARIANDO A 
TEMPERATURA EM MEIO SALINO 
ALUNO: OVÍDIO PAULO RODRIGUES DA SILVA (06549809428) 
ORIENTADOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (00738841463)  

 
 

CÓDIGO: ET0841 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ADSORÇÃO DAS PROTEÍNAS DO SORO DO QUEIJO 
DO TIPO COALHO UTILIZANDO A LEITO NA FORMA EXPANDIDA 
ALUNO: YANNE KATIUSSY PEREIRA GURGEL (05821205433) 
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
CO-AUTOR: BRUNA MARIA EMERENCIANO DAS CHAGAS (05771378402)  
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  

 
 

CÓDIGO: ET0843 
TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA ESPACIAL DO ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M) DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE: COMPARATIVO DOS ANOS CENSITÁRIOS DE 1991 E 2000 
ALUNO: KALLINE FABIANA SILVEIRA (04919614489) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: PAULO CÉSAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
CO-AUTOR: EVELLIN PRISCILA SOUSA DO NASCIMENTO (05074524458)  
CO-AUTOR: NILMA DIAS LEÃO COSTA (13053434415) 
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CÓDIGO: ET0846 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS 
PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE CORROSÃO E 
TECNOLOGIA DE DUTOS/ UFRN 
ALUNO: JULIANA PATRICIA SOUZA DUARTE (05460612497) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: ADRIANA MARGARIDA ZANBOTTO RAMALHO (01082106429)  
CO-AUTOR: EMILY CINTIA TOSSI DE ARAUJO COSTA (01282478435)  
CO-AUTOR: DANIELA KARLA DE SOUZA XAVIER (01280542470) 

 
 

CÓDIGO: ET0850 
TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA ESPACIAL DE FATORES 
SOCIOSSANITÁRIOS E DAQUELES REPRESENTATIVOS DAS CONDIÇÕES DE 
SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NORTE NO ANO DE 2000 
ALUNO: CARLOS VIRGILIO SALES DE ARAUJO (05515356446) 
ORIENTADOR: PAULO CÉSAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: EVELLIN PRISCILA SOUSA DO NASCIMENTO (05074524458)  
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA (04919614489) 

 
 

CÓDIGO: ET0852 
TÍTULO: ALGORITMOS HEURÍSTICOS PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE 
GERADORA MÍNIMA MULTI-CRITÉRIO (AGM-MC) 
ALUNO: DANIEL AMARAL DE MEDEIROS ROCHA (00888434405) 
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVÊA GOLDBARG (81652011749)  

 
 

CÓDIGO: ET0854 
TÍTULO: A FORÇA DA EDUCAÇÃO E DO SANEAMENTO BÁSICO NA 
EXPLICAÇÃO DA MORTALIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS 
DE IDADE NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE BRAS 
ALUNO: GALTTIERI FERRREIRA TAVARES (05562307448) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: EVELLIN PRISCILA SOUSA DO NASCIMENTO (05074524458)  
CO-AUTOR: PAULO CÉSAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
CO-AUTOR: NILMA DIAS LEÃO COSTA (13053434415) 

 
 

CÓDIGO: ET0855 
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE DIAGRAMAS (PSEUDO) TERNÁRIOS PARA 
AVALIAÇÃO DA SOLUBILIDADE DA PARAFINA 
ALUNO: FLÁVIA MELO DE LIMA (05813600442) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA GOMES (02995464466)  
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CÓDIGO: ET0857 
TÍTULO: ESTUDO DE ANTENAS DE MICROFITAS COM PATCH DO TIPO H 
ATRAVÉS DO MÉTODO DA MATRIZ DE LINHA DE TRANSMISSÃO 
ALUNO: FERNANDA PALHANO XAVIER DE FONTES (04645857401) 
ORIENTADOR: SANDRO GONÇALVES DA SILVA (70399727434)  

 
 

CÓDIGO: ET0858 
TÍTULO: PROJEÇÃO POPULACIONAL PARA MUNICÍPIOS POTIGUARES, 
SEGUNDO, SEXO E GRUPO ETÁRIO 
ALUNO: RODRIGO SILVA DE SENA (05023663469) 
ORIENTADOR: FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA FREIRE (80698891449)  

 
 

CÓDIGO: ET0860 
TÍTULO: PETROLOGIA E MICROTECTÔNICA DE CARBONATOS DA 
FORMAÇÃO JANDAÍRA, BACIA POTIGUAR: RESULTADOS PRELIMINARES 
ALUNO: ALLANY DE PAULA UCHÔA ANDRADE (93602030172) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILÁRIO REGO BEZERRA (37923579415)  
CO-AUTOR: VANILDO PEREIRA DA FONSECA (18825036434)  

 
 

CÓDIGO: ET0862 
TÍTULO: DIMENSIONAMENTO DOS SERVOS DE ACIONAMENTO DAS 
SUPERFÍCIES DE CONTROLE DO AERODESIGN UFRN 2006 
ALUNO: ALMERES ALVES DA SILVA JÚNIOR (06136652447) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)  
CO-AUTOR: RAMSÉS OTTO CUNHA LIMA (00179594036)  
CO-AUTOR: JOSIANE MARIA DE MACEDO FERNANDES (06152331471)  
CO-AUTOR: RAPHAEL DANTAS DE ARAÚJO (00919000428) 

 
 

CÓDIGO: ET0864 
TÍTULO: RESULTADOS PARCIAIS DE INVESTIGAÇÕES EM AFLORAMENTOS 
ANÁLOGOS DE RESERVATÓRIOS PETROLÍFEROS CARBONÁTICOS 
FRATURADOS NA BACIA POTIGUAR 
ALUNO: MOACIR EUGÊNIO PINHEIRO BEZERRA (04180133490) 
ORIENTADOR: VANILDO PEREIRA DA FONSECA (18825036434)  
CO-AUTOR: FRANCISCO HILÁRIO REGO BEZERRA (37923579415)  

 
 

CÓDIGO: ET0865 
TÍTULO: BATCAVE - UM AMBIENTE DE VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA O 
MÉTODO B 
ALUNO: EBERTON DA SILVA MARINHO (01253384495) 
ORIENTADOR: DAVID B. P. DÉHARBE (00809085437)  
CO-AUTOR: VALÉRIO GUTEMBERG DE MEDEIROS JUNIOR (05509465433)  
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CÓDIGO: ET0868 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO CONJUNTO MOTO-PROPULSOR DO AERODESIGN 
UFRN 2006 
ALUNO: PATRÍCIA DE CARVALHO SOARES (72094010406) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)  
CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (01344406416)  
CO-AUTOR: GABRIELA FERNANDES DE M. GOMES (05806481850)  
CO-AUTOR: ALMERES ALVES DA SILVA JÚNIOR (06136652447) 

 
 

CÓDIGO: ET0874 
TÍTULO: ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PELO DIAMANTE DE 
HOMMEL BASEADO NO NFPA ADOTADO PELO LABORATÓRIO DE CORROSÃO 
E TECNOLOGIA DE DUTOS/ UFRN 
ALUNO: DANIELA KARLA DE SOUZA XAVIER (01280542470) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: RAYANNA HOZANA BEZERRIL (03560429447)  
CO-AUTOR: ADRIANA MARGARIDA ZANBOTTO RAMALHO (01082106429)  
CO-AUTOR: WILIANA LIDAIANA FERREIRA DO NASCIMENTO (05843399419) 

 
 

CÓDIGO: ET0875 
TÍTULO: PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL: MONITORAMENTO E ANÁLISE DO PROCESSO 
DE ELABORAÇÃO 
ALUNO: LEILA ARAÚJO GUILHERMINO (04833974401) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANÇO BENTES SOBRINHA (26135965468)  

 
 

CÓDIGO: ET0877 
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TIPO DE EXPOSIÇÃO E FORMAS DE 
EROSÃO DAS FALÉSIAS DE TIBAU DO SUL/RN – BRASIL 
ALUNO: GUILHERME CHEREM SCHWARZ PIERRI (00790023903) 
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)  

 
 

CÓDIGO: ET0878 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR DE ISODOSE PARA O 
PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO DA RADIOTERAPIA CONFORMAL 2D 
ALUNO: CARLOS RAONI DE ALENCAR MENDES (04983878440) 
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG (25841025953)  
CO-AUTOR: CARLOS RAONI DE ALENCAR MENDES (04983878440)  
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CÓDIGO: ET0882 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO TRIBOLÓGICO ATRAVÉS DE 
ENSAIO PINO-CONTRA-DISCO DE PTFE REFORÇADO 
ALUNO: CLARISSA DANIELLE MENDONÇA DE OLIVEIRA (05417101419) 
ORIENTADOR: JOÃO TELÉSFORO NÓBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: MARCUS ALEXANDRE DE VASCONCELOS CAVALCANTI 
(00883035430)  
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400)  

 
 

CÓDIGO: ET0883 
TÍTULO: PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE SUPERFÍCIE EM VIDRO E PMMA 
DEVIDA À EXCITAÇÃO DINÂMICA 
ALUNO: WASHINGTON BATISTA DE LIMA (05547764485) 
ORIENTADOR: JOÃO BOSCO DA SILVA (13163191487)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO COSTA FILHO (01347880445)  
CO-AUTOR: LEVI BARRETOS BARROS (06336985474)  

 
 

CÓDIGO: ET0885 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ACIDEZ E VISCOSIDADE EM ÓLEOS 
LUBRIFICANTES 
ALUNO: LEVI BARRETOS BARROS (06336985474) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
CO-AUTOR: ANDREZA LUANA CAVALCANTI DA SILVA (05355560474)  
CO-AUTOR: WASHINGTON BATISTA DE LIMA (05547764485)  
CO-AUTOR: GIBRAN CURY MIGUEZ (97030368487) 

 
 

CÓDIGO: ET0887 
TÍTULO: UM SISTEMA PRELIMINAR DE CONTROLE PARA UMA FROTA DE 
ROBÔS SUBMARINOS AUTÔNOMOS 
ALUNO: AUCIOMAR CARLOS TEIXEIRA DE CERQUEIRA (05304276485) 
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)  

 
 

CÓDIGO: ET0889 
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES TRIBOLÓGICAS DOS ELASTÔMEROS 
PU E NBR EM APLICAÇÃO DE SELOS DE VEDAÇÃO 
ALUNO: ALINE CRISTINA MENDES DE FARIAS (01222704447) 
ORIENTADOR: JOÃO TELÉSFORO NÓBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400)  
CO-AUTOR: JARBAS SANTOS MEDEIROS (01040335411)  
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CÓDIGO: ET0890 
TÍTULO: GRUPO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DO MAR E AMBIENTAIS (MAR-
RN) 
ALUNO: CAMILA HYSLAVA CAMPOS SOARES (06239640409) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
CO-AUTOR: SAMIA FREIRE LIMA (90827317387)  

 
 

CÓDIGO: ET0892 
TÍTULO: ESTUDO DO GRAU DE LIBERAÇÃO EM REJEITOS DE CORPOS 
PEGMATÍTICOS DA PROVÍNCIA BORBOREMA 
ALUNO: HERISCARTH MARCELL DANTAS PINHEIRO (01062538404) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  

 
 

CÓDIGO: ET0895 
TÍTULO: SÍNTESE DE NI/AL2O3 PARA SER USADO COMO PROMOTOR EM 
CARBETOS REFRATÁRIOS NA REAÇÃO DE OXIDAÇÃO PARCIAL DO METANO. 
ALUNO: RAFAEL EUGÊNIO MOURA RAMOS (05994407402) 
ORIENTADOR: JOÃO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
CO-AUTOR: UBIRATAN DA SILVA NAZARÉ (80701167491)  
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  

 
 

CÓDIGO: ET0896 
TÍTULO: ÓXIDOS CERÂMICOS A BASE DE LA-NI, LA-CO E LA-MN 
SINTETIZADOS PELO MÉTODO DOS PRECURSORES QUELANTES 
ALUNO: GRACE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (00964112442) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAÚJO MELO (06117988320)  

 
 

CÓDIGO: ET0897 
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE ÓLEO E SAL NA 
ATIVIDADE MICROBIANA EM TRATAMENTO BIOLÓGICO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 
ALUNO: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  

 
 

CÓDIGO: ET0900 
TÍTULO: ESTUDO DE PIGMENTOS NANOMÉTRICOS LI2CO1-XNIXTI3O8, 
LI2CO1-3X/2 FEXTI3O8, 
ALUNO: LAURO PEREIRA NETO (01069176419) 
ORIENTADOR: MARIA SUELY COSTA DA CÂMARA (72175745449)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAÚJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS (06296687877) 
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CÓDIGO: ET0904 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE CARBETOS DE METAIS REFRATARIOS PARA FINS 
CATALÍTICOS 
ALUNO: STÊFANI BEZERRA DA SILVA (05822287433) 
ORIENTADOR: FRANCISCA DE FÁTIMA PEGADO DE MEDEIROS (66363160472)  
CO-AUTOR: UÍLAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS CARDOSO (50351079491)  
CO-AUTOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420) 

 
 

CÓDIGO: ET0905 
TÍTULO: OBTENÇÃO DA GLICOSAMINA A PARTIR DA QUITINA 
ALUNO: HUGO FELIX LIMA DOS SANTOS (06426309419) 
ORIENTADOR: ÓTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (03936872449)  
CO-AUTOR: MARCONI GINANI (13063413453)  

 
 

CÓDIGO: ET0910 
TÍTULO: A EQUIPE POTI DE FUTEBOL DE ROBÔS DA UFRN 
ALUNO: FILIPE CAMPOS DE ALCÂNTARA LINS (05195651426) 
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)  
CO-AUTOR: AUCIOMAR CARLOS TEIXEIRA DE CERQUEIRA (05304276485)  
CO-AUTOR: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  

 
 

CÓDIGO: ET0923 
TÍTULO: ESTADO-DA-ARTE DE SISTEMAS DE VEDAÇÃO DE EIXOS COM 
MOVIMENTO ALTERNADO EM REGIME DE LUBRIFICAÇÃO ELASTO-
HIDRODINÂMICO (EHD) 
ALUNO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440) 
ORIENTADOR: JOÃO TELÉSFORO NÓBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA (03231608406)  
CO-AUTOR: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  

 
 

CÓDIGO: ET0925 
TÍTULO: MAPEAMENTO DO CAMPO DE TEMPERATURA DE UMA CAIXA DE 
VEDAÇÃO EM SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE FLUIDO 
ALUNO: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479) 
ORIENTADOR: JOÃO TELÉSFORO NÓBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
CO-AUTOR: JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA (03231608406)  
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CÓDIGO: ET0926 
TÍTULO: BUSCA TABU UTILIZANDO RECONEXÃO POR CAMINHOS PARA O 
PROBLEMA DAS P-MEDIANAS 
ALUNO: DAVI ALOISE (06746442470) 
ORIENTADOR: DARIO JOSÉ ALOISE (05763088468)  

 
 

CÓDIGO: ET0927 
TÍTULO: CONCEITO DE ENERGIA E SUA CONSERVAÇÃO : UMA ABORDAGEM 
CONTEXTUALIZADA 
ALUNO: DORGIVAL ALBERTINO DA SILVA JUNIOR (05131125456) 
ORIENTADOR: MARCILIO COLOMBO OLIVEROS (71725407868)  
CO-AUTOR: ALINE GOMES DA SILVA (05682579445)  

 
 

CÓDIGO: ET0929 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DINÂMICA COSTEIRA DA FOZ RIO APODI -
MOSSORÓ E ÁREAS ADJACENTES UTILIZANDO PRODUTOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO 
ALUNO: BRUNO RAFAEL DE BARROS PEREIRA (03443056431) 
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTÁQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: DÁRIO SALDANHA DE SOUZA (01088301444) 

 
 

CÓDIGO: ET0930 
TÍTULO: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS DE NÍQUEL E 
COBALTO COM CITRATOS 
ALUNO: MARIA LUZIANE DE SOUZA (05293365454) 
ORIENTADOR: ÓTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (03936872449)  
CO-AUTOR: LIDIANE ALVES PIMENTEL (00842637419)  

 
 

CÓDIGO: ET0931 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO PH NO PERCENTUAL DE EXTRAÇÃO DO COBRE 
UTILIZANDO SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: PEDRO TUPÃ PANDAVA AUM (05131474469) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: CLAUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS (01351757474)  
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CÓDIGO: ET0935 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO PH NO COEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO NA 
EXTRAÇÃO DE CU++ EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: CLAUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS (01351757474) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: PEDRO TUPÃ PANDAVA AUM (05131474469)  

 
 

CÓDIGO: ET0939 
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES HIDRODINÂMICAS E FÍSICO-
QÚIMICAS EM UM MISTURADOR E DECANTADOR À INVERSÃO DE FASES - 
MDIF 
ALUNO: LEONARDO DANTAS LOPES (04998768492) 
ORIENTADOR: JOÃO BOSCO DE ARAÚJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)  

 
 

CÓDIGO: ET0940 
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DO ÁCIDO 1-(P-
CLOROBENZOIL)-5METOXI-2-METILINDOL-3-ACÉTICO 
ALUNO: ÂNGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: JANAINA MONTEIRO DE SOUZA (04878528427)  
CO-AUTOR: AÉCIA SELEIDE DANTAS (01077254440) 

 
 

CÓDIGO: ET0942 
TÍTULO: PERCEPÇÃO ROBÓTICA EM PLATAFORMA MÓVEL AUTÔNOMA 
ALUNO: LENNEDY CAMPOS SOARES (04906329470) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)  

 
 

CÓDIGO: ET0943 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO ESCOAMENTO NA 
ASA DO AERODESIGN UFRN 2006 
ALUNO: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (01344406416) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)  
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CÓDIGO: ET0948 
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DO ÁCIDO 5-
(AMINOSULFONIL)-4-CLORO-2[(2-FURANILMETIL)AMINO]BENZÓICO 
ALUNO: AÉCIA SELEIDE DANTAS (01077254440) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ÂNGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: JANAINA MONTEIRO DE SOUZA (04878528427) 

 
 

CÓDIGO: ET0951 
TÍTULO: METROLOGIA DE TORQUE – O ESTADO DA ARTE DE UMA 
NECESSIDADE CADA VEZ MAIS URGENTE 
ALUNO: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423) 
ORIENTADOR: LUCIANO BET (04458100840)  
CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483)  
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)  
CO-AUTOR: LEODÉCIO ELÍAS RODRIGUES (93887000404) 

 
 

CÓDIGO: ET0952 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO, MAGNÉSIO E ZINCO DE SORGO 
GRANÍFERO (SORGHUM BICOLOR L. MOENCH) EM ASSENTAMENTOS RURAIS 
NO RN. 
ALUNO: ELIANE GONÇALVES DE ARAÚJO (03363541422) 
ORIENTADOR: GEOGE QUEIROZ BRITO (52271625491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA (19971923220) 

 
 

CÓDIGO: ET0954 
TÍTULO: NUVEM DE PARTÍCULAS PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 
COMBINATÓRIA 
ALUNO: PEDRO PETROVITCH CAETANO MAIA (06950991401) 
ORIENTADOR: DARIO JOSÉ ALOISE (05763088468)  

 
 

CÓDIGO: ET0956 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS, COBALTO, NÍQUEL E COBRE EM 
SORGO GRANÍFERO (SORGHUM BICOLOR L. MOENCH) EM ASSENTAMENTOS 
RURAIS NO RN. 
ALUNO: ROSÂNGELA CÂMARA COSTA (04539098411) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (50073788449)  
CO-AUTOR: ELIANE GONÇALVES DE ARAÚJO (03363541422)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA (19971923220) 
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CÓDIGO: ET0957 
TÍTULO: RECONFIGURAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
USANDO BUSCA TABU 
ALUNO: ANGELA PEREIRA SOUTO BARRETO (04620963437) 
ORIENTADOR: ESTEFANE GEORGE MACEDO DE LACERDA (62678361420)  

 
 

CÓDIGO: ET0958 
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA DIPIRONA SÓDICA 
ALUNO: JANAINA MONTEIRO DE SOUZA (04878528427) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ÂNGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: ELIANE GONÇALVES DE ARAÚJO (03363541422) 

 
 

CÓDIGO: ET0961 
TÍTULO: METODOLOGIA PARA O RESTABELECIMENTO DO SUPRIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DA RECONFIGURAÇÃO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 
ALUNO: RAFAELA VILELA FRANÇA (00231678150) 
ORIENTADOR: ESTEFANE GEORGE MACEDO DE LACERDA (62678361420)  

 
 

CÓDIGO: ET0962 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE TANINO EM SORGO GRANÍFERO (SORGHUM 
BICOLOR L. MOENCH) DE ASSENTAMENTOS RURAIS DO RN. 
ALUNO: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499) 
ORIENTADOR: GEOGE QUEIROZ BRITO (52271625491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA (19971923220) 

 
 

CÓDIGO: ET0963 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA MANIPUEIRA E SEUS DERIVADOS 
ALUNO: JOSELISSE SORES DE CARVALHO SANTOS (04854288493) 
ORIENTADOR: FELIPE MIRAPALHETA (01999559487)  

 
 

CÓDIGO: ET0973 
TÍTULO: SELEÇÃO DE MICROORGANISMOS PRODUTORES DE 
BIOSSURFACTANTES EM AMBIENTES COM PETRÓLEO. 
ALUNO: MOACYR JANUARIO S. JUNIOR (02407170407) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  
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CÓDIGO: ET0977 
TÍTULO: MODELAGEM DO ESPALHAMENTO DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS EM ESTRUTURAS COMPLEXAS PARA APLICAÇÃO EM 
SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SEM FIO 
ALUNO: DAIANE ANGÉLICA DOS SANTOS (04382141451) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D'ASSUNÇÃO (04401565487)  
CO-AUTOR: ROSSANA MORENO SANTA CRUZ (04194645499)  

 
 

CÓDIGO: ET0980 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE ANTENAS DE MICROFITA COM FENDAS NOS 
PATCHES CONDUTORES 
ALUNO: MARCELO FONSECA BARBALHO (05095428407) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D'ASSUNÇÃO (04401565487)  

 
 

CÓDIGO: ET0981 
TÍTULO: PROJETO DE RESIDÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL COM 
DESEMPENHO TÉRMICO OTIMIZADO 
ALUNO: SANDRA RENÚZIA DE PONTES (01233292480) 
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (75042142991)  

 
 

CÓDIGO: ET0982 
TÍTULO: LIMITES FUNDAMENTAIS EM ANTENAS DE MICROFITAS 
ALUNO: SIMONE CRISTINA LOPES DE MEDEIROS (05462025432) 
ORIENTADOR: LAÉRCIO MARTINS DE MENDONÇA (09064087415)  

 
 

CÓDIGO: ET0983 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE 
PROTÓTIPO E ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS 
ALUNO: NICHOLAS DE BASTOS MELO (05813592407) 
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (75042142991)  

 
 

CÓDIGO: ET0984 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ANTENA LOG-PERIÓDICA DE MICROFITA 
PARA SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS 
ALUNO: MARCELO ARAÚJO XAVIER (06532508438) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D'ASSUNÇÃO (04401565487)  
CO-AUTOR: MANUEL JONAS FONSECA BARBALHO (03438207494)  
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CÓDIGO: ET0985 
TÍTULO: CALIBRAÇÃO DE CÉLULAS DE CARGA DE ESTAÇÃO DE 
BOMBEAMENTO DE PETRÓLEO 
ALUNO: LEODÉCIO ELÍAS RODRIGUES (93887000404) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434)  
CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483)  
CO-AUTOR: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423)  
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492) 

 
 

CÓDIGO: ET0987 
TÍTULO: CALIBRAÇÃO DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA: DEFINIÇÃO DO 
TEMPO IDEAL PARA NOVA CALIBRAÇÃO/MANUTENÇÃO 
ALUNO: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434)  
CO-AUTOR: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423)  
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)  
CO-AUTOR: LEODÉCIO ELÍAS RODRIGUES (93887000404) 

 
 

CÓDIGO: ET0989 
TÍTULO: CALIBRAÇÃO DE CÉLULA DE CARGA COM MASSA PADRÃO 
ALUNO: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434)  
CO-AUTOR: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423)  
CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483)  
CO-AUTOR: LEODÉCIO ELÍAS RODRIGUES (93887000404) 

 
 

CÓDIGO: ET0990 
TÍTULO: ESFERAS DE ALGINATO DE SÓDIO EM EXTRAÇÃO DE CÁTIONS 
METÁLICOS 
ALUNO: THYAGO ANTUNES (04976276473) 
ORIENTADOR: ÓTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (03936872449)  

 
 

CÓDIGO: ET0992 
TÍTULO: TÉCNICAS PARA VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DE 
AVALIAÇÃO DE DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA 
ALUNO: ERINALDO TELSON DE ARAÚJO (02544375400) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737)  
CO-AUTOR: HELENO DE PAIVA OLIVEIRA (06413169419)  
CO-AUTOR: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (05666577409)  
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478) 
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CÓDIGO: ET0993 
TÍTULO: PLANOS AMOSTRAIS PARA PESQUISAS ENVOLVENDO DISFUNÇÃO 
SEXUAL FEMININA NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (05666577409) 
ORIENTADOR: ANDRÉ LUÍS SANTOS DE PINHO (00031242740)  
CO-AUTOR: VIRGILIO SERQUIZ DE AZEVEDO (06521662457)  
CO-AUTOR: JULIANA PAIVA DE MEDEIROS (05666577409)  
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737) 

 
 

CÓDIGO: ET1007 
TÍTULO: TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO 1980 A 2003 
ALUNO: MISSLANE CRISTINA SIMPLICIO DOS SANTOS (02842891406) 
ORIENTADOR: JEANETE ALVES MOREIRA (44350023453)  
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO MEDEIROS DE AZEVEDO (10822470497)  
CO-AUTOR: PAULO CÉSAR FORMIGA RAMOS (00320382400) 

 
 

CÓDIGO: ET1009 
TÍTULO: VARIAÇÃO DOS TEORES DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM 
DIFERENTES PROFUNDIDADES DE SOLO/ROCHA ALTERADA DA BACIA 
POTIGUAR, RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: GERSON ROMANO DOS SANTOS JÚNIOR (03464852407) 
ORIENTADOR: GERMANO MELO JÚNIOR (08036691434)  

 
 

CÓDIGO: ET1010 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO AQUÍFERO AÇU NA BORDA SUL DA BACIA 
POTIGUAR: TRECHO UPANEMA – AFONSO BEZERRA 
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459) 
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Resumo:  
 
A síntese da ferrita de manganês-zinco, na razão estequiométrica Mn1-xZnxFe2O4,(0,3 ≤ x ≤ 
0,6), foi tratada através do método dos citratos precursores, que é uma variação do método 
Pechini. Para esta síntese foi necessária a preparação de três resinas: ferro, manganês e zinco. A 
amostra foi calcinada a 350º/3h, e submetida à análise termogravimétrica (TGA-DTG), onde foi 
possível observar a saída de água residual próximo de 100ºC. A decomposição polimérica ocorreu 
entre 200º e 400ºC e observou-se um ganho de massa acima de 600ºC, referente à mudança no 
estado de oxidação do Mn+2 pra Mn+4 . A espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), 
mostra que a 350ºC existe vestígios de matéria orgânica referente a estriamentos do grupo OH dos 
citratos e de moléculas de água presentes no sistema. Os pós calcinados a 350º e 900ºC/2h 
variando o controle de atmosfera durante a pirólise, foram analisados por difração de raios-X 
(DRX), os difratogramas mostraram que a 350ºC/3h, o material mostrou-se semicristalino, e os 
pós calcinados a 900ºC/2h em diferentes atmosferas, mostraram que sem o controle de atmosfera 
ocorre a formação de uma fase secundária, a hematita (Fe2O3). Sob atmosfera de argônio foi 
possível observar uma diminuição desta fase e sob vácuo ocorreu a formação da fase 100% 
cristalina da ferrita do tipo espinélio. 
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Resumo:  
 
Em nosso trabalho foi utilizado o método dos citratos precursores o qual tem como produto final 
um pó de alta homogeneidade e partículas de dimensões nanométricas. A síntese partiu de resinas 
de ferro, níquel e magnésio na seguinte estequiometria: Ni1-xMgxFe2O4 onde x varia de 0,2 ≤ x 
≤ 0,7. O material foi calcinado nas temperaturas de 350º/3,5h, 800º/3h e 900º/3h, e caracterizado 
por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), e 
difração de raios-X (DRX). O resultado das análises levaram a comprovação da formação da fase 
cúbica do tipo espinélio, não sendo observado a formação de fases intermediárias tal como a fase 
da hematita (Fe2O3). O cálculo do tamanho do cristalito, foi de 8,27445 nm, 51,5354 nm e 
131,1845 nm, para as temperaturas de 350º/3,5h, 800º e 900º/3h. A variação do volume da cela 
unitária mostra que houve a formação de solução sólida com a substituição de íons Fe3 + por 
Mg2+. A entrada do Mg2+ na estrutura também provoca a formação de vacâncias de oxigênio o 
que favorece o alívio de micro tensões, deste modo a contribuição desses fatores levam a obtenção 
do material em uma fase cristalina de alta estabilidade. 
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Resumo:  
 
Foram sintetizadas neste trabalho ferritas de Ni-Zn utilizando o método dos citratos precursores, 
na perspectiva de obter como produto final um pó de alta homogeneidade química e alta área de 
superfície com grãos na escala nanométrica. Foram manipuladas resinas de níquel, zinco e ferro na 
razão estequiométrica Ni0.5Zn0.5Fe2O4 em mol %. O material foi tratado termicamente com e 
sem controle atmosférico a 350º, 500º e 900ºC/3h. Os pós foram caracterizados por TGA, IV e 
DRX. Os resultados evidenciaram formação de fase semicristalina já em temperaturas baixas 
como 350º e 500ºC. O pó calcinado a 900ºC em atmosfera de argônio apresentou 100% da 
formação da fase ferrita de NiZn, no entanto sem controle atmosférico foi observado a formação 
de uma fase secundária que é a hematita. Acredita-se que a presença do oxigênio em excesso na 
queima, sem controle da atmosfera cause a oxidação do Fe+2 para Fe+3 formando a hematita, 
Fe2O3. 
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Resumo:  
 
Os pós nanométricos da ferrita de Ni-Zn foram sintetizados pelo método dos citratos precursores. 
Apesar das muitas vantagens do método Pechini, a desvantagem desse método é a dificuldade da 
remoção efetiva de grandes quantidades de substâncias orgânicas. Baseado nestas considerações, o 
método dos citratos precursores foi experimentado neste trabalho para a síntese de pós 
nanométricos Ni0,5Zn0,5Fe2O4. Neste processo, os complexos de citratos metálicos têm uma 
estrutura de rede formada de água em vez de etilenoglicol. Os pós foram calcinados a 350°C/3,5h, 
500° e 900°C/2h com uma taxa de aquecimento de 10°C/min. As amostras foram caracterizadas 
por análise termogravimétrica (TGA-DTG), espectroscopia na região do infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) e difração de raios-X (DRX). Os resultados evidenciaram a 
formação de fase única do tipo espinélio sem controle da atmosfera para temperaturas abaixo de 
500°C. Para temperaturas acima, houve a necessidade do controle da atmosfera com argônio para 
obtenção da fase única, pois observou-se que sem o controle de atmosfera ocorre a precipitação da 
α-hematita como fase secundária. 
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Resumo:  
 
Os Sistemas Zr0,9Ce0,1O2 e Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 foram sintetizados com o uso do método 
dos precursores poliméricos, baseado no método de Pechini. As resinas poliméricas foram 
analisadas por espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 
para ambos os sistemas calcinados a 350°C/3h e 30 min, onde foram observadas bandas referentes 
a radicais orgânicos do tipo éster. Na análise termogravimétrica (TGA) para os pós calcinados a 
350°C/3h e 30 min, para ambos os sistemas, foi observada uma perda de massa entre 30 °C e 740 °
C. Na análise térmica diferencial (DTA) para os sistemas Zr0,9Ce0,1O2 e 
Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 mostrou um pico próximo a 100ºC referente a perda de água absorvida 
no material. Entre 500 ºC e 800 ºC foi observado um pico intenso referente à decomposição dos 
polímeros e a provável cristalização do oxido de zircônio. Os pós calcinados nas temperaturas de 
350 °C/3h e 30 min, 500°, 600°, 700°, 800° e 900 °C/3h para ambos os sistemas, foram analisados 
por difração de raios-X (DRX), sendo observado a formação da fase cristalina da zircônia com o 
aumento da temperatura. Os espectros de difração de raios-X mostraram a presença de duas fases, 
a tetragonal e a cúbica, demonstrando assim, que a adição do cério e neodímio levam a 
estabilização das fases mais estáveis da zircônia. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a viabilidade técnica da aplicação de cepas 
específicas de microorganismos comerciais no tratamento de efluentes industriais, para este caso 
específico utilizou-se amostras oriundas do processo de beneficiamento da castanha de caju, um 
efluente oleoso e de difícil biodegradação. Para tal, foram analisadas as condições operacionais 
(presença de oxigênio e agitação mecânica), frente a eficiência de remoção dos constituintes 
orgânicos presentes nas amostras. A partir dos resultados obtidos têm-se as seguintes 
considerações: O processo de digestão anaeróbia não é a técnica mais adequada para o tratamento 
dos efluentes do beneficiamento da castanha de caju, apesar, da aplicação comercial da 
GorduraKlin ser geralmente em tal meio; A aplicação da técnica aeróbia com agitação, se mostrou 
viável. Porém, estudos complementares se fazem necessários para otimizar tais condições 
operacionais; Estudos da influência do meio reacional, tais como: pH, acidez, alcalinidade, 
composição dos efluentes, dosagens de bioacumulador etc; devem ser avaliadas para contribuir 
com maior nível de conhecimento ao estado da arte desse processo; O uso da técnica mostrou-se 
viável tecnicamente, tendo-se uma aplicação prática imediata. 
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Resumo:  
 
O interesse pela preservação ambiental e o aumento na melhoria da qualidade de vida e da saúde 
humana tem crescido nos últimos anos. Esta constatação é resultado de vários indicadores 
socioeconômicos que apontam que a degradação ambiental tem notoriamente aumentado devido a 
vários fatores: o alavancamento industrial, a exploração indiscriminada dos recursos naturais e a 
crescente poluição da atmosfera, das fontes hídricas e do solo. Neste aspecto, é natural que ocorra 
uma demanda no sentido de retificar problemas decorrentes de poluição ambiental, principalmente 
aqueles provocados pelo descarte de substâncias nocivas ao meio ambiente e a saúde pública como 
um todo. O presente trabalho descreve a utilização de H2S para a remoção dos metais Cu, Cd, Zn 
e Pb em matrizes ambientais. Sulfeto de ferro é obtido através do aquecimento de bombril e 
enxofre seguido da ação do ácido muriático sobre o FeS para a geração de H2S. Em seguida, o gás 
formado é borbulhado diretamente em um recipiente contendo os resíduos químicos com formação 
dos sais insolúveis seguido de sua filtração. O monitoramento dos teores residuais dos metais em 
estudo foi realizado através da técnica de absorção atômica. Utilizando soluções de cada metal na 
ordem de 0,1mol L-1 foi possível constatar que o sistema proposto permite uma recuperação de 
99,81% para Pb, 99,97% para Cd, 99,88% para Zn e 99,83% para Cu, mostrando que o método é 
viável e de baixo custo para a remoção de metais pesados de descartes químicos. 
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Resumo:  
 
O descarte de resíduos químicos constitui a principal fonte de contaminação das águas dos rios 
com metais pesados. Esta contaminação tem origem nas indústrias metalúrgicas, pigmentos, 
universidades, etc. Estes agentes poluentes, geralmente utilizam metais em suas linhas de 
produção e acabam lançando-os no curso normal das águas como resíduos, sendo absorvidos pelos 
tecidos animais e vegetais. Os metais pesados não podem ser degradados ou destruídos e são 
altamente reativos do ponto de vista químico. Assim, estes metais podem se acumular em todos os 
organismos que constituem a cadeia alimentar do homem; sendo mais acentuada a incidência em 
populações próximas a áreas industriais. O presente trabalho descreve a utilização de H2S para a 
remoção dos metais Co, Ni, Mn e Cr de dejetos químicos. Sulfeto de ferro é obtido através do 
aquecimento de bombril e enxofre. Após este processo, o FeS é submetido a ação do ácido 
muriático para a geração de H2S sendo, o gás gerado, borbulhado diretamente em um recipiente 
contendo os resíduos químicos com formação de sais insolúveis. Após a passagem do agente 
precipitante, o teor de cada metal foi avaliado através do uso da técnica espectroscópica de 
absorção atômica. Constatou-se valores de recuperação de 99,84% para Co, 99,99% para Ni, 
99,88% para Mn e 99,83% para Cr, mostrando que o método é viável e de baixo custo para a 
remoção de metais pesados de descartes químicos. 
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Resumo:  
 
O desenvolvimento da tecnologia em sistemas anaeróbios para tratamento de efluentes líquidos 
ocorre basicamente no sentido de: reduzir o tempo de detenção hidráulica, reter o máximo de 
biomassa, tornar a operação destes sistemas mais simples e prever a eficiência de remoção de 
matéria orgânica para as características do efluente (incluindo possíveis variações). Para o 
dimensionamento e padronização das técnicas de tratamento, entretanto, são necessários os 
conhecimentos de alguns parâmetros específicos do efluente a ser tratado, principalmente para 
efluentes industriais específicos. Diante dessa situação, esse projeto visa o estudo da cinética de 
biodegradação, em ambiente ausente de oxigênio (anaeróbio), dos efluentes da industrialização da 
castanha de caju. O estudo consta do acompanhamento experimental da digestão da matéria 
orgânica presente no efluente, além do monitoramento das alterações ocorridas, no meio, em 
termos de: pH, Acidez, Turbidez e Características Organolépticas (cor e odor). Os resultados 
foram ajustados a modelos matemáticos, predizendo assim alguns parâmetros específicos do 
efluente, para o dimensionamento de unidades de tratamento anaeróbio.
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como objetivo construir um Modelo Hidrológico Distribuído baseado em 
informações georeferenciadas e de características físicas da bacia hidrográfica. Pretende-se aplicar 
o modelo à bacia experimental de Serra Negra do Norte e demais bacias hidrográficas do semi-
árido, com vistas à avaliações da produção hídrica nas bacias do semi-árido. O modelo hidrológico 
consiste de um algoritmo baseado na discretização de bacia através de malhas irregulares e de 
propriedades da geometria analítica dessas malhas. Os vários parâmetros geométricos são 
levantados automaticamente. O balanço hídrico é realizado por células e os fluxos entre células 
são definidos tanto pelas propriedades topológicas e geométricas, quanto pelos armazenamentos 
de água das células. O modelo foi dividido em cinco etapas: algoritmo geométrico, precipitação, 
infiltração, deflúvio entre células e deflúvio entre arestas de células que fazem parte de um rio. 
Cada parte do modelo foi elaborada separadamente e testada utilizando processos manuais e 
informatizados, apresentando resultados coerentes. O modelo também foi testado com as cinco 
partes acopladas, gerando resultados coerentes com os processos manuais e informatizados. A 
próxima etapa de trabalho será modelar a bacia experimental de Serra Negra do Norte com os 
levantamentos realizados durante o período de 2002-2004 e construir uma interface amigável para 
o uso do modelo. 
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Resumo:  
 
Na década de 40 em Natal, o aumento populacional ocasionado pelas migrações, decorrentes 
principalmente da 2ª Guerra e do papel de base militar exercido pela cidade, gerou um 
significativo déficit de moradias e, consequentemente, a necessidade de uma intervenção pública. 
Esse período também corresponde ao início da interferência efetiva do Estado no setor 
habitacional, viabilizada na atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAP’s. Neste 
contexto, propõe-se entender o processo de concepção, aquisição e construção de moradias, assim 
como, identificar a apropriação dos preceitos e ideais em voga no país e em Natal nesse período e, 
mais especificadamente, fazer uma correlação entre as características construtivas com a legislação
vigente à época. Parte-se da análise de um caso que representa a intervenção pública na questão da 
moradia em Natal: o conjunto residencial financiado pelo IAP dos Servidores do Estado situado no 
bairro do Alecrim. A base empírica se constitui dos dados processuais dos financiamentos 
coletados no Arquivo do Patrimônio Imobiliário do INSS-RN, complementados por informações 
contidas em periódicos e documentos oficiais, além do levantamento in loco para a catalogação de 
imagens e elaboração das plantas arquitetônicas. Dessa maneira, podem-se observar a adoção dos 
princípios da arquitetura modernista no processo de concepção de habitações pelos IAP’s em Natal 
e as soluções para amenizar a crise de moradia evidenciada na cidade a partir de 1940.
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Resumo:  
 
A resistência de um material compósito, feito à base de resina epóxi e fibra de carbono, depende 
da adesão interfacial entre a fibra e a matriz polimérica, bem como as propriedades mecânicas de 
cada constituinte. Este trabalho tem como objetivo estudar a interação interfacial entre a fibra de 
carbono e a resina epóxi, através das energias de superfícies da fibra e da resina por medidas de 
ângulo de contato. As medidas de ângulo de contato foram feitas pela técnica dinâmica da placa de 
Wilhelmy e realizadas em um tensiômetro DCA da Thermo Cahn Instruments. Foram 
determinados os componentes polar, dispersivo e ácido-base de energia de superfície da fibra de 
carbono e da resina epóxi. O trabalho de adesão fibra/resina foi calculado usando o método 
geométrico e ácido-base de Lewis. A análise dos dados revelou que existe uma boa adesão entre a 
resina epóxi e a fibra de carbono, o que garante uma boa resistência mecânica desse material 
compósito.
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CÓDIGO: ET0070 
TÍTULO: INVESTIGANDO TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO 3D PARA A SIMULAÇÃO DE 
MICROTRINCAS EM TUBULAÇÕES DE PETRÓLEO E GÁS. 
ALUNO: LUZINÁRIO GOMES DA SILVA (01216729484) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 

 

Resumo:  
 
Um projeto de tubulação para o manuseio de petróleo e gás deve levar em consideração vários 
tipos de esforços e desgastes que ocorrem durante as operações de trabalho. Todos esses esforços 
se tornam mais críticos quando há a presença de trincas e/ou microtrincas imprevisíveis na 
estrutura do duto. Uma das maneiras para se detectar microtrincas é através de ensaios não 
destrutivos. Nessa pesquisa assume-se que os dados obtidos dos ensaios são disponibilizados. A 
meta principal consiste em visualização 3D e a simulação, ambas realizadas através da projeção 
ampliada das regiões danificadas em um ambiente virtual imersivo. O objetivo foi alcançado 
seguindo alguns passos metodológicos entre os quais menciona-se o desenvolvimento de uma 
forma própria de armazenamento eletrônico para facilitar as interfaces CAD, FEM e realidade 
virtual. A aplicação foi criada através da biblioteca gráfica OpenGL e da Linguagem C++. Como 
resultado, disponibiliza-se várias funções necessárias ao exame e manipulação de um protótipo 
incluindo animação em realidade virtual e análises através de softwares de Elementos Finitos. A 
investigação das técnicas de visualização 3D demonstrou ser possível trabalhar desde o aspecto 
dimensional em escala macro até situações em micro escala de difícil observação humana destes 
danos nas tubulações de petróleo e gás.
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Resumo:  
 
Dioclea grandiflorum é uma espécie de hábito sarmentoso volúvel pertencente á família Fabaceae, 
com ampla ocorrência em áreas de Caatinga com bons níveis de precipitação e nos remanescentes 
de Mata Atlântica no Rio Grande do Norte. Por possuir lectina na composição de suas sementes é, 
há algum tempo, objeto de inúmeras pesquisas na área farmacológica e genética, além de ser 
considerada como boa forrageira, já que possui excelente capacidade de rebrota e ramos jovens 
relativamente macios e com poucos espinhos, entretanto pouco se conhece a respeito da biologia 
da espécie. Este trabalho objetivou conhecer as variáveis biométricas de frutos e sementes da 
espécie, coletados em dez matrizes adultas de um remanescente de Mata Atlântica existente na 
Base Física Rommel Mesquita de Faria da EMPARN, em Parnamirim. Os resultados evidenciam 
que o fruto de Dioclea grandiflorum é um legume seco, lenhoso, muito lignificado, pesando 
quando úmido em média 84,65 g e 46,21 g quando seco, com 14,69 cm de comprimento, 5,77 cm 
de largura e 3,20 cm de espessura, com o número de sementes variando de 1 a 6 por fruto. A 
semente é de cor marrom clara, com tegumento liso e muito duro, pesando 9,41 g, com 
comprimento de 3,12 cm, largura de 2,75 cm e 1,91 cm de espessura, em média. O peso de 1000 
sementes foi de 9,62 kg. Não foram observadas sementes atacadas por insetos ou microrganismos 
e o percentual de sementes chochas ou mal formadas atingiu 5 %. 
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CÓDIGO: ET0074 
TÍTULO: USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NA IDENTIFICAÇÃO E 
MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO ESTUÁRIO DO RIO 
APODI-MOSSORÓ (RN) 
ALUNO: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA (05865584464) 
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CO-AUTOR: ADALBERTO FERNANDES SILVA (05247840437)  
CO-AUTOR: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA (05865584464)  
CO-AUTOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)

 

Resumo:  
 
As margens do estuário do Rio Apodi-Mossoró (RN) vêm sendo ocupadas por duas das principais 
atividades econômicas do RN: a extração do sal marinho e a carcinicultura. Estas atividades são 
potenciais agentes de degradação ambiental sendo evidenciada a carência de uma base de dados 
constando à identificação e a localização desses agentes, o que possibilitaria uma melhor 
fiscalização das mesmas por parte do Estado. A presente pesquisa visou montar um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) que possibilitasse a obtenção precisa e completa dos dados de 
identificação / localização acerca desses empreendimentos, usando para isso o recurso do 
Sensoriamento Remoto e do Geoprocessamento. Os dados coletados via GPS foram lançados 
sobre uma base cartográfica digital do RN, utilizando-se os softwares AutoCadMap 2000 e 
ArcView 2000 para a montagem do SIG. Com base nos resultados obtidos, pôde-se ter uma noção 
de todos os empreendimentos localizados nas margens do estuário, onde a área está ocupada 
principalmente por duas atividades – a salineira e a carcinicultura. A partir do levantamento, foram 
cadastrados 44 empreendimentos nos municípios de Mossoró, Areia Branca e Grossos, sendo 29 
de atividades salineiras e 15 de carciniculturas. Os resultados desse trabalho poderão auxiliar para 
que sejam traçadas uma série de políticas que visem o correto uso e gerencionamento das águas do 
estuário do Rio Apodi-Mossoró e de sua áreas adjacentes. 
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CÓDIGO: ET0077 
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ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300) 

 

Resumo:  
 
Desde longa data as revolucionais teorias matemáticas e físicas desenvolvidas por Gauss (Johann 
Carl Friedrich Gauss, 1777-1855) vem sendo aplicadas nos distintos campos do conhecimento 
cientifico com o intuito de facilitar a compreensão dos diferentes fenômenos observados na 
natureza. Na química seus postulados têm notoriamente uma gama de aplicabilidade, sejam no 
mapeamento de proteínas, cálculos quânticos de orbitais moleculares, estudos no infravermelho, 
ensaios de resistividade de polímeros, agregação micelar de surfactantes iônicos, detecção de 
radicais orgânicos, fenômenos luminescentes, propriedades magnéticas de algumas substâncias, 
investigação redox de metais, quantificação de parafinas, reações de complexação e determinação 
de teores de proteínas em farinha de trigo, dentre outras. O presente trabalho descreve a utilização 
de sistemas algébricos escalonados para calcular coeficientes estequiométricos de equações 
químicas escritas na forma iônica. A proposta é uma modificação da regra de escalonamento de 
Gauss para resolução de sistemas lineares possíveis e determinados, aplicados a sistemas químicos 
iônicos, a fim de eliminar o arcaico e deselegante método das tentativas e erros e as considerações 
eletrônicas usuais e necessárias durante o processo de ajuste de expressões químicas. O modelo 
pode ser empregado para balancear qualquer tipo de equação, independente da natureza das 
substâncias participantes da reação e do grau de sua complexidade.

Palavras chave: Sistemas algébricos, Equações químicas, REDOX



CÓDIGO: ET0085 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PROCESSO FOTO-FENTON NO PRÉ-TRATAMENTO DE 
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Resumo:  
 
Visando maior integração com o meio ambiente aliada a um baixo custo de manutenção, o 
processo fotoquímico pode ser fundamental na degradação de contaminantes presentes na água de 
descarte das indústrias petrolíferas, tendo em vista a baixa geração de carga residual do mesmo, 
além de requerer um baixo consumo energético por utilizar uma fonte natural de emissão de 
fótons, a radiação solar. Este trabalho está fundamentado na aplicação do processo foto-Fenton 
(ação da radiação UV com solução de íons ferrosos e peróxido de hidrogênio) para pré-tratamento 
dessas águas. Os experimentos realizados em um reator solar parabólico, utilizaram emulsões de 
óleo em água cujas concentrações de contaminantes variaram de 50 a 200 ppm. O processo foi 
monitorado através de análises de espectrofotometria e de cromatografia gasosa. O intuito maior 
não consiste na mineralização dos contaminantes, mas na redução da toxicidade do meio, 
possibilitando a aplicação do efluente proveniente desse reator em um processo biológico, 
reduzindo os custos. Os resultados sustentam a viabilidade de aplicação desse processo no 
tratamento de águas de produção, uma vez que a análise da água tratada, revela que a mesma 
apresenta padrões aceitáveis para a irrigação, sendo necessário apenas uma correção no pH. Foram 
obtidos percentuais entre 65 a 99% de degradação dos hidrocarbonetos, gerando assim, efluentes 
com concentrações de poluentes aceitáveis dentro das normas estabelecidas para descarte ou 
reaproveitamento.
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CÓDIGO: ET0086 
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Resumo:  
 
Óxidos cerâmicos com estrutura perovsquita ( A1-xA´xBO3; A = terra rara A´ = metal alcalino 
terroso, B = Metal de transição 3d) são caracterizados por possuírem uma grande estabilidade a 
temperaturas elevadas, mobilidade alta de oxigênio, e estabilização incomum dos estados de 
oxidação do cátion na estrutura. Sendo esses óxidos estáveis mesmo quando submetidos a 
temperaturas elevadas, eles podem ser usados em muitas outras áreas de aplicação com 
propriedades elétricas e, magnéticas e catalíticas. Por um lado eles oferecem a possibilidade de 
serem preparados em larga escala e em série, como sólidos isomorfos, para se estudar o efeito da 
substituição parcial dos cátions A e B na fórmula (A1-xA’xB1-yB’yO3), em sólidos com 
comportamento catalítico. Sendo esses óxidos estáveis mesmo quando submetidos a temperaturas 
elevadas, eles podem ser usados em muitas outras áreas de aplicação e, principalmente, em 
oxidação catalítica.
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CÓDIGO: ET0091 
TÍTULO: AS CASAS DE CAMARA E CADEIA NO ESPAÇO URBANO POTIGUAR 
ALUNO: CAROL LOUISE FERNANDES PINHEIRO (01258394480) 
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASÃO TEIXEIRA (52290980404) 

 

Resumo:  
 
O trabalho a ser apresentado foi desenvolvido a partir de um levantamento bibliográfico, 
cartográfico e fotográfico antigas e uma sistematização de dados iniciado em julho de 2005 como 
parte da pesquisa sobre as casas de câmara e cadeia e a cidade potiguar, e tem o objetivo de 
mostrar, dentro dessa temática, uma abordagem mais específica sobre a localização desse edifício 
no espaço urbano potiguar e a sua relação com outros edifícios, ruas e com a sociedade no período 
colonial. A partir dos estudos, verificou-se que a casa de câmara e cadeia tinha grande importância 
simbólica para a comunidade urbana no período colonial e no Império, pois representava a 
concretização do status que uma aglomeração poderia adquirir: ser vila ou cidade, sede de 
município. Seguindo uma prática comum a todo o Brasil colonial, as primeiras vilas criadas no 
século XVIII no Rio Grande do Norte tiveram fixados os locais onde deveriam ser erigidas a casa 
de câmara e cadeia e o seu pelourinho. A importância da definição da localização do edifício da 
casa de câmara se evidencia através das leis, decretos, projetos urbanos impostos pelas autoridades 
e pela própria população, que demonstrava interesse no assunto. 
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Resumo:  
 
Dioclea grandiflorum é um cipó arbustivo ocorrente na Mata Atlântica e nas áreas úmidas de 
Caatinga no Rio Grande do Norte. Por possuir boa capacidade de rebrota, resistência á seca e os 
ramos jovens serem palatáveis e com poucos espinhos, pode ser uma alternativa alimentar para 
pequenos rebanhos na época seca. Entretanto, suas sementes são muito duras, o que dificulta a 
absorção de água e a germinação, podendo assim inviabilizar qualquer programa de produção de 
mudas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a marcha de absorção de água de sementes da espécie 
durante nove dias em condições de laboratório. As sementes foram coletadas em dez matrizes na 
Base Física Rommel Mesquita de Faria da EMPARN em Parnamirim. Após eliminar as que 
apresentavam rachaduras e as chochas, as demais foram pesadas e separadas em três classes: SG: 
maior do que 10g; SM: entre 9-10g; SP: menor do que 9g, sendo então colocadas em recipientes 
com água destilada. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com 5 repetições de 
25 sementes. A cada 12 horas as sementes eram secas em papel toalha e pesadas. Pela análise dos 
dados observou-se que não houve absorção de água nas primeiras 12 horas em nenhum tratamento, 
aumentando progressivamente a partir daí. A curva de absorção foi semelhante para os tratamentos 
SG e SM, com os maiores aumentos percentuais de absorção ocorrendo após 54h para estas e 72h 
para SP, havendo gradual redução na absorção após 84h de embebição nos tratamentos 
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Resumo:  
 
Calotropis procera é uma planta pertencente á família Asclepiadaceae originária da África, Índia e 
Oriente Médio. No Brasil é considerada espécie invasora, ocorrendo em regiões com altas 
temperaturas e adaptada a variadas condições ambientais, ocupando desde a Caatinga até as dunas 
litorâneas, tolerando solos pobres, arenosos, ácidos e com elevados teores de alumínio, sendo 
também muito resistente a períodos de seca. Apesar de ser considerada tóxica e poder apresentar 
problemas gastrintestinais quando consumida em grandes volumes, é muito utilizada como 
forrageira para caprinos e ovinos, podendo ser plantada de forma racional. Este trabalho objetivou 
determinar as variáveis biométricas de 30 frutos e sementes da espécie, coletados de plantas em 
vários locais no município de Natal. Os resultados evidenciam que os frutos são folículos inflados, 
globosos, com até 10cm de comprimento por 7cm de largura, de parede externa carnosa, fina, com 
uma linha de sutura longitudinal; superfície lisa e glabra, de coloração verde, com depósito de 
cerosidade esbranquiçada. As sementes são ovóides, com base arredondada e ápice agudo, 
achatadas, com 4-7m de comprimento por 3-4mm de largura, com superfície pouco rugosa, de 
coloração marrom clara e no ápice um grande número de filamentos sedosos, prateados, com até 
6cm de comprimento, os quais facilitam sua dispersão pelo vento. O número de sementes/fruto 
variou de 160-368, com média de 264 e o peso de 1.000 sementes foi de 5,013g. 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
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Resumo:  
 
O trabalho desenvolvido tratou da análise experimental de prismas de blocos cerâmicos. O prisma 
pode ser definido como a justaposição de dois ou mais blocos unidos por juntas de argamassa, 
podendo ser oco ou preenchido com graute. A norma brasileira de cálculo de alvenaria estrutural 
(NBR 10837) preconiza que a tensão admissível nas paredes de um edifício em alvenaria 
estrutural é obtida através do ensaio de prismas constituídos por dois blocos. Porém, prismas de 
três ou mais blocos apresentam comportamento mais próximo dos painéis de alvenaria, devido à 
redução do efeito de confinamento gerado pelos pratos da prensa de ensaio. Neste contexto o 
programa experimental consistiu das seguintes etapas: caracterização mecânica dos materiais 
constituintes dos prismas; moldagem e execução do ensaio de resistência à compressão simples de 
prismas de dois e três blocos. É oportuno ressaltar que também foram analisados tijolos de 
vedação. Com isso procurou-se avaliar a influência da resistência dos blocos e do índice de 
esbeltez dos prismas no fator de eficiência [relação (resistência prisma)/(resistência bloco)] destes 
elementos. De posse dos resultados pôde-se concluir o seguinte: o fator de eficiência diminui com 
o aumento da resistência dos blocos e do índice de esbeltez dos prismas; os fatores de eficiência 
variaram entre 0,38 a 0,61, para prismas de dois blocos, e entre 0,29 a 0,52, para prismas de três 
blocos, para os blocos de maior e menor resistência, respectivamente.
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Resumo:  
 
O estudo desenvolvido compreendeu uma minuciosa análise de custos de um edifício com sete 
pavimentos em alvenaria estrutural sobre uma estrutura convencional de concreto armado. Além 
da análise de custos, foram determinados vários parâmetros relativos ao consumo da obra, tais 
como o índice de paredes, o índice de graute e a taxa de armadura. Em regiões nas quais o sistema 
construtivo em alvenaria estrutural ainda está em fase de implantação, como é o caso da Região 
Nordeste, questiona-se bastante a necessidade de mão-de-obra mais qualificada. Para discutir tal 
questão foram determinados e discutidos os índices de produtividade dos operários dessa obra em 
particular. É importante destacar que aqueles operários não tiveram nenhuma experiência anterior 
com o mencionado sistema construtivo, o que torna esses resultados de indiscutível relevância 
para a nossa região. Esses valores de produtividade também foram comparados aos normalmente 
estimados para as Regiões Sul e Sudeste, precursoras da alvenaria estrutural. O custo total da 
edificação em alvenaria estrutural foi comparado ao de uma estrutura convencional em concreto 
armado, tomando como base para esta última os dados do CUB/RN para o mês de Maio de 2006. 
Segundo vários autores, essa diferença situa-se entre os limites de 15% e 30%. No estudo 
desenvolvido obteve-se uma redução de 21,9% ao se empregar a alvenaria estrutural, evidenciando 
a veracidade das análises realizadas.
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Resumo:  
 
Nosso trabalho teve como objetivo fazer um estudo da história da matemática grega e analisar a 
influência que ela exerceu e exerce no ensino de matemática. Ênfase especial foi dada à obra de 
Euclides de Alexandria intitulada “Os Elementos” e os reflexos desta obra nos livros didáticos de 
matemática da escola básica. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e análise de 
livros didáticos de matemática. Como resultado, obtivemos um breve histórico da matemática 
grega, um apanhado geral do conteúdo dos “Elementos” de Euclides, uma resenha dos conteúdos 
de matemática da escola atual que são herança direta da matemática grega. Concluímos que os 
“Elementos de Euclides” tiveram papel importantíssimo na educação matemática até os dias 
atuais, mas ainda existem assuntos que devem ser estudados no curso de matemática licenciatura 
tais como “a teoria das proporções de Eudoxo”, para um melhor preparo do professor de 
matemática.

Palavras chave: Formação de professores, Euclides de Alexandria, Os Elementos de Euclides
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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 ligações químicas 
estabelecidas entre o revestimento e a superfície da partícula. Tais partículas vêm recebendo 
atenção especial, principalmente quando contidas em ferrofluidos onde podem ser guiadas para um 
alvo específico por campos magnéticos externos. Atualmente são bem conhecidas e amplamente 
estudadas devido suas aplicações tais como: biologia, medicina, meio ambiente, sendo assim, o 
objetivo desse trabalho é a síntese e caracterização de nanopartículas poliméricas magnéticas de 
poli(metacrilato de etila) e magnetita através da polimerização em miniemulsão, contendo um 
agente estabilizante da magnetita no meio, um surfactante para formar a miniemulsão e um 
iniciador para começar a polimerização. As nanopartículas obtidas foram caracterizadas por 
difração de raios X (XRD), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e magnetometria de 
amostra vibrante (VSM). Os resultados de difração de raios X evidenciam a magnetita como fase 
dominante nos látices obtidos. O tamanho das partículas poliméricas encontraram-se na ordem de 
10-100 nanômetros, o que está em concordância com as imagens obtidas por microscopia 
eletrônica. As partÌculas obtidas apresentaram comportamento superparamagnético, com 
propriedades magnéticas satisfatórias para futuras aplicações. 

Palavras chave: Método da co-precipitação, Polimerização em miniemulsão, Nanopartículas 
poliméricas ma
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Resumo:  
 
A mistura de eletrólitos carregados positiva e negativamente leva à formação de complexos 
através de interações eletrostáticas. Estes complexos têm sido desenvolvidos e aplicados em 
processos de separação por membranas, tais como ultrafiltração e osmose reversa. No entanto para 
algumas aplicações como por exemplo no campo de biomateriais, é necessário um controle 
rigoroso da química da superfície, visto que, esta é responsável pelas interações entre as 
membranas e o meio biológico. Neste trabalho membranas de quitosana, um polímero 
biocompatível e biodegradável, foram preparadas pelo método de evaporação do solvente. A 
seguir, uma de suas superfícies foi tratada com poli(ácido acrílico) a 22°C e a 60°C para a 
modificação desta, através da formação de um complexo polieletrolítico. Após o tratamento, as 
membranas foram caracterizadas por ensaio de absorção de água e permeabilidade. A droga 
utilizada para o estudo da permeabilidade destas membranas foi a sulfamerazina de sódio. Os 
resultados mostraram que as membranas tratadas tornaram-se menos hidrofílicas e também menos 
permeáveis em relação a droga modelo, confirmando assim a formação dos complexos.

Palavras chave: Quitosana, Poli(ácido acrílico), Complexos polieletrolíticos
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Resumo:  
 
Complexos macromoleculares na forma de colóides ou suspensões podem ser obtidos a partir da 
complexação de polímeros opostamente carregados e usados em uma grande variedade de 
aplicações farmacêuticas e biomédicas. O emprego desses complexos polieletrolíticos, entre esses 
a combinação de quitosana, CS, e poli(ácido metacílico), PMAA, com macromoléculas naturais e 
sintéticas, tem se tornado cada vez mais atrativo devido a simplicidade envolvida na preparação. 
Complexos de quitosana/poli(ácido metacrílico), CS/PMAA, foram obtidos pelo método de 
gotejamento, onde uma solução de CS em ácido acético 2% m/v foi adicionada a uma solução 
aquosa de PMAA. O comportamento dos complexos resultantes e a faixa de razão de mistura 
foram estudados empregando as medidas de viscosidade e de turbidez, análise de carga superficial 
e, ainda, a espectroscopia de FTIR sendo usada para caracterizar quimicamente os complexos 
obtidos. O aumento da força iônica favoreceu primeiramente a formação dos complexos 
poliméricos através da diminuição nas dimensões das moléculas de polieletrólitos; enquanto que, a 
altas concentrações, a formação destes complexos foi inibida possivelmente devido ao efeito de 
blindagem de cargas, diminuindo a atração eletrostática entre os grupamentos opostamente 
carregados. 
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Resumo:  
 
Neste trabalho, a diatomita foi ativada usando H2SO4 com o objetivo de verificar se a 
funcionalização da diatomita pode favorecer a remoção de metais pesados presentes em águas de 
efluentes, uma vez que essas águas causam sérios problemas ambientais e econômicos. O 
tratamento de ativação da diatomita foi realizado em uma solução 6M de H2SO4 em refluxo a 
100ºC por 24h. Em seguida, foi feita a calcinação em um forno a 1100ºC por 5h. Após este 
procedimento, foram analisadas as propriedades físicas e químicas da diatomita através de 
diferentes técnicas, incluindo Fluorescência de Raios-X, Difração de Raios-X, Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), Área Superficial (BET) e Análise Granulométrica. Os resultados 
mostraram que a diatomita é constituída pelos óxidos SiO2 e Al2O3, além de impurezas como 
argilominerais. Em relação aos aspectos mineralógicos, foi observada a presença das fases 
ortoclásio e cristobalita como impurezas principais. Também apresentou uma área superficial 
considerável de 3,0180 m2/g e o diâmetro de poro atribuída a faixa de microporos. A partir desses 
resultados, conclui-se que a diatomita ativada pode ser aplicada em estudos de remoção de metais 
pesados, tais como adsorção e troca iônica.
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Resumo:  
 
TÍTULO: Reisolamento de terpenóides bioativos de Croton cajucara objetivando sua 
biodisponibização em nanosistemas ALUNO: Ellen Kadja L. de Morais (IC) ORIENTADOR: 
Maria Aparecida M. Maciel CO-AUTOR: Gineide C. dos Anjos (IC) Resumo: A possibilidade de 
utilização de nanosistemas biológicos do tipo microemulsão motivou o reisolamento dos seguintes 
terpenoides bioativos: triterpeno ácido acetil aleuritólico (AAA) de comprovada ação antidiarréica, 
antiinflamatória e antinociceptiva e dos diterpenos do tipo clerodano trans-desidrocrotoninada 
(DCTN) (antiulcerogênico, antitumoral e hipoglicemiante), trans-crotonina 
(antiulcerogênico,antiinflamatório, antinociceptivo), cis-cajucarina B (c-CJC-B) e trans-cajucarina 
B (t-CJC-B). Os clerodanos DCTN, CTN, c-CJC-B e t-CJC-B mostraram atividade citotóxica 
contra células leucêmicas de humanos. Estes terpenóides foram reisolados via procedimento 
cromatográfico e tiveram suas estruturas químicas caracterizadas por análises dos seus espectros 
de RMN. Foram separadamente, solubilizados em nanosistemas do tipo microemulsão e 
disponibilizados para novos testes farmacológicos que irão avaliar os benefícios de menor 
dose/resposta biológica significativa direcionados pela liberação controlada da droga, objetivando 
a redução de efeitos colaterais e ampliando a biodisponibilização destes terpenóides que são 
considerados protótipos de fármacos. Palavras chaves: Microemulsão, terpenóides e solubilização 
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 
As bases de Schiff são compostos que apresentam pelo menos um grupo imina ou azometano (-
RC=N-). Essas bases são usualmente preparadas pela coordenação de uma amina primária com um 
composto que apresente um grupo carbonila ativo. O Salcn [N, N` bis salicilideno – l,2 
ciclohexadiamine] é uma base de Schiff potencialmente tetradentada, a qual apresenta um grupo 
funcional hidroxila na posição orto em relação ao grupo azometano. O objetivo deste trabalho é 
analisar o processo de luminescência do Salcn para obter o rendimento quântico associado a este 
composto e, posteriormente, complexar aos íons lantanídeos, prevendo aplicações na área clínica, 
especialmente em fluoroimunologia (método imunológico baseado no uso de sondas 
luminescentes para investigação clínica de materiais biológicos). O ligante foi caracterizado 
através de microanálise, espectroscopia da absorção na região do visível, espectroscopia na região 
do infravermelho, rendimento quântico e espectroscopia de luminescência. O composto apresenta 
formulação geral C20H20N2O2. As bandas características para as bases de Schiff (C=N) são 
observadas em 1555-1638 cm-1. A banda de estiramento C-O é observada na região de 1270- 
1330 cm-1. Os resultados dos espectros de excitação e emissão da luminescência mostram que o 
rendimento quântico (30,5%) é relativamente alto na região do visível, indicando que essa base 
pode ser usada como antena na transferência de energia para íons lantanídeos. 

Palavras chave: Base de Schiff, Luminescência, Lantanídeos
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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, destacando: 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. O objetivo deste trabalho é a caracterização 
dos compósitos cerâmicos através da difração de raios-X, resistência à flexão em quatros pontos e 
a observação da superfície de fratura por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os materiais 
utilizados neste trabalho foram: Alumina (Al2O3), alumínio, nióbio e dois polímeros líquidos 
(1,3,5,7-tetrametil-1,3,5,7-tetravinilciclotetrasiloxano-D4Vi e o polimetilhidrogenosiloxano-
D1107). Este trabalho consiste nas seguintes etapas: seleção dos materiais, mistura e 
homogeneização, compactação e pirólise a 1200 e 1400ºC após a realização das etapas descritas 
acima foram caracterizadas por difração de raios-X realizada para se comprovar a formação das 
fases cristalinas formadas após o processo de pirólise e foram realizados MEV nas superfícies de 
fratura dos compósitos e mapeamento elementos existentes para observar homogeneidade das 
fases formadas. Os resultados demonstram a eficiência da técnica da obtenção do compósito 
cerâmico. 
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Resumo:  
 
A obtenção de compósitos cerâmicos reforçados por carbetos refratários através de precursores 
poliméricos (Active Filler Controlled Pyrolysis of Polymers -AFCOP) vem sendo intensamente 
investigada, pois essa nova rota de obtenção de materiais compósitos 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. Este método baseia-se na pirólise de polímeros precursores cerâmicos com a 
presença de carga reativa para formação de fases cerâmicas desejadas. O objetivo deste trabalho é 
obter-se materiais a base de alumina e reforçados com carbeto de nióbio que apresenta um bom 
potencial para ser empregado como material cerâmico com boa resistência ao desgaste e baixo 
custo. Os materiais utilizados neste trabalho foram: Alumina (Al2O3), alumínio, nióbio e dois 
polímeros líquidos (1,3,5,7-tetrametil-1,3,5,7-tetravinilciclo tetrasiloxano-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. Foram realizadas as análises de granulometria dos pós de Al2O3, Al e Nb e também análise de 
densidade e porosidade das amostras pirolisadas. Os resultados mostraram que é possível a 
obtenção de matriz cerâmica reforçada por carbetos através do uso da técnica de precursores 
poliméricos.

Palavras chave: compósitos cerâmicos, carbetos refratários, pirólise
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Resumo:  
 
TÍTULO: Obtenção e bioutilização do óleo fixo de Cróton cajucara objativando a obtenção de 
novos sistemas microemulsionados ALUNO: Gineide C. dos Anjos ORIENTADOR: Maria 
Aparecida M. Maciel CO-AUTOR: Ellen Kadja L. de Morais Resumo: As microemulsões são 
sistemas dispersos, transparentes ou translúcidos, monofásicos, formados a partir de uma aparente 
solubilização espontânea de dois líquidos imiscíveis na presença de um tensoativo e, se necessário, 
um cotensoativo. O presente trabalho objetivou a utilização do óleo fixo das cascas do caule da 
espécie medicinal Cróton cajucara (OF-CC), obtido via extração seguida de procedimento 
cromatográfico. Este óleo um comprovado agente antiinflamatório, antinociceptivo e 
antiulcerogênico tiveram sua caracterização química efetuada via cromatografia gasosa de alta 
resolução (CG-EM) e está sendo disponibilizado como fase orgânica, na construção do diagrama 
pseudoternário para determinação da região de Winsor IV em nanosistemas biológicos do tipo 
microemulsões. Desta forma, o (OF-CC) teve sua aplicabilidade química otimizada e encontra-se 
disponibilizado para novos ensaios biológicos que objetivam redução da dose administrada e são 
monitorados pela liberação controlada da droga administrada. Palavra chave: Microemulsão, 
Cróton cajucara,Cromatografia Modalidade da bolsa:Voluntária 
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Resumo:  
 
Nos últimos anos tem sido intenso o estudo de materiais alternativos para implante humano. 
Dentro desta nova 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 tricalciofosfato possui três 
possui três fases polimorficas (α, β e α'), 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 óxido 
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 óxido 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.
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Resumo:  
 
Os novos hábitos da população favorecem que cada vez mais os consumidores optem por produtos 
prontos ou semi-prontos. No Brasil, essa consciência já atinge uma grande parte dos 
consumidores, como os profissionais, estudantes e mães que se preocupam com o lanche dos 
filhos ou qualquer consumidor que procure uma alimentação rápida e nutritiva. O objetivo deste 
trabalho foi produzir uma bebida com o leite fermentado e a polpa da fruta. As matérias primas 
foram o leite de cabra e de vaca e polpas de manga e pitanga. O processamento foi: a) preparação 
do iogurte - o leite de cabra foi pasteurizado a 85ºC por 5 minutos e resfriado em água corrente até 
45ºC, depois inoculado com lactobacilos e incubado a 45ºC por 6 horas; b) preparação do néctar - 
mistura da polpa de fruta (manga ou pitanga) com o xarope (água e sacarose); c) preparação do 
néctar enriquecido- mistura do iogurte com o néctar, na proporção de 40% de iogurte para 60% de 
néctar. Realizou-se a análise sensorial através do método da escala hedônica, analisando-se os 
atributos aparência, cor, odor, sabor e textura. O néctar enriquecido foi acondicionado e 
armazenado a 10ºC. Os resultados da análise sensorial dos néctares enriquecido com iogurte de 
leite de cabra e de leite de vaca nos sabores manga e pitanga não apresentaram diferença 
significativa entre eles. Estes também foram aceitos com Índices de aceitabilidade entre 75,2 e 
83,8% para o sabor manga e entre 70,9 e 82,5% para o sabor pitanga
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Resumo:  
 
A pesquisa objetivou traçar o panorama do ensino de projeto nos cursos de Arquitetura brasileiros, 
com base em informações recolhidas em uma amostra de 46 escolas federais, estaduais e 
particulares. Além da aplicação de formulários via internet, foram feitas consultas aos sítios 
eletrônicos das escolas e aos currículos dos docentes, disponíveis na plataforma Lattes do CNPq. 
Foram considerados o perfil dos professores (titulação, área de formação, atuação em ensino, 
pesquisa e extensão), o conteúdo das ementas e a bibliografia das disciplinas, os métodos de 
ensino e de avaliação. A análise dos dados revelou que houve um esforço crescente de titulação a 
partir da década de 80, sendo 65% da amostra constituída de doutores e 21% de mestres. 
Entretanto, apenas 20% dos mestres e doutores declararam ter formação específica na área de 
projeto, sendo mais freqüente a titulação em áreas afins como urbanismo e história. Cada professor 
ministra em média 3 disciplinas por semestre. Cerca de 80% desenvolvem projetos de pesquisa, 
mas apenas 30% são na área de projeto. É pouca expressiva a participação em atividades de 
extensão e em escritórios de arquitetura. Os conteúdos nas disciplinas são diversos, mas, 
constatou-se uma tendência ao ensino do projeto segundo um escala progressiva de complexidade 
temática. Foi também observada a escassez de títulos específicos na área, em especial livros 
recentes, bem como divergências quanto a metodologias de ensino e a formas e critérios de 
avaliação. 

Palavras chave: Ensino, Projeto, Arquitetura



CÓDIGO: ET0189 
TÍTULO: ESTUDOS ESPECTROSCÓPICOS ENTRE DUAS BASES DE SCHIFF 
LUMINESCENTES: SALEN E SALCN 
ALUNO: RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAÚJO (05102267442) 
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA HUSSEIN (64145557468)  
CO-AUTOR: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)  
CO-AUTOR: MARLI DE ARAÚJO DANTAS NAVARRO (32404174487)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS LEMOS (19907028487)

 

Resumo:  
 
O desenvolvimento de sondas luminescentes é um tema de destaque na ciência moderna. Alguns 
compostos possuem propriedades adequadas para agirem como informativos estruturais e sondas 
analíticas em sistemas vivos e químicos, por apresentarem intensa luminescência na região do 
visível. Algumas bases de Schiff podem apresentar estas propriedades, sendo formadas por pelo 
menos um grupo imina ou azometano em sua estrutura. O Salen [N,N’-ethylenebis
(salecylidenaminate)] e o Salcn [N,N’bis(salicylidene-1,2 ciclohexandiamine)] fazem parte deste 
grupo. O objetivo deste trabalho é analisar o processo de luminescência e obter o rendimento 
quântico para, futuramente, coordená-los aos íons lantanídeos, prevendo aplicações na área clínica. 
Estes compostos foram solubilizados em etanol e metanol e submetidos a uma variação de pH (de 
6 a 10) e o estudo da luminescência foi realizado. Para o cálculo de rendimento quântico utilizou-
se a equação Qx/Qr = [Ar(r)/Ax(x)].[I(r)/I(x)].[nx2/nr2]. [Dx/Dr], tendo como padrão o 
[tripiridinarutênio(III)]. A análise elementar sugere formulação geral C20H20N2O2 para o Salcn e 
C16H16N2O2 para o Salen. Os estudos fotofísicos mostraram que os compostos apresentam uma 
melhor luminescência em pH 7 e um rendimento quântico relativamente alto na região do visível, 
sendo 52% para o Salen e 30% para o Salcn. Com esses resultados conclui-se que o ligante Salen é 
mais eficiente na transferência de energia para íons lantanídeos.
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Resumo:  
 
A descrição micropetrográfica dos microgranitos da Região de Angicos–RN tem como objetivo 
identificar suas diferentes fácies e dar indicativos de sua evolução magmática com base nas 
microtexturas, fornecendo dados para compreender melhor a evolução magmática neoproterozoica 
na Faixa Seridó. Geologicamente na área aflora desde o Embasamento Gnáissico-migmatítico, 
mica-xistos da Formação Seridó, granitóides tipos G2 e G3, e diques máficos, de direção E-W, 
relacionados ao Magmatismo Rio Ceará-Mirim. Os microgranitos estudados ocorrem como diques 
orientados na direção N-S e/ou NE-SW. Macroscopicamente são rochas com uma coloração róseo 
claro, com grãos que chegam a medir até 2,0 mm (cristais de Kf). Em lâmina uma orientação é 
marcada pelos cristais de biotita e/ou estiramento do quartzo Os principais máficos são biotita (3-
10%) e opacos, ocorrendo ainda, em menor proporção, allanita, titanita, apatita e zircão. Três 
fácies foram identificadas: Biotita-Anfibólio Monzogranito; Biotita Sieno-Monzogranito e 
Microtonalito. As microtexturas sugerem que cristalização fracionada foi o processo dominante na 
evolução do(s) magma(s) desses microgranitos, e que fluídos tardios, ricos em H2O e CO2, são 
responsáveis pelas alterações de algumas fases minerais.
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Resumo:  
 
O projeto consiste em ampliar os conhecimentos geológicos na Faixa Seridó, no que concerne à 
geologia da região de Angicos, utilizando a geologia básica para a interpretação da granitogênese 
brasiliana na Faixa Seridó. Nesta primeira fase do projeto foi realizado o mapemaneto geológico 
escala de 1:50.000 com a apresentação do mapa final na escala de 1:100.000. Através dos 
trabalhos de campo e de descrições micropetrográficas em secções delgadas, foram identificados e 
descritos cinco principais unidades litoestratigráficas, assim nominadas, da base para o topo da 
coluna: rochas do embasamento representadas dominantemente por clorita-muscovita-biotita 
gnaisse, rochas da cobertura metassedimentar representadas essencialmente por clorita-muscovita-
biotita-xisto lepidoblástico com granada, cordierita e estaurolita (caracterizando a Formação 
Seridó do Grupo homônimo), rochas granitóides porfiríticas (tipo-G3 associadas ao magmatismo 
neoproterozóico de idade brasiliana) representadas por anfibólio-biotita-sienogranito, com 
fenocristais/pórfiros de feldspato potássico dispersos numa matriz de granulação média; e, diques 
máficos representados por diabásio referentes ao magmatismo Rio Ceará Mirim.

Palavras chave: Petrografia, Magmatismo Granítico, Angicos



CÓDIGO: ET0202 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DAS REGIÕES DE MICROEMULSÃO A PARTIR DE UM 
TENSOATIVO DERIVADO DO LCC 
ALUNO: STHEFANY MARCELINO BORGES (06877562437) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: TULIO YTERBIO FERNANDES VALE (85050822491) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho apresenta o comportamento das regiões de microemulsão com um tensoativo 
sintetizado a partir do líquido da castanha de caju, tendo em vista que o cardanol, uma das 
substâncias contidas neste líquido, possui propriedades antioxidantes que pode ser aplicado na 
indústria do petróleo, como por exemplo, aumentando o poder de redução de corrosão em 
tubulações, como também, diminuindo a formação da goma em gasolina. O tensoativo obtido foi 
sintetizado pelo método da sulfonação direta e as regiões de Winsor foram determinadas através 
de diagramas de fases. O CDS, tensoativo sintetizado, proporcionou a formação de duas regiões de 
Winsor, WIV e WI. Dentre estas regiões, a que apresentou interesse para o desenvolvimento deste 
trabalho foi a região de Winsor IV (microemulsão). Observou-se que o tensoativo proporcionou 
uma pequena região de microemulsão, dessa forma, foi necessária a adição de uma substância 
hidrótropa (p-tolueno sulfonato de sódio).
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Resumo:  
 
O equilíbrio de fases é uma parte da termodinâmica, a ciência cujos os fenômenos podem ser 
evidenciados facilmente. Neste trabalho, aplica-se os princípios dessa ciência em um método 
conhecido como a Termometria Quasi-Isotérmica. O principal objetivo deste trabalho propõe a 
construção de diagramas de fase, obtidos mediante a identificação dos efeitos térmicos que podem 
ser medidos através das variações de entalpia que são envolvidos em processos de dissolução e 
diluição do sistema. Este método é classificado como sintético devido a seu princípio, ele é 
baseado na monitoração da propriedade física como a temperatura, nesta técnica que o solvente 
(água) é adicionado regularmente à composição inicial de toda a mistura. Esta adição é feita por 
uma bureta eletrônica cujas as variáveis como a adição da taxa e do volume sejam controladas 
pelo operador, e estes valores dependem das características do intrínsecas dos sais. O processo 
ocorre pelo controle de temperatura durante toda a adição da água. O comportamento da 
temperatura proporciona saber quando a transição da fase ocorre. Desse modo foi possivel a 
elaboração do diagrama de fases envolendo sais de Niquél e Água.
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Resumo:  
 
O gás natural é uma fonte energética abundante, mas apresenta alguns problemas em relação ao 
seu armazenamento e transporte. Várias propostas têm sido consideradas para incrementar o uso 
desse combustível. Alguns pesquisadores propõem o armazenamento do GN como fase adsorvida 
em materiais porosos. O carvão ativado é altamente promissor, o qual é o material do nosso 
estudo. As técnicas convencionais para obtenção do carvão ativado são as ativações química e 
física. Nesta pesquisa, foi proposto o plasma frio de oxigênio como uma técnica alternativa. Esta 
técnica apresenta diversos pontos positivos, como a sua alta reatividade e baixa contaminação 
ambiental. Amostras de carvão vegetal foram submetidas a uma atmosfera oxidante usando um 
reator a plasma. As variáveis consideradas no processo foram a temperatura e a concentração de 
oxigênio. Pela análise das curvas termogravimétricas verificou-se uma maior estabilidade térmica 
para os carvões ativados a altas temperaturas e maiores concentrações de oxigênio. Um aumento 
de até 151% (em relação à amostra padrão) foi obtido na área superficial pelo uso da adsorção 
física de nitrogênio a 77 K. Através da técnica microscópica foram observadas modificações 
consideráveis na superfície do carvão.

Palavras chave: GÁS NATURAL, PLASMA, CARVÃO ATIVADO



CÓDIGO: ET0217 
TÍTULO: ESTUDO DA INJEÇÃO ALTERNADA DE ÁGUA E MICROEMULSÃO NAS 
FORMAÇÕES ASSU E BOTUCATU 
ALUNO: THIAGO ANDERSON DE MEDEIROS COELHO (05576856481) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: HERALDO SILVA ALBUQUERQUE (00971331405)  
CO-AUTOR: TULIO YTERBIO FERNANDES VALE (85050822491) 

 

Resumo:  
 
Métodos de recuperação do petróleo têm sido amplamente estudados nos últimos anos devido ao 
aparecimento de óleos cada vez mais viscosos. Este trabalho estuda a aplicação de um sistema 
microemulsionado em duas formações brasileiras: a formação Assu e a formação Botucatu. Para 
determinar a recuperação de óleo, foi injetado microemulsão no testemunho a pressão constante, 
30 psi, tendo esta, a seguinte composição mássica: 20% C/T=0,5(C= álcool isoamílico e T= 
tensoativo), 50% óleo de pinho e 30% água. Foram coletadas amostras, que inicialmente 
apresentaram óleo, até que estas se apresentassem límpidas. O teor de óleo das amostras foi 
determinado com a utilização do Tintometer PFX950 (leitura da cor). As permeabilidades dos 
testemunhos foram determinadas através da equação de Darcy, utilizada para fluxo de fluidos em 
meios porosos. Para a formação Assu, obteve-se uma recuperação total de 79,1 %, enquanto que 
na formação Botucatu obteve-se uma recuperação total de 53,8 %. Os resultados obtidos neste 
estudo apontam que a metodologia desenvolvida em laboratório adequou-se melhor à formação 
Assu, entretanto, para as duas formações, ambas apresentaram bons resultados de recuperação de 
petróleo.
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Resumo:  
 
A presença de niobo-tantalatos nos Pegmatitos da Província Borborema (PPB) aumenta a 
possibilidade do aproveitamento racional e integral dos corpos pegmatíticos. Este trabalho tem 
como objetivo a identificação e classificação de cristais de niobo-tantalatos do Pegmatito do 
Cumbe no Município de Parelhas/RN. Além da descrição das propriedades dos minerais tais como 
dureza, cor, traço e brilho, análises por difração de raios-X (DRX) e espectrometria de 
fluorescência de raios-X (EFRX) são complementares e, muitas vezes, essenciais na identificação 
destes minerais, devido à semelhança mega e microscópica de diversas espécies deste grupo. Em 
dois exemplares examinados foram feitas análises por DRX e EFRX. Por DRX obtiveram-se as 
principais distâncias interplanares (d) e intensidade dos picos: 2,97256 Å (100); 3,64967 Å (29); 
1,71883 Å (19). Os principais elementos constituintes determinados por análise qualitativa e semi-
quantitativa e seus teores foram: Ta 19%, Nb 17%, Fe 10% e subordinadamente Mn e Sn. Os 
dados obtidos foram comparados com o banco de dados do JCPDS. Conclui-se que trata-se de 
cristais de pseudo-ixiolita, cuja composição é dada por (Ta, Nb, Sn, Mn++, Fe++)O2. Os 
resultados são consistentes com os encontrados na literatura, na qual é citada a ocorrência de 
ixiolita em outros pegmatitos no Município de Parelhas e em corpos pegmatíticos da região (PPB). 
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Resumo:  
 
A indústria do petróleo tem grandes problemas com o fenômeno da corrosão presente em campos 
de petróleo, um exemplo é a corrosão em oleodutos, que é causado devido alta salinidade e gases 
dissolvidos na água de produção. O rompimento de um oleoduto causa não só uma paralisação no 
processo de transporte do óleo, mas problemas ambientais. A injeção de inibidores de corrosão em 
diferentes locais dos oleodutos tem minimizado o fenômeno da corrosão interna. Os tensoativos, 
devido o seu poder de se adsorver em interfaces líquido-sólido, vêm sendo amplamente 
empregados na proteção de equipamentos de ferro e aço. Neste trabalho o objetivo é estudar o 
composto 2,4-dissulfonato-5n-pentadecilfenol (CDS), derivado do líquido da castanha de caju, 
tendo como fatores variantes do meio corrosivo a salinidade, nas concentrações de 0,5 M e 1,0 M 
de NaCl, e a temperatura nas condições de 30 ºC e 60 ºC. Para tal estudo, utilizou-se um 
potenciostato/galvanostato provido de microprocessador e programa computacional 352 Corr III, 
da PAR&EGG. Os resultados deste estudo apresentaram bons valores de eficiência na inibição da 
corrosão em superfície metálica, chegando a atingir 85% de eficiência a baixas concentrações de 
tensoativo (2,5 x 10-2 mol/L), conseguindo manter a eficiência constante mesmo quando são 
realizadas as diluições até valores na ordem de 10-4.
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Resumo:  
 
Este trabalho vem atender uma demanda nacional na área de recursos hídricos, onde a maioria dos 
equipamentos utilizados no monitoramento da qualidade da água em corpos d’água são 
importados, resultando em custos altos para o País e Instituições de pesquisa. Tem como objetivo 
relatar o processo de desenvolvimento de um protótipo de coletor automático de amostras de água. 
O equipamento é composto de um sistema hidráulico (bomba + tubulação + válvula solenóide) 
acoplado a um sistema eletrônico formado por um micro-controlador cuja função é o acionamento 
do sistema e armazenamento de dados. Alem disso, o acoplamento de um sensor ultra-sônico de 
medição do nível d’água permite a realização de coletas de amostras em função da descarga 
liquida. O equipamento permite a coleta de até 16 amostras por campanha e funciona com uma 
bateria 12V. Na atual fase da pesquisa, com a programação de acionamento manual de coleta de 
amostras desenvolvida, o foco principal tem sido o desenvolvimento do sensor e a programação do 
micro-controlador visando o armazenamento de dados. 
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Resumo:  
 
O QUE PERCEBEMOS QUANDO VISITAMOS A RIBEIRA? A imagem sócio-ambiental da 
Ribeira sob o ponto de vista dos seus visitantes. A Ribeira é um bairro antigo de Natal-RN, 
histórica e comercialmente relacionado ao desenvolvimento da cidade, e com um pequeno número 
de moradores fixos. Visando estudar a imagem sócio-ambiental do bairro, foram aplicados 251 
questionários com pessoas que não moram no local, a partir dos quais se discute sua relação com o 
bairro e sua percepção das características locais. Constata-se que o contato desses indivíduos com 
a Ribeira acontece mais durante o dia, e um pouco menos durante a noite. A partir da aplicação de 
uma escala semântica, estas pessoas indicam perceber que a Ribeira nem é agradável nem 
desagradável, nem feia nem bonita, porém mostra-se agitada, barulhenta, boêmia, monocromática, 
insegura e suja, sendo freqüentada por pessoas de várias idades, e destinando-se mais à visitação 
do que à moradia. Ao avaliar as condições de uso/manutenção do bairro, a população mostra-se 
bastante exigente com relação à segurança, limpeza, arborização e iluminação noturna, indicando 
serem necessárias muitas mudanças para que o local se torne realmente atraente para os natalenses. 
Apesar desse viés crítico, os respondentes consideram a Ribeira um bairro marcante para a cidade, 
em função de seu valor histórico, sua importância cultural, e seu papel na economia local. 
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Resumo:  
 
As manganitas de lantânio (LaMnO3) são óxidos cerâmicos tipo perovsquita com substituição 
parcial do lantânio por estrôncio. Trata-se de um material bastante promissor para cátodo nas 
Células a combustível de óxidos sólidos (SOFC). Estas células constituem uma promissora 
alternativa para geração de energia elétrica de forma contínua e sem poluição. Nesse trabalho o 
composto La1-xSrxMnO3 (x = 20-22%) foi sintetizado via método do íon citrato. Trata-se de um 
método simples que permite a obtenção de pós homogêneos e a aquisição de fases cristalinas a 
temperaturas mais baixas, a partir de uma solução com os nitratos precursores e ácido cítrico 
aquecida gradualmente até aproximadamente 90oC até formar um complexo que foi concentrado e 
posteriormente tratado termicamente a 350, 600, 950 e 1350 oC. As amostras foram caracterizadas 
por Difração de raios-X, análise termogravimétrica, Espectroscopia de absorção na região do 
Infravermelho, análise de área superficial específica pelo método BET e Microscopia eletrônica de 
varredura. O método mostrou-se adequado para obtenção das perovsquitas. A substituição com 
22% de Sr apresentou melhores resultados em relação à obtenção da fase, menor teor de voláteis e 
maior área de superfície específica, sendo bastante interessante para utilização como cátodo, já que 
o processo eletrocatalítico nas SOFCs depende das características superficiais e fases atuantes 
durante o funcionamento da mesma. 
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Resumo:  
 
Desde a antiguidade os jogos são utilizados no processo de disciplina intelectual, treinando e 
exercitando o raciocínio dos povos. Nesta perspectiva, esta pesquisa objetiva apresentar a 
utilização do jogo Go no processo de ensino aprendizagem de escolas da rede pública do 
município de Caicó, em suas séries iniciais. Enfatizaremos assim duas de suas variações: o 
Gomoku e o Renju, que podem ser facilmente assimiladas pelos alunos.O objetivo de apresentar 
tal jogo é despertar no alunado o interesse pelo estudo e compreensão da História da Matemática e 
a buscar mais jogos pedagógicos que facilitem o processo de apreensão dos conteúdos 
matemáticos. Para melhor apreensão do jogo go buscou-se leituras a cerca da História da 
matemática e, podemos assim constatar que o jogo possui uma intima relação com um ábaco 
primitivo, existindo infinitas possibilidades de combinações entre suas pedras. De importância 
milenar o jogo era inicialmente praticado na China, para treinamentos dos herdeiros dos 
imperadores chineses. No Brasil sua introdução data de épocas recentes. Esse jogo apresenta 
variadas formas de utilização e facilita o raciocínio lógico da criança nas séries iniciais. 
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Resumo:  
 
Em 1911, Einstein propôs o Principio da equivalência, ponto de partida para uma nova teoria da 
gravitação. Em 1916, ele publicou a teoria da Relatividade Geral, na qual os efeitos gravitacionais 
se propagam com a velocidade da luz, e a as leis da física são reformuladas de modo a serem 
invariantes com relação aos observadores inerciais (isto é, não acelerados). Neste trabalho é feita a 
aplicação clássica do princípio da equivalência, mostrando o desvio gravitacional da luz que sai de 
uma fonte gravitacional (por exemplo, uma estrela). 
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Resumo:  
 
Os óxidos mistos são substâncias iônicas que apresentam dois ou mais íons metálicos na sua 
estrutura cristalina. São aplicadas nos setores da indústria de eletrônicos, comunicações e de 
energia. Sendo esses obtidos a partir da decomposição térmica do Nitrilotriacetato de Cério e do 
Nitrilotriacetato de Cobalto. Os sais de partida foram analisados através das curvas TG os quais se 
desidratam numa faixa de temperaturas de 60°C a 190°C obtendo-se na forma anidra, sendo 
decompostos entre 310°C e 660°C, formando oxicarbonatos e dioxicarbonato. A partir de 700°C á 
900°C ocorre a formação de óxidos. Essas curvas foram obtidas numa termobalança TGA 50H da 
Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de ar, com vazão de 50 ml min-1, massa de amostra de 4,0 mg, 
razão de aquecimento de 10°C min-1. A curva TG para o CeNTA.2,5 H20 exibe a desidratação do 
sal na faixa de temperatura de 50°C a 225°C, formando o sal anidro, que se decompõe a 240-650 
oC formando o óxido (CeO2 ) a partir de 650 oC, E o CoNTA. H2O decompõe-se em quatro 
etapas, porém o óxido é formado em um intervalo de temperatura maior que o do sal de Cério, 
760°C á 900 °C, Após a decomposição térmica, os resíduos foram analisados na região do 
infravermelho e difração de raios-X, método do pó, onde foram confirmadas as presenças de 
óxidos metálicos das bandas características a óxidos e picos de raios X. 
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Resumo:  
 
Alguns compostos moleculares apresentam transições na região UV-visível, especialmente os que 
contêm grupos cromóforos. Estas transições são importantes na caracterização e elucidação destes 
sistemas químicos. Propriedades físico-químicas podem ser obtidas pela atribuição do tipo de 
transição que ocorre quando a radiação eletromagnética interage com os elétrons localizados em 
orbitais ligantes, não ligantes e/ou antiligantes da molécula. As intensidades destas transições 
mostram como a probabilidade de promoção desses elétrons é facilitada pela presença de 
determinados tipos de mecanismos. Os mais conhecidos são: n→π*, π→π*, n→σ*, σ→σ*. A partir 
destes mecanismos é possível através da força do oscilador, do momento de dipolo de transição e 
da polarizabilidade eletrônica, relacionar com aspectos reativos das moléculas. Foram registrados 
os espectros dos solventes, água, etanol, acetona e nitrometano em um espectrofotômetro KARY 
1E, e através dos programas SIMP2FOS e POLAZ – F, foram calculados a força do oscilador, o 
momento de dipolo de transição e a polarizabilidade eletrônica. 
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Resumo:  
 
O leite de cabra e seus derivados são conhecidos como substituto aos produtos lácteos bovino, 
para pessoas idosas e alérgicas ao leite de vaca. Por possuir características próprias, se faz 
necessário o desenvolvimento de tecnologia que leve em consideração suas propriedades 
intrínsecas. Baseado nisso, o presente trabalho pretende estudar 3 procedimentos para produção de 
iogurte de leite de cabra, avaliando características reológicas e sensoriais do produto final. Os 
procedimentos foram: 1: Pasteurização do leite de cabra a 85º C por 15 minutos, resfriamento 
rápido, inoculação com cultura liofilizada, incubação a 45ºC durante 7 horas e refrigeração a 4ºC; 
2: Similar ao procedimento 1, sendo que o leite de cabra sofreu adição de 10% de açúcar e 2,5% 
de leite de cabra em pó previamente a incubação; 3: Preparação de pré-inóculo da utilizando leite 
de cabra UHT. Este pré-inóculo foi usado em substituição a cultura liofilizada. Os iogurtes obtidos 
nos procedimentos 1 e 2 não apresentaram características adequadas, com defeitos na sua 
estrutura. O procedimento 3, produziu iogurte de boa consistência, textura firme, embora suave, e 
odor característico. Os resultados mostram que o iogurte de leite de cabra obtido mediante a 
preparação de pré-inóculo, apresenta as melhores características gerais. 
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Resumo:  
 
O Modelo DLA (Agregação por difusão limitada) permite descrever, com bastante propriedade, 
sistemas formados por deposição/agregação de suas partes constituintes, como por exemplo rochas 
dendítricas e colônias de bactérias. A criação das estruturas é feita a partir da agregação de 
partículas que efetuam movimento irregular em uma região limitada do espaço e se agregam ao se 
chocarem, formando assim padrões de natureza fractal morfologicamente semelhantes aos 
encontrados na natureza. Neste trabalho, estudamos padrões bidimensionais gerados a partir de 
movimentos brownianos assimétricos (probabilidades dependendo da direção) comparando-os 
com os atratores do caso simétrico, na sua morfologia e fractalidade. 
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Resumo:  
 
Neste trabalho estudamos as multicamadas de filmes finos metálicos magnéticos. As 
multicamadas são constituídas por uma configuração de filmes finos simples sobrepostos, tendo 
uma espessura de cada camada de dezenas de angstrons (Å), mas em geral os sistemas possuem 
duas camadas (bicamadas) ou três camadas (tricamadas). O nosso objetivo é determinar a 
magnetoresistência (variação da resistência elétrica do filme fino quando se aplica um campo 
magnético) e a magnetização em uma estrutura Fe/Cr/Fe. Utilizamos um modelo fenomenológico 
que possui a energia magnética total composta pela energia Zeeman (proveniente da interação da 
magnetização dos filmes com o campo magnético externo aplicado), energia bilinear, energia 
biquadrática e a energia de anisotropia cúbica. Consideramos um filme ferromagnético no plano 
xy e na direção (100), que define o eixo fácil. Uma vez definida a energia magnética escolhemos 
um método que determine o conjunto de ângulos que mininiza o valor da energia e assim 
determinamos os valores normalizados da magnetização e magnetoresistência.

Palavras chave: Magnetismo, Filmes Finos, Multicamadas



CÓDIGO: ET0273 
TÍTULO: ESTUDO DE SEDIMENTO DO BAIXO CURSO DO RIO JUNDIAÍ EM ÁREAS 
LIVRES DE INFLUÊNCIA ANTRÓPICA 
ALUNO: ANA PAULA DA SILVA PERES (05724168499) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
CO-AUTOR: KATHARINA CARLA OLIVEIRA GURGEL DO AMARAL (78602491468)  
CO-AUTOR: ROSÂNGELA CÂMARA COSTA (04539098411)  
CO-AUTOR: DÉBORA DE CARVALHO LIRA (02899239481)

 

Resumo:  
 
Uma das grandes preocupações ecológicas atuais refere-se ao impacto ambiental causado pela 
liberação antrópica de metais pesados nos diversos ambientes naturais e, de maior importância, 
naqueles de maior interação com populações humanas. Tanto águas, organismos aquáticos, 
materiais particulados e sedimentos têm sido utilizados nesta avaliação, sendo que o último 
compartimento biótico é preferível devido às facilidades de coleta, estocagem e tratamento. 
Muitos artigos têm sido publicados a respeito de metais pesados acumulados em sedimentos de 
regiões tropicais, principalmente em regiões costeiras fortemente industrializadas, mas poucos 
trabalhos relatam as propriedades físico-químicas que relacionem a adsorção de metais em 
sedimentos em ambientes com influência antropogênica mínima ou inexistente. No entanto, este 
trabalho tem como objetivo caracterizar fisicamente algumas amostras de sedimento, coletadas no 
rio Jundiaí, em uma área considera livre de ação antrópica, com a finalidade de se obter dados que 
possibilitem um maior entendimento dos fatores que influenciam na interface sólido-líquido, para 
fins de estudos ambientais. As amostras foram analisadas através de técnicas termogravimétricas, 
espectrometria de absorção atômica, bem como DRX e MEV as quais comprovaram a 
interferência no tamanho da partícula com a área superficial nos fenômenos de adsorção química e 
física.
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Resumo:  
 
Estudamos, através de simulação computacional, o modelo de Ising estocástico em dimensão 2, 
com dinâmica de Metrópolis e Wolff, para investigar as diferenças destes dois algoritmos no que 
diz respeito ao tempo computacional e valores médios. Tal estudo revela-se de importância crucial 
pois o tempo computacional e a convergência dos resultados são variáveis determinantes para 
simular propriedades físicas de sistemas macroscópicos já que somos forçados a realizar 
extrapolações para o infinito. Através de uma comparação entre os algoritmos de Metrópolis 
(atualização de um sítio por vez) e Wolff (atualização simultânea de aglomerados de sítios 
correlacionados) pudemos estimar a convergência dos procedimentos de atualização dos graus de 
liberdade: Observamos que algoritmos de clusters, em especial o de Wolff, simulam com razoável 
precisão o modelo de Ising, com tempos de relaxação menores, podendo ser largamente aplicados 
em estudos relacionados. 
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Resumo:  
 
Atualmente, o Estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho do país, 
produzindo em 2002, 4.680.914 ton e gerando 5.000.000 m3/d de efluente. O processo para obtê-
lo envolve, principalmente, as etapas de concentração da água do mar através de radiação solar e 
vento que ocorre nos evaporadores seguida pela cristalização e precipitação do NaCl nos 
cristalizadores. A salmoura resultante, água-mãe, não é aproveitada, sendo descartada no mar. 
Esse efluente é rico em magnésio, com concentração em torno de 5% que, em meio alcalino, 
forma o Mg(OH)2, eficiente agente coagulante. Experimentos feitos no Líbano para tratamento de 
efluentes têxteis têm mostrado como resultado até 95,9% da redução dos sólidos suspensos em pH 
acima de 10. Baseados nesses dados estão sendo realizados experimentos para análise da 
eficiência de remoção de sólidos suspensos em efluente têxtil, usando como fonte de íon magnésio 
a água-mãe. Amostras de efluentes de tinturaria são coletadas à entrada da Estação de Tratamento 
de Efluentes de indústria têxtil, localizada no município de Extremoz/RN. Os experimentos estão 
sendo realizados em Teste de Jarro variando a concentração da água-mãe e mantendo o pH em 
torno de 10,5. As análises são realizadas de acordo com a metodologia do Standards Methods 
(APHA, 1995). Os resultados preliminares têm indicado a viabilidade do reuso do efluente das 
indústrias salineiras para o tratamento das águas residuárias de tinturaria. 
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Resumo:  
 
Alguns compostos químicos apresentam repulsão a campo magnético (CM), sendo denominados 
diamagnéticos. Esta propriedade geralmente se manifesta em compostos com ligações químicas 
covalentes, como é o caso da maioria dos fármacos. A fim de se investigar a influência de CM na 
permeação transdérmica de diclofenaco sódico, foram realizados experimentos in vitro com a 
utilização de um aparato chamado Célula de Franz. Uma solução aquosa de 150mL do fármaco 
diclofenaco a aproximadamente 0,016M foi introduzida em um dos compartimentos da Célula, 
chamado de doador. No outro, chamado de receptor, foi inserido apenas o mesmo volume de água 
destilada (solvente utilizado). Entre os compartimentos foi instalada uma membrana de acetato de 
celulose que mimetiza as propriedades da pele. A amostra teste foi produzida na presença de 
campo magnético acoplando-se um ímã (de ferro-neodínium-boro) à Célula de Franz. A amostra 
controle foi produzida sem o emprego de campo magnético, mas nas mesmas condições relatadas 
acima. Foram retiradas alíquotas de 5mL do compartimento receptor em intervalos regulares de 
tempo e a concentração de cada uma das amostras foi investigada a partir de análise 
espectrofotométrica. Os resultados, embora não bem definidos, apontam uma pequena tendência à 
maior permeação do fármaco na presença de CM. É esperada uma maior indução da permeação 
cutânea com um gradiente de campo magnético maior e com fármacos de maior susceptibilidade 
diamagnética. 
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Resumo:  
 
A pesquisa “Morfologia e Usos da Arquitetura: a importância do Geoprocessamento das 
Informações” tem como objetivo a reunião, em um banco de dados único, de informações 
resultantes de estudos desenvolvidos na base de pesquisa MUsA - Morfologia e Usos em 
Arquitetura, representando um acervo considerável de trabalhos sobre o ambiente construído do 
Rio Grande do Norte. O banco de dados está sendo sistematizado através de uma ferramenta de 
Sistema de Informações Geográficas (SIG), em uma base georreferenciada construída no ambiente 
Spring (INPE). Foi estabelecida uma metodologia de disponibilização e manutenção dos dados, 
com o objetivo de centralizá-los, articular as diversas variáveis envolvidas e garantir um melhor 
controle e integridade das informações, além de facilitar consultas interativas. Desta fase do 
projeto resultou a estruturação de informações sobre o ambiente construído dos bairros de Cidade 
Alta e Ribeira quais sejam: uso do solo, estado de preservação e conservação dos edifícios 
construídos até meados do século 20, identificação das edificações tombadas, e representação 
linear do potencial de acessibilidade da malha viária, através do emprego de procedimentos de 
análise sintática do espaço. A estruturação deste banco de dados contribui para ampliar o 
conhecimento sobre a relação entre estrutura espacial, forma edilícia e usos de edifícios e espaços 
abertos e de como essa relação pode afetar diferentemente a preservação e a conservação do 
patrimônio arquitetônico.
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Resumo:  
 
O soro, oriundo do processo de produção do queijo tipo coalho, muitas vezes é jogado em rios e 
córregos, sem tratamento prévio torrnando-se um poluente em potencial, porém o mesmo contém 
uma grande concentração de proteínas, que podem ser usadas para determinados fins. O presente 
trabalho ilustra a etapa de recuperação das proteínas existentes no soro através da cromatografia de 
troca aniônica usando a Adsorção em leito Expandido (ALE) em resina de troca aniônica 
Streamline DEAE partindo-se de diferentes protocolos de eluição. O arranjo experimental no uso 
da ALE consistia de uma coluna com um distribuidor e um pistão, uma bomba peristáltica e um 
espectofotômetro. O processo foi desenvolvido em quatro etapas: Equilíbrio da resina, etapa de 
carga, lavagem e por último a eluição para recuperar as proteínas. Na eluição usou-se diferentes 
concentrações do sal NaCl em tampão (Tris/HCl 50 mM, pH 7,0), sal este que compete com as 
proteínas pelos sítios ativos da resina. Os resultados mostraram que é possível recuperar as 
proteínas existentes no soro cujo ponto isoelétrico seja menor que 7,0. 
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Resumo:  
 
A flotação é um método físico-químico de separação mineral, utilizado para o processamento de 
minérios finos. O ponto isoelétrico de minerais é um dos parâmetros relativos à flotação que pode 
ser obtido experimentalmente. Os pegmatitos são fonte de minerais industriais tais como feldspato, 
caulim, mica e quartzo. Este trabalho relata a determinação do ponto isoelétrico de quartzo e de 
feldspatos de composição sódica e potássica provenientes da província pegmatítica Borborema-
Seridó. Os experimentos foram realizados através do método de Mular e Roberts. O procedimento 
consiste em suspender o mineral em KNO3 de concentração 10-2N. Adiciona-se HNO3 ou KOH 
para ajustar as soluções aos valores de pH apropriados e define-se este como o pH inicial (pHi.). 
Após uma hora, adiciona-se KNO3 de forma que a nova concentração da solução seja 10-1N. O 
pH medido após este ajuste é denominado de pH final (pHf). Confecciona-se um gráfico ∆pH em 
função do pHf. Quando pHi = pHf, tem-se ∆pH=0, que corresponde ao ponto isoelétrico do 
mineral. O ponto isoelétrico determinado para o quartzo encontra-se entre os pHs 2 e 3, dados 
consistentes com os valores encontrados na literatura. Já os feldspatos, tanto sódico como 
potássico, apresentam pontos isoelétricos em torno do pH 6. Na literatura são encontrados valores 
compreendidos entre os pHs 2 e 6. A substituição do sódio pelo potássio na estrutura dos 
feldspatos aparentemente não influencia o ponto isoelétrico destes minerais.
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Resumo:  
 
Não tecidos são estruturas têxteis fabricadas a partir de fibras ou filamentos e consolidadas através 
de processo mecânico, químico, térmico, ou combinações (ABINT). Uma das características 
marcantes desses produtos são as propriedades específicas e os usos finais, as quais não podem ser 
identificados pelos critérios adotados pelos têxteis convencionais. Existe uma variedade de 
técnicas de produção de não tecidos e às vezes se torna difícil identificar o método usado na 
produção, podendo ser uma nova tecnologia ou uma modificação/adaptação de um método ou 
processo conhecido. O problema da identificação pode ser abordado de duas maneiras: a 
identificação direta dos artigos individuais por meio de métodos específicos baseados na 
determinação das propriedades específicas ou distintas; ou a identificação pela classificação 
sistemática de um grupo de artigos e a eliminação sucessiva de produtos, procedendo de um grupo 
maior de propriedades, atravessando para grupos menores de evidência específica do produto 
final. Diante desse fato, observou-se a necessidade de desenvolver um catálogo com a 
identificação de não tecidos baseado nos dois critérios expostos. Esse material foi composto de 
amostras de não tecidos com suas características identificadas, facilitando pesquisas envolvidas 
com não tecidos, o qual será obra de interesse e consulta não só para os estudantes do setor têxtil 
mas para àqueles que tiverem dúvidas envolvendo os mais variados tipos de não tecidos.
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Resumo:  
 
O presente trabalho trata do estudo das propriedades dielétricas de alguns alimentos enlatados 
(milho,ervilha,alho, palmito) e do feijão verde no aquecimento eletromagnético na faixa de 
microondas compreendida entre 1 e 3 GHz. Estas propriedades variam com a composição da 
substância, com a temperatura e a freqüência. A análise destas propriedades é útil na construção de 
fornos, na seleção da embalagem do material e no desenvolvimento de alimentos. Foram medidas 
a permissividade complexa, as quais representam as propriedades dielétricas do alimento em 
estudo, e o fator de perda dos enlatados em estudo neste trabalho. A permissividade do alimento 
descreve como uma substância interage com as microondas. Os alimentos foram aquecidos 
utilizando um forno de microondas doméstico. A temperatura foi medida com 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: o alimento é 
aquecido no microondas em tempos pré-determinados, as temperaturas e as propriedades 
dielétricas são medidas. Este procedimento é repetido aproximadamente seis vezes para cada 
alimento. A água é tomada como padrão para estas medidas por ser o maior constituinte da 
maioria dos alimentos; assim suas propriedades dielétricas também determinam, em grande parte, 
as propriedades dielétricas dos alimentos. Os resultados obtidos estão de acordo com os existentes 
na literatura.
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Resumo:  
 
A mastite é a doença que mais gera prejuízos a cadeia produtiva do leite. Durante os meses de 
maio e junho de 2006 foi realizado um estudo com o objetivo de registrar a ocorrência de mastite 
clínica e subclínica em vacas primíparas. Realizou-se o teste da caneca de fundo preto e o CMT 
(Califórnia Mastits Test) em 92 vacas de primeira cria. Através da análise de 560 quartos 
mamários, encontrou-se 3,2% de mastite clínica. Os valores de mastite subclínica foram 59,04% 
(maio) e 68,42% (junho). De acordo com os resultados encontrados faz-se necessário à 
implantação de um programa de controle de mastite que inclua as novilhas.
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Resumo:  
 
O Estado do Rio Grande do Norte, por estar situado na região Nordeste e sofrer constantemente os 
castigos da seca, as condições de oferta natural de água são desfavoráveis. Na capital, duas lagoas 
– Extremoz e Jiqui – fazem o abastecimento público acrescido de uma quantidade considerável de 
poços artesianos pertencentes à concessionária de distribuição de água da cidade do Natal. Os 
poços artesianos, comumente, apresentam águas de boa qualidade, desde que o solo não esteja 
contaminado ou apresentem alto grau de substâncias que tornam essas águas indesejáveis para o 
consumo humano. Neste sentido, torna-se importante o desenvolvimento de pesquisa com a 
finalidade de se ter um diagnóstico geral da qualidade da água distribuída a população da cidade 
do Natal, verificando a sua qualidade da água em relação a alguns parâmetros relacionadas na 
Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde e identificar as regiões de contaminação em decorrência 
do lançamento de esgotos domésticos na região urbana. Realizou-se, então, uma caracterização 
físico química e bacteriológica dos poços de abastecimento e na rede de distribuição, num total de 
aproximadamente 180 pontos de coleta, sendo analisados os seguintes parâmetros: pH, cor, 
turbidez, alcalinidade, cloro residual, nitrato, nitritos, nitrogênio amoniacal, dureza, cloretos, 
alcalinidade, condutividade/salinidade, coliformes totais e Escherichia coli, traçando um mapa da 
qualidade da água distribuída na cidade do Natal. 
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Resumo:  
 
Neste projeto são abordadas questões de Inclusão Digital, onde, através da tecnologia disponível 
em robôs e computadores, se pode levar até a sociedade a integração de tecnologia com diversão e 
cultura, por intermédio da Internet. Para ser posto em prática, estão sendo desenvolvidos sistemas 
com interfaces gráficas, onde via Internet, o usuário poderá realizar o controle de robôs, enviando 
aos mesmos, comandos que realizam operações de movimentação e visualização do ambiente. 
Nestas interfaces estará presente um serviço multi-usuário que assegurará que não haja limite para 
a quantidade de usuários no controle de determinado robô. Caso vários usuários desejem controlar 
o mesmo robô, o serviço receberá todas as solicitações e decidirá, pela maioria, a ação a ser 
tomada, desde que não haja perigo para o robô. Paralelo à interface gráfica, está sendo 
desenvolvido um sistema que dará capacidade ao robô de se desviar de obstáculos, de se localizar 
e orientar dentro de um determinado ambiente e de tomar decisões em situações anormais. Na 
prática serão inseridos robôs em ambientes virtuais colaborativos, representando espaços culturais, 
que poderão ser acessados por crianças e adultos, através da Internet, bem como serão usados 
robôs em peças teatrais em escolas do ensino fundamental. Atualmente estão sendo realizadas 
oficinas na escola Professor Ascendino de Almeida, em Natal, com uso de kits de robótica já 
existentes na UFRN, onde as crianças podem interagir com os robôs. 
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Resumo:  
 
O comportamento global de um sistema de filmes finos é descrito por uma teoria fenomenológica 
em termos da energia magnética. Neste trabalho, foram considerados os termos de energia 
Zeeman, anisotropias uniaxial, cúbica, de forma e superfície, e acoplamentos bilinear e 
biquadrático. Considerando-se a direção z como a direção de equilíbrio da magnetização do filme, 
quando da aplicação de um campo magnético, ocorre uma precessão da magnetização no plano x-
y. Esta precessão surge do torque sofrido pela magnetização devido ao campo magnético externo, 
e este torque é dado pela equação de Landau-Lifshitz. A resolução desta equação fornece a relação 
de dispersão no material, da qual se obtém, por exemplo, o valor do acoplamento bilinear. Existem 
dois métodos para a resolução desta equação: a formulação da energia e da equação do 
movimento. Aplicamos o segundo método para obter resultados já existentes na literatura e em 
seguida consideramos uma modificação na direção de crescimento do filme de [100] para [110], o 
que causa uma mudança na anisotropia cúbica. Resolveu-se então analiticamente a equação do 
movimento, obtendo-se a relação de dispersão para o problema em questão. Em seguida, 
utilizamos um programa numérico para calcular as freqüências de oscilação como função do 
campo magnético aplicado. Comparamos o comportamento da relação de dispersão para filmes 
com anisotropia cúbica [110], a qual é inédita na literatura, com resultados conhecidos para 
anisotropia cúbica [100]. 
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Resumo:  
 
Na Indústria Têxtil, encontra-se o filatório de anéis, sistema de fiação mais utilizado no Brasil. 
Esta maquina de fiação, possui um componente metálico chamado “viajante”, que devido as suas 
condições de uso, sofre um desgaste acelerado, fazendo com que a maquina produza fios 
defeituosos. Em virtude desse desgaste, existe a necessidade de trocá-los entre 15 e 20 dias de uso, 
precisando assim, parar as máquinas para troca dos mesmos, gerando uma diminuição da 
produção, devido o tempo de manutenção. Existe assim, a necessidade de estudar a causa e os 
principais pontos onde acontece esse desgaste acentuado, e assim, melhorar as propriedades desse 
material, com intuito de obter componentes mais resistentes ao desgaste e consequentemente com 
uma maior vida útil. Neste trabalho, utilizou-se a Nitretação por Plasma a fim de verificar a 
uniformidade, rugosidade, espessura e dureza da camada nitretada. É também, de extrema 
importância, a posição dos viajantes a serem nitretados, o que definirá a maior área de atuação do 
plasma. A nitretação foi realizada nas temperaturas de 400 ºC, 450 ºC e 500 ºC, com o tempo de 2 
h, 3 h e 4 h, com pressões de 1 mbar e 2 mbar. Verificou-se a influencia destes parâmetros sobre a 
rugosidade, dureza, espessura da camada, entre outros. Analisando os parâmetros do processo da 
nitretação, os que melhor apresentaram baixa rugosidade superficial, boa uniformidade da camada 
e dureza foram aqueles tratados à 400ºC, 2 mbar e tempo de 2 e 4 h. 
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Resumo:  
 
A quantificação dos teores de metais em sedimentos está associada a uma etapa de digestão que 
leva à solubilização das espécies a serem analisadas. No entanto, a presença da matéria orgânica 
dissolvida pode resultar em interferência nessa quantificação, quando se emprega espectrometria 
de absorção atômica. Logo este trabalho tem como objetivo estudar a interferência da matéria 
orgânica, proveniente de sedimento de fundo, nas análises de espectrometria de absorção atômica 
através de um planejamento fatorial 24. O planejamento fatorial foi realizado em duplicata, onde 
os níveis (- e +) de cada fator foram, respectivamente: ácido (ataque fraco-ataque forte), UV(sem 
exposição-20 min), H2O2 ( sem - 0,25 mL) e microondas ( sem exposição- 1 min ) sendo o Ca, Al 
e Zn os metais analisados. As análises de cálcio mostraram que o ataque fraco não foi suficiente 
para destruir a matéria orgânica, ocorrendo assim um aumento no valor das respostas. Em relação 
ao Al e Zn, a interferência da matéria orgânica mostrou-se não tão importante devido às diluições 
necessárias feitas para as leituras desses metais em questão. Portanto, para efeito de comparação 
destes resultados, será necessária uma nova análise em soluções concentradas, para corroborar 
com os resultados encontrados, ou mostrar se for o caso, em que nível a matéria orgânica interfere 
na leitura dos metais por absorção atômica. 
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Resumo:  
 
O isolamento térmico desempenha papel fundamental na conservação da energia e na obtenção de 
conforto térmico no ambiente construído. Considerando-se as alternativas de isolamento 
disponíveis no mercado, verifica-se que projetos de uma edificação que incluam sistemas de 
isolação tendem a ter custo elevado. Na busca por alternativas, pensou-se no reaproveitamento de 
um material abundante, de fácil processamento, descartável e que apresentasse propriedades 
comumente associadas a um bom isolante térmico. Tais pré-requisitos puderam ser preenchidos 
com o uso de embalagens pós-consumo de poliestireno expandido (EPS), normalmente utilizadas 
na conservação de alimentos. As embalagens foram cortadas em tiras (50 mm x 5 mm); as tiras 
foram depositadas em moldes de aço forrada com papel vegetal, misturadas com resina à base de 
polivinil acetato e prensadas, de modo a formar uma placa com 288 mm x 300 mm x 130 mm. As 
placas foram conformadas numa prensa hidráulica (carga = 3.000 kgf durante três minutos). Os 
corpos de prova foram analisados em equipamento para determinação de propriedades térmicas (k 
– condutividade, α - difusividade e C – capacidade calorífica). As placas foram fixadas na parte 
superior de uma câmara de testes e submetida ao aquecimento por meio de uma fonte de radiação 
térmica. Comparando-se os desempenhos térmicos das câmaras com e sem a placa de EPS foi 
possível comprovar a viabilidade do uso do material reciclado no isolamento de coberturas. 
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Resumo:  
 
A crescente demanda por fontes energéticas tem intensificado as atividades da indústria de 
hidrocarbonetos, aumentando assim os riscos de derramamentos decorrentes das atividades de 
exploração, produção e transporte de óleo. No Estado do Rio Grande do Norte a indústria 
petrolífera está instalada na Bacia Potiguar, em uma área de alta sensibilidade ambiental 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+ em uma mesma base de dados georreferenciados, utilizando os aplicativos Envi 
4.1, ArcGis 8.3 e ER Mapper 6.4. Os modelos digitais de elevação e mapas integrando dados 
topográficos e visuais da superfície do terreno contribuirão realçando as feições geomorfológicas, 
auxiliando a caracterização geodinâmica da área e permitindo a interpretação de feições 
morfológicas na zona onshore e offshore da área entre Guamaré e Porto do Mangue, mostrando-se 
como uma ferramenta essencial para o monitoramento ambiental de áreas com risco de 
derramamento de óleo. A metodologia aplicada se mostra eficiente na caracterização geodinâmica 
da região, garantindo o uso sustentável dos recursos naturais nesta área de alta sensibilidade e 
fragilidade ambiental. 
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Resumo:  
 
Sistemas microemulsionados (SM) despertam interesse industrial pela eficácia como inibidores de 
corrosão. O Laboratório de Tecnologia de Tensoativos (LTT) utiliza produtos naturais em SM 
com bons resultados em testes que avaliam o potencial anticorrosivo. Neste trabalho, o óleo de 
coco saponificado (OCS) em um SM, OCS-Microemulsão (ME), contendo como cotensoativo 
(butanol), fase aquosa (água) e fase oleosa (querosene), foi avaliado como inibidor de corrosão em 
aço. Para tanto, um método eletroquímico foi aplicado objetivando-se a otimização dos seguintes 
parâmetros: a) uma adaptação, para a instrumentação, que facilite o seu manuseio, bem como 
minimize agressões [mecânica e química (meio corrosivo salino)] ao eletrodo de trabalho e b) 
medições que resultarão na eficiência de inibição à corrosão pela microemulsão. O método 
Galvanostato controla a corrente que é aplicada ao eletrodo e possibilita a medição da diferença de 
potencial elétrico entre o eletrodo de trabalho e o de referência. Desta forma, estamos propondo 
que o circuito em estudo seja do tipo resistência em série com um capacitor e que ao se aplicar 
uma corrente que é função linear do tempo se tenha, como resposta, uma diferença de potencial 
medida que é uma função quadrática do tempo, cujos coeficientes lineares estejam relacionados 
com os parâmetros do circuito proposto. As medidas obtidas mostraram que este método foi eficaz 
mesmo com galvanostatos de baixo custo, já que a eficiência de inibição a corrosão do OCS-ME 
foi de 77%. 
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Resumo:  
 
Fluidos de corte são lubrificantes usados nas indústrias metal-mecânicas, para melhorar a 
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 em nossa região, 
este trabalho objetivou e desenvolveu novas formulações usando como base, óleos naftênicos e 
aditivos, tais como: emulsificante, anticorrosivo, biocida e antiespumante. O índice de acidez, I.A., 
foi investigado para analisar o grau de corrosão dos fluidos de corte. Para as formulações, utilizou-
se diferentes percentuais do emulsificante (8% e 12%), anticorrosivo (1% e 2%), biocida (1% e 
0,5%) e antiespumante (1% e 0,5%). Cada formulação foi preparada com a mistura dos aditivos ao 
óleo mineral sob agitação de 700 rpm por 10 min., a 25 ºC. Os dados do I.A. foram obtidos por 
titulometria com solução NaOH – 0,1M. Os melhores resultados do índice de acidez foram obtidos 
quando se utilizou o emulsificante, biocida e anticorrosivo 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, índice de acidez, lubrificantes



CÓDIGO: ET0381 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA SOLUBILIDADE DE 4-N-CINAMOIL-
TIOSSEMICARBAZONA EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS. 
ALUNO: ANNE MICHELE ARAUJO BEZERRA (00857668447) 
ORIENTADOR: CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI (77044568491)  
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL (37320165449)  
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA MARTINS DE MOURA (97143936472) 

 

Resumo:  
 
Tiossemicarbazonas em geral, apresentam em meio aquoso, pouca solubilidade, dificultando sua 
utilização em estudos que avaliam suas propriedades físico-químicas, farmacológica e 
anticorrosiva, como exemplos de suas aplicabilidades. Portanto, a utilização de sistema 
microemulsionados (SM) surge como uma ferramenta eficaz, por apresentar grande poder 
solubilizante, bem como elevada estabilidade. Este trabalho, objetiva comparar a eficácia de dois 
sistemas microemulsionados (SM1 e SM2) na solubilização da 4-N-cinamoil-tiossemicarbazona 
(CTSC). Para tanto, utilizamos dois tipos diferentes de tensoativos [tensoativo (T) óleo de coco 
saponificado (OCS) e DBS (ácido dodecilbenzenosulfônico de sódio)]. Nestes sistemas SM1 e 
SM2, o butanol foi utilizado como cotensoativo (C), água destilada [fase aquosa (FA)] e querosene 
[fase oleosa (FO)]. Para ambos sistemas, foram obtidos diagramas de fase pseudoternário, onde 
através do estudo da região de Winsor IV, selecionou-se as composições para o preparo das 
microemulsões (ME) [SM1 (30% C/T; 60% FA; 10% FO) e SM2 (40% C/T; 50% FA; 10% FO)]. 
SM1 e SM2 solubilizaram a CTSC com percentuais diferenciados, tendo sido possível comprovar 
que o sistema SM2 (que contém o DBS) solubilizou quantitativamente a CTSC. 

Palavras chave: Microemulsão, Inibidor de corrosão, Tiossemicarbazona



CÓDIGO: ET0386 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SORGO GRANÍFERO E FORRAGEIRO (SORGUM BICOLOR, 
MOENCH.) SOBRE A PRODUÇÃO DE DIVERSAS CARACTERISTICAS AGRONÔMICAS 
E BROMATOLÓGICAS NO ESTAD 
ALUNO: MAIZE PINHEIRO DE ALMEIDA (03524732402) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468)  
CO-AUTOR: FELINTO GADELHA SEGUNDO (05285418461) 

 

Resumo:  
 
O objetivo do trabalho foi avaliar, sob diferentes condições edafoclimáticas, as cultivares de sorgo 
granífero e forrageiro, obtidos pelo Programa do Centro Nacional do Sorgo e Milho da 
EMBRAPA e multiplicar as cultivares superiores adaptadas às diferentes regiões do Rio Grande 
do Norte para a produção de silagem e/ou feno. O experimento foi conduzido no Parque de 
Exposições Aristófanes Fernandes, em Parnamirim-RN. O sorgo utilizado foi o forrageiro, 
desenvolvido pela EMBRAPA/CNPSM, Sete Lagoas - MG. No experimento foi utilizado 
delineamento experimental em bloco completo casualizado, com dois tratamentos e quatro 
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 cada 90 
dias uma altura 15 cm do solo, eliminando as bordaduras. As variáveis analisadas foram: altura da 
planta, largura e comprimento da folha. As características bromatológica foram determinadas: os 
teores de Matéria Seca(MS) IPA-467-4-2(26,51) e SF-25(25,42), Matéria Mineral(MM) IPA-467-
4-2(8,45) e SF-25(9,60), Proteína Bruta(PB) IPA-467-4-2(6,63) e SF-25 (7,28), Fibra em 
Detergente Neutro(FDN) IPA-467-4-2(70,06) e SF-25(71,41), Fibra em Detergente Ácido(FDA) 
IPA-467-4-2(44,51) e SF-25(46,18).As características agronômicas e bromatológicas do sorgo 
forrageiro apresentaram os resultados esperados.Não houve diferença significativa (P>0,05) nos 
valores encontrados entre as cultivares. 

Palavras chave: Produção Animal, Sorgo, Características agronômicas e



CÓDIGO: ET0389 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE DE GEL DE FRATURAMENTO HIDRÁULICO 
A BASE DE TENSOATIVOS 
ALUNO: FLAVIA CHRIS PINHEIRO DA SILVA (01260271455) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
CO-AUTOR: MAYARA FELICIANO GOMES (06067836440)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar a influencia de tensoativos não-ionicos presente na formulação 
de gel de fraturamento hidráulico com relação a sua viscosidade. Este parâmento físico-químico é 
o mais importante para o estudo do gel de fraturamento. Isto por que a viscosidade esta 
diretamente associada a sustentação do propante e a quebra do gel. A definição de microemulsão 
foi utilizada como base para formulação do gel de fraturamento, que tem como composição: água 
(fase polar), aguarrás (fase apolar) e tensoativo comercial da linha RDG. Com o propósito de 
avaliar a viscosidade dos géis em função da temperatura, medidas de viscosidade foram realizadas 
em um Reometro Brookfield RS 2000. Neste estudo, os géis foram submetidos a uma faixa de 
temperatura de 30 a 90ºC com velocidade do spindle (CC-48) de 0 a 800 rpm. Como a temperatura 
é o principal parâmetro para determinação da viscosidade, foi utilizado um banho termostático 
acoplado ao reometro durante a realização dos experimentos. Foram utilizadas amostras com 50 
mL de gel, numa proporção volumétrica de 30% de água, 30% aguarrás e 40% de tensoativo. A 
partir dos resultados, foi possível observar que a viscosidade dos géis diminuiu com o aumento da 
temperatura, chegando a valores muito próximos na temperatura de 90ºC. Além da temperatura, 
foi possível observar que o aumento do grau de etoxilação do tensoativo favorece o aumento da 
viscosidade do gel.

Palavras chave: Viscosidade, Gel de hidráulico, Tensoativos



CÓDIGO: ET0398 
TÍTULO: MONITORAMENTO GEOAMBIENTAL DE ÁREAS EM PROCESSO DE 
DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE COM O USO 
DE IMAGENS ORBITAIS E SISTEMA DE 
ALUNO: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402) 
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTÁQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: BRUNO RAFAEL DE BARROS PEREIRA (03443056431)  
CO-AUTOR: DÁRIO SALDANHA DE SOUZA (01088301444)

 

Resumo:  
 
O processo de desertificação tem afetado varias regiões do planeta de forma assustadora nas 
últimas décadas, seja puramente por processos naturais e/ou combinados a fatores antrópicos. A 
Região do Seridó dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba representa o maior núcleo de 
desertificação do Brasil. A área de estudos com área total de 220,4 km2, localiza-se no Município 
de Ouro Branco-RN, localizado na microrregião Seridó Oriental. O objetivo deste trabalho foi 
elaborar um Sistema de Informações Geográficas (SIG) como auxílio ao monitoramento 
multitemporal da evolução geoambiental do Município utilizando imagens de satélites LANDSAT 
- 5 TM (de 02/08/1989), LANDSAT -7 ETM+ (de 26/01/1996), CBERS-2/CCD (de 13/08/2005 e 
de 04/04/2006). Os resultados gerados foram armazenados em um Banco de Dados Geográficos 
Ambientais (BDGA) que servirá como fonte de consultas para a tomada de decisões sobre 
políticas de desenvolvimento sustentável e a análise de potenciais impactos ambientais. As 
principais atividades socioeconômicas são as minerações de quartzito e as extrações de madeira 
para abastecimento da Indústria Ceramista, que vem intensificando a destruição da biodiversidade 
(flora e fauna), a perda de solos pela erosão e a diminuição da disponibilidade de recursos hídricos 
nessa Região semi-árida.

Palavras chave: Sistema de Informações Geográf, Desertificação, Análise Multitemporal



CÓDIGO: ET0399 
TÍTULO: REMEDIAÇÃO DE SOLOS ARENOSOS CONTAMINADOS COM BENZENO 
USANDO O PROCESSO FENTON 
ALUNO: LETÍCIA PEZZI MARTINS (05882361443) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA (00202697495) 

 

Resumo:  
 
A exploração de petróleo e o manuseio de seus derivados acarreta, em geral, um impacto 
ambiental causado pelo derramamento destes compostos em corpos d’água e no solo, podendo 
atingir as águas subterrâneas.Os postos de serviço que teriam como principal preocupação o 
monitoramento de seus equipamentos o fazem por último deixando que ocorram vazamentos, 
acarretando contaminação em subsuperfície. Tecnologias apropriadas de remediação de solos são 
imprescindíveis para o tratamento dessas áreas contaminadas que devem sofrer intervenção 
imediata, para evitar maiores impactos ao meio ambiente. Uma alternativa de remediação consiste 
no uso do processo Fenton (reação entre íons ferrosos e peróxido de hidrogênio para gerar radical 
hidroxila). Os radicais hidroxila são altamente oxidantes e não-seletivos. Estes radicais são 
capazes de oxidar uma vasta gama de contaminantes orgânicos, reduzindo a toxicidade do meio, e 
por vezes, levando a completa mineralização dos contaminantes. O contaminante modelo usado 
como representante foi o benzeno e o processo foi monitorado através de análises de umidade, 
porosidade, pH, concentração de ferro no solo e concentração de contaminantes (determinados por 
cromatografia gasosa). Os resultados demonstram a viabilidade técnica do processo Fenton para a 
degradação de benzeno em solos arenosos. Observou-se ainda que o uso de soluções diluídas em 
maior volume garante a ação dos reagentes em todo o leito poroso.

Palavras chave: Fenton, Remediação de solos, Benzeno



CÓDIGO: ET0400 
TÍTULO: ESTUDO REOLÓGICO DE NOVAS FORMULAÇÕES DE FLUIDOS DE CORTE 
UTILIZANDO UM PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 
ALUNO: ANA PAULA JUSTINO SOARES (06053448419) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: JAIRTON A R S SANTOS (04955606423)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA ALVES DE SOUSA MUNIZ (80693628472)  
CO-AUTOR: EVERLANE FERREIRA MOURA (28929136320)

 

Resumo:  
 
Fluidos de Corte são lubrificantes usados nas indústrias metal-mecânicas. Esses produtos 
apresentam composições complexas que variam de acordo com o tipo de operação executada e 
com os metais a serem trabalhados. Levando em conta a grande quantidade de óleo mineral 
produzido em nossa região, verificou e desenvolveu novas formulações usando-se como base 
óleos naftênicos. No presente trabalho foram preparadas novas formulações a partir do óleo 
mineral e dos aditivos, tais como: emulsificante (8% e 12%), anticorrosivo (2% e 1%) , biocida 
(1% e 0,5%) e antiespumante (1% e 0,5%). Foi investigada a seguinte propriedade físico-química: 
viscosidade, µ. Utilizou-se um planejamento fatorial 24 com o objetivo de classificar a 
estabilidade das novas formulações. Cada formulação foi preparada com a mistura dos aditivos ao 
óleo mineral sob agitação de 700 rpm por 10 minutos à 25 ºC . As medidas de viscosidade foram 
realizadas no viscosímetro modelo DV III. Os resultados mostraram uma maior variação na 
viscosidade com o aumento do percentual de emulsificante, quando comparado à variação em 
relação aos outros aditivos, comprovando, desta forma, um maior efeito do emulsificante na 
estabilidade das formulações. Este trabalho mostrou que os fluidos preparados com as 
composições apresentadas acima possuem propriedades semelhantes aos fluidos comercias. 

Palavras chave: Fluidos de Corte, Viscosidade, Reologia



CÓDIGO: ET0402 
TÍTULO: DESPERTANDO O ESPÍRITO CIENTÍFICO ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS 
PARA AVALIAÇÃO DE DIFERENÇAS ENTRE CAFÉ TRADICIONAL E SOLÚVEL 
ALUNO: ELIZA CRISTINA MORAIS PEREIRA (00898039495) 
ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737)  
CO-AUTOR: JULIANNE CAROLINE MAGALHÃES COELHO (05570007423) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho tem como meta reavaliar dois experimentos sobre café, complementando e 
enriquecendo a análise estatística e os conhecimentos. Ambos os experimentos foram realizados 
como parte integrante de disciplinas de um curso de Graduação. O objetivo do primeiro 
experimento era detectar possíveis diferenças entre café tradicional e solúvel de diferentes marcas. 
Seguindo a natureza sequencial da experimentação e com base nos resultados do experimento, foi 
realizado um outro para verificar se a preferência por um determinado tipo era afetada pela 
concentração. As respostas englobavam notas para aroma, sabor e cor do café. Ambos os 
experimentos foram planejados, executados e analisados considerando o escopo das disciplinas. 
Assim, limitações e simplificações foram necessárias ao longo do processo. Dessa forma, neste 
trabalho, foi feita uma avaliação crítica dos experimentos, incluindo todas as etapas. Foram, então, 
identificados três pontos relevantes para aprofundamento: escolha de escalas para as respostas de 
interesse, reinicialização dos tratamentos a cada aplicação e diferentes abordagens para análise de 
experimentos com respostas múltiplas. Foi, então, feita uma pesquisa bibliográfica para 
enriquecimento do conhecimento em relação a esses pontos. Decidiu-se concentrar a revisão 
bibliográfica no segundo ponto pelo seu potencial para desenvolvimento de metodologia estatística 
inovadora demonstrado em literatura recente.

Palavras chave: reinicialização dos tratamento, análise multivariada de variân, escalas para as 
respostas



CÓDIGO: ET0410 
TÍTULO: ESTUDO DA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO UTILIZANDO 
SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: AUBERAN VARELA DE SOUZA (01287845479) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: LUÍSA CIMATTI PAULINO (03555935992)  
CO-AUTOR: VALDIR COTRIM RIBEIRO NETO (03645386947)  
CO-AUTOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)

 

Resumo:  
 
Após a recuperação convencional de petróleo, uma grande quantidade ainda permanece na 
formação rochosa. A necessidade da recuperação deste óleo residual é devido ao seu consumo 
crescente e consequentemente à diminuição das reservas. Para aumentar a eficiência do processo 
de extração, faz-se uso dos métodos avançados de recuperação para agir nos pontos onde o 
processo convencional mostrou-se ineficiente. Dentre estes está o uso de sistemas 
microemulsionados, ponto principal deste estudo, que tem como finalidade desorver o óleo da 
formação, obtendo um deslocamento eficiente da emulsão de óleo. As microemulsões usadas 
foram compostas de: tensoativos aniônicos, butanol como cotensoativo, querosene como fase óleo 
e diversas razões água do mar:água destilada como fase aquosa. O Sistema de Injeção é composto 
de dois cilindros de acrílico e testemunhos de arenitos do tipo Açu e Botucatu. Inicialmente, 
seguem-se os estágios de saturação com água do mar e uma solução de óleo composta de petróleo 
e querosene numa razão 40:60, respectivamente. Então, deu-se a recuperação convencional por 
injeção de água do mar. Após esta etapa, iniciou-se a recuperação com injeção de microemulsão. 
Os resultados preliminares mostraram que parte considerável do óleo residual remanescente da 
injeção de água pode facilmente ser recuperada quando a microemulsão é injetada. Observou-se 
que a eficiência do deslocamento está diretamente relacionada com a composição da 
microemulsão e o tipo de arenito utilizado.

Palavras chave: petróleo, recuperação avançada, microemulsão



CÓDIGO: ET0412 
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO SAL NA REMOÇÃO DE COR DE EFLUENTES 
TÊXTEIS REATIVOS 
ALUNO: MARCIO HENRIQUE CABRAL DA SILVA (01079661409) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: LEOCADIA TEREZINHA BELTRAME (38855763920)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: JOSÉ HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (02452573493)

 

Resumo:  
 
A remoção de cor de efluentes têxteis contendo corante reativo 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, impedem a penetração da luz, prejudicam 
a qualidade dos corpos d’água e podem ser tóxicos aos processos de tratamento, aos organismos 
da cadeia alimentícia e para a vida aquática. O sal (NaCl) é um dos auxiliares têxteis que faz parte 
do banho de tingimento e tem a função de facilitar a migração do corante para a fibra. A utilização 
de microemulsão surge como um inovador tratamento para a remoção de cor desses efluentes. 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. Foi o observado o comportamento da extração em função da presença do sal 
(NaCl) nas seguintes concentrações: 20g/L, 40g/L, 60g/L e 80g/L. Os resultados da diferença de 
cor (∆E*ab) baseado em uma curva de calibração mostraram que com o aumento da concentração 
de 20g/L para 80g/L houve um aumento de 88,77% para 93,33%. Isso porque em salinidades altas 
a uma diminuição da interação do corante com a água e a solubilidade do corante na microemulsão 
aumenta. Logo, o sal aumenta a remoção de cor de efluente têxtil.

Palavras chave: NaCl, Microemulsão, Remoção de Cor



CÓDIGO: ET0414 
TÍTULO: CUSTO DE PRODUÇÃO DA FASE DE CRIA E RECRIA EM UM SISTEMA DE 
PRODUÇÃO DE LEITE BOVINO NO AGRESTE POTIGUAR 
ALUNO: MIRELA GURGEL GUERRA (01057254479) 
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836) 

 

Resumo:  
 
O trabalho teve como objetivo o estudo dos custos de produção da fase de cria e recria de uma 
fazenda produtora de leite localizada na região agreste do Estado do Rio Grande do Norte. Foram 
analisados os meses de junho a dezembro de 2005 e janeiro a maio de 2006. As atividades 
realizadas com a cria e recria eram anotadas diária, semanal ou mensalmente. Os itens analisados 
foram: mão-de-obra, consultoria técnica, alimentação, sanidade, reprodução, depreciação e outros. 
Para o levantamento dos custos mensais foi utilizado um modelo de planilha elaborada pela 
Embrapa Pecuária Sudeste 2000. Através dos levantamentos de dados, tornou-se possível o 
cálculo do custo de produção da fase de cria e recria no período analisado. O custo operacional 
total na fase de cria foi R$ 164,35 e na de recria R$ 725,56. Os sitemas de cria e recria da Fazenda, 
é viável, em relação ao preço de venda desses animais alcançado pelo produtor, de R$ 300,00 e 
1.000,00, respectivamente. Entretanto, poderia ser menos oneroso se na época seca do ano fosse 
posssível a suplementação dos animais com alimentos alternativos de menor custo. 

Palavras chave: Novilhas de Reposição, Bezerras, Custo de produção



CÓDIGO: ET0417 
TÍTULO: EFEITO DO AMBIENTE DE MOAGEM NAS CARACTERÍSTICAS DE UM PÓ W-
25%PCU PREPARADO POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA 
ALUNO: LAURENILDO MARQUES DE OLIVEIRA (00993851479) 
ORIENTADOR: UÍLAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: FRANCINÉ ALVES DA COSTA (45327220478) 

 

Resumo:  
 
As pseudo-ligas W-Cu são usadas para aplicações em contatos elétricos, eletrodos de solda, 
dissipadores de calor e absorvedores de microondas. A utilização desse material em tais aplicações 
deve-se as suas excelentes propriedades, assim como: alta resistência à solda e erosão por arco, 
alta condutividades térmica e elétrica e um coeficiente de expansão térmica que pode ser ajustado 
para igualasse aqueles dos materiais usados como substrato dos semicondutores nos dispositivos 
eletrônicos. Todavia, a baixa molhabilidade do W pelo Cu líquido e a mútua insolubilidade dos 
constituintes torna difícil a densificação desse material. A moagem de alta energia (MAE) produz 
pós compósitos W-Cu com as fases nanocristalinas. Esse tipo de pó aumenta a sinterabilidade do 
material e produz estruturas homogêneas e com fina granulação. Adicionalmente, os pós 
compósitos podem ser sinterizados a menor temperatura que os pós convencionais. Este trabalho 
investiga o efeito do ambiente de moagem (a úmido e a seco) na forma, no tamanho e na 
composição das partículas, assim como na estrutura cristalina de um pó W-25%pCu durante a 
moagem de alta energia em moinho planetário até 100 horas. 

Palavras chave: Moagem de alta energia, Compósito W-Cu, Pó W-Cu nanoestruturado



CÓDIGO: ET0420 
TÍTULO: ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE QUÍMICA 
ALUNO: ANA PAULA GONÇALO CAMPOS (06562947448) 
ORIENTADOR: MÁRCIA GORETTE LIMA DA SILVA (24787019287)  
CO-AUTOR: ANDRÉ DA CUNHA (00869991418)  
CO-AUTOR: GERALDO ALEXANDRE DA SILVA JÚNIOR (06501463440)  
CO-AUTOR: JÉSSICA HORACINA BEZERRA ROCHA (06529084460)

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é proporcionar alternativas para levar a escola formas lúdicas de 
conhecer atividades experimentais em Química, envolvendo alunos do nível médio com conteúdos 
relacionados ao ensino de Química que despertem o interesse para esta ciência. Para isso, foi 
elaborado um banco de dados contendo cento e dez experimentos químicos dos quais foram 
selecionados quatro de custo acessível e de baixa periculosidade, a saber: “encolhendo isopor”, 
“pilha de Daniel”, “decomposição da água oxigenada” e “teste do bafômetro”. A partir destes 
experimentos foi elaborado um contexto teatral simples e atrativo. Esta encenação foi apresentada 
para cento e vinte alunos do ensino médio em três apresentações e outra para professores de 
química de dezenove escolas da rede pública. A partir do depoimento dos professores foi 
observado um maior envolvimento dos alunos nas aulas de química e que, os mesmos estão 
organizando experimentos para outras atividades científicas, entre elas a Feira de Ciências.

Palavras chave: Ensino de Química, Atividades lúdicas, Experimentos



CÓDIGO: ET0424 
TÍTULO: O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA AUTOGESTÃO NA CONSTRUÇÃO DE 
ASSENTAMENTOS RURAIS – COLETÂNEA DE MANUAIS PARA AS LIDERANÇAS E 
BASES DO MST. 
ALUNO: CECILIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (05304718410) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho refere-se às atividades desenvolvidas junto ao projeto de pesquisa O desenho do 
possível na construção de uma referência, desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Reforma 
Agrária e Habitat – GERAH, do Departamento de Arquitetura da UFRN, sob a coordenação da 
Profa. Dra. Amadja Henrique Borges. O acompanhamento das atividades do GERAH junto à 
construção do Assentamento Maria da Paz, no Município de João Câmara/RN, possibilitou o 
desenvolvimento de um trabalho resultado das reflexões sobre as conquistas e conflitos entre o 
saber científico, técnico e tradicional, decorrentes das etapas da construção do assentamento, 
sobretudo a construção em mutirão das moradias. A importância da elaboração desses manuais 
surge com o reconhecimento da metodologia utilizada pelo grupo como referência para outros 
assentamentos. Assim, o trabalho objetiva colaborar com a construção de melhores assentamentos, 
propondo a elaboração de manuais que possam basear as lideranças e bases do Movimento na 
discussão do processo de organização da autogestão na construção de seus assentamentos. 
Utilizando uma metodologia que propõe diretrizes e procedimentos e destaca a importância do 
respeito às particularidades de cada assentamento, espera-se 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.
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Resumo:  
 
Diante do enorme desperdício da fibra do pelo canino, aliado à crise sócio-econômica da 
população local, medidas alternativas foram adotadas para o seu aproveitamento. Com isto, se 
pensou, também, na melhoria da geração de empregos e renda para o mercado regional. À partir de 
tratamentos adequados para essas fibras, podemos utilizá-las, como matéria-prima, para uma 
possível incrementação como produto têxtil no mercado regional. O objetivo deste trabalho é a 
busca de melhores métodos de coleta seletiva das fibras, no desenvolvimento e aperfeiçoamento 
do tratamento para a preparação dessas fibras, e, consequentemente, a utilização das fibras tratadas 
na futura fabricação de produtos diversos ligados a área artesanal. Em primeiro lugar, foram 
avaliadas as características físicas, químicas e o comportamento das fibras tratadas produtos 
químicos. Desenvolveram-se, também, experiências de tingimento para o estudo da adsorção do 
corante. Testes de solidez foram realizados, observando-se que as fibras com colorações diferentes 
tem uma boa aceitação pelo mercado artesanal. Todos os resultados acima nos serviram como 
esclarecimento para a utilização da fibra do pelo canino no ramo têxtil.
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Resumo:  
 
Métodos convencionais geralmente não alcançam as taxas de recuperação desejadas, fazendo-se 
necessário o uso de métodos avançados de recuperação. Neste trabalho estudou-se sistemas 
microemulsionados visando sua utilização como método miscível de recuperação. Microemulsões 
são dispersões macroscopicamente homogêneas e termodinamicamente estáveis, de líquidos 
imiscíveis, estabilizadas por tensoativos, na presença ou não de um cotensoativo. Diagramas de 
fase ternários foram determinados pelo método da titulação e classificados pelo sistema de 
Winsor, para avaliar o efeito da salinidade. As microemulsões foram compostas de tensoativos do 
tipo iônico e aniônico, cotensoativos, misturas água do mar:água destilada em diferentes razões e 
querosene. Variou-se também a relação cotensoativo/tensoativo, verificando-se o melhor valor 
igual a 2, por apresentar maior região microemulsionada. Dentre os cotensoativos analisados 
utilizou-se o de menor solubilidade na fase óleo. Os tensoativos que apresentaram uma pequena 
região de WIV foram excluídos. A transição WI→WIII→WII foi observada com o aumento da 
salinidade, fato explicado pelo decrescimento das forças Coulombianas entre a cabeça polar das 
moléculas do tensoativo. As microemulsões compostas de tensoativos não-iônicos são menos 
sensíveis às variações de salinidade. Dentre todos os tensoativos estudados, somente três, do tipo 
aniônico, alcançaram os resultados esperados e serão analisados em um Sistema de Injeção de 
Fluidos.
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Resumo:  
 
Estudos realizados nos últimos anos na cidade de Natal tem apontado expressiva contaminação das 
águas subterrâneas por nitrato em quase toda zona urbana. O campus da UFRN, por estar inserido 
nesse contexto, tem apresentado problemas semelhantes. Durante o período letivo circulam, cerca 
de 30.000 pessoas por dia, causando um consumo de água da mesma ordem de uma cidade 
pequena. Preocupada com esse fato, a UFRN tem se esforçado para manter os níveis de nitrato dos 
padrões exigidos pela portaria 518/2004-MS, que é de 45mg/L. Para tanto, houve monitoramento 
constante, poços foram perfurados e desativados, além de serem modificadas as linhas de 
distribuição para processos de diluição. Com isso os níveis de nitrato têm diminuído para 
concentrações aceitáveis. Os dados abaixo mostram a concentração média dos níveis desde 2003, 
onde pode-se observar uma queda significativa nos dois últimos anos quando as principais 
mudanças foram realizadas. O objetivo deste trabalho é mostrar os dados dos teores de nitrato e 
tentar relacioná-los aos esforços que a UFRN tem feito para minimizá-los. As coletas das amostras 
foram realizadas em 6 áreas do campus. As medidas foram realizadas num espectrofotômetro de 
UV-Visível, Cary 1E, Varian em comprimento de ionda de 200 nm. Dados: valores de nitrato 
(mg/L) – Área0 2003-2006, média 42,32, Área 1 2003-2006, média 33,3, Área 2 2003-2006, 
média 50,69, Área 3 2003-2006, média 38,96, Área 4 2003-2006, média, 36,38, Área 5 2003-
2006, média, 42,77. 
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Resumo:  
 
Recentemente, devido aos problemas ecológicos causados pelos abusos do avanço tecnológico, a 
sociedade tem se voltado para preservação do meio ambiente e passou a valorizar mais a matéria 
prima vinda da natureza. A exploração dos corantes naturais no tingimento dos produtos têxteis se 
tornou uma alternativa bastante lucrativa para as empresas. Tanto em relação aos custos, ao dever 
com o meio ambiente quanto a inovação, já que uma das tendências da moda apontadas para a 
próxima estação é a valorização das cores e texturas inspiradas na natureza, da fauna e da flora, 
dos produtos vindos da terra. O pH, a força iônica e a temperatura exercem determinados efeitos 
no que diz respeito ao tingimento das fibras. O domínio do pH contribui para os melhores 
resultados no processo de tingimento. Dependendo do pH da solução, têm-se variações quanto ao 
pH do banho do corante. Foram realizadas experiências para estudar os efeitos do tempo e do pH 
no tingimento do corante natural extraído das plantas regionais na fibra de algodão. Os resultados 
mostram que há uma forte influência do pH e do tempo de tingimento na fixação do corante bem 
como variação na tonalidade das matrizes. Também foram realizados testes de solidez para avaliar 
o teor de fixação do corante na fibra.
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Resumo:  
 
Na busca para reproduzir as cores presentes no mundo, o homem encontrou na natureza, entre os 
minerais, a flora e fauna, a percepção das matrizes, o interesse pela origem e o significado das 
cores. Os componentes têxteis que controlam a fixação da molécula cromofórica ao substrato 
constituem a base para que ocorra a divisão de corantes têxteis em categorias. Exige-se para cada 
tipo de fibra, uma determinada categoria de corantes. Os corantes naturais extraídos das plantas 
regionais foram utilizados nas diversas experiências para caracterizar, bem como estudar o 
comportamento dos mesmos no processo de tingimento. O presente trabalho estuda a influência da 
relação de banho no tingimento das fibras celulósicas e o seu efeito na variação da relação de 
banho. Foram preparados seis banhos de tingimento com relações de banho iguais a 1:1, 1:5, 1:10, 
1:25, 1:50, 1:100. Outros parâmetros como tempo de tingimento, temperatura (100 0C) e pH (14) 
foram mantidos constantes. Os resultados mostram que quando a relação do banho for menor, a 
tonalidade de tingimento é maior, devido ao fato de que com relação de banho 1:1, a concentração 
do corante é maior, enquanto, com relação de banho 1:50 ou 1:100, o corante está diluído e levará 
mais tempo para tingir a exaustão.
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Resumo:  
 
Dentro da base de pesquisa de produtos naturais regionais para uso na indústria têxtil, um estudo 
está sendo realizado para obtenção de corantes naturais usando plantas da região para tingimento 
de produtos têxteis. O objetivo principal é que os novos corantes naturais possam substituir os 
corantes sintéticos altamente usados, uma vez que esses causam inúmeros prejuízos ao homem e 
ao meio ambiente, através da poluição ambiental e também por sua natureza carcinogênica. Por 
sua vez, os corantes naturais apresentam muitas vantagens, tais como disponibilidade para 
obtenção devido a biodiversidade do RN, não causam danos ambientais nem à saúde, são extraídos 
de fontes renováveis e muitos possuem afinidade com mais de um tipo de fibra. No nosso estudo 
as plantas foram tratadas na presença de álcool etílico 100% num aparelho “soxhet” por um 
período de 24 a 48 horas. Após, a solução foi tratada pelo “spray dryer” para preparar as partículas 
dos corantes. Foram utilizados para esse projeto cerco de dezoito plantas regionais existentes em 
abundância na região para experiências de tingimento bem como a avaliação dos parâmetros que 
controlam esse tingimento. O projeto nos revelou que as extrações de corantes dessas fibras podem 
trazer beneficiamentos tanto ecológicos como econômicos.
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Resumo:  
 
O sistema Ta-Cu alia a alta resistência mecânica do Ta com a boa condutividade térmica e elétrica 
do Cu, que são características essenciais para aplicação desse material como contatos elétricos, 
absorvedores de microondas e dissipadores de calor. Todavia, a baixa molhabilidade do Ta pelo 
Cu líquido e a mútua insolubilidade dos constituintes tornam difícil a densificação desse material. 
A moagem de alta energia (MAE) produz pós compósitos com alta homogeneidade e refino dos 
constituintes da mistura, além de aumentar a solubilidade de sistemas imiscíveis. Isto contribui 
para o aumento de sinterabilidade do material. Este trabalho discute o efeito da técnica de 
preparação de um pó Ta-20%Cu nas características do material sinterizado. Misturas de pós de 
tungstênio e cobre contendo 25 % em massa de Cu foram preparadas por mistura mecânica e por 
moagem de alta energia a úmido durante 100 horas em um moinho planetário. Amostras 
compactadas com forma cilíndrica foram sinterizadas por descarga em cátodo ôco (HCD) usando 
um equipamento de plasma com tensão contínua e atmosfera de H2. As amostras foram aquecidas 
a 80 ºC/min até a temperatura de sinterização. Análise de DRX dos pós (Ta-20%pCu) moídos 
detectou que ambas as fases perdem sua estrutura cristalina após 50 horas. A contaminação do pó 
por WC foi detectada. As microestruturas das amostras sinterizadas foram analisadas por meio de 
microscopia ótica e eletrônica de varredura. 
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Resumo:  
 
No processo de tingimento com corantes sintéticos ou com corantes naturais, necessita-se do uso 
de agentes auxiliadores. Os corantes naturais necessitam de produtos químicos especiais 
conhecidos como mordentes. Eles funcionam como pontes entre as moléculas do corante natural e 
a estrutura da fibra celulósica na fixação da mesma, assim aumentando a solidez. O presente 
trabalho investiga o efeito do uso de diferentes mordentes na fixação dos corantes naturais e seus 
efeitos nas matrizes. Os resultados mostram que os mordentes realmente funcionam na fixação dos 
corantes que foram avaliados através de testes de solidez à lavagem.
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Resumo:  
 
A qualidade da água destilada para uso em laboratórios de análises físico-químicas e 
microbiológicas é um fator imprescindível para a confiabilidade dos resultados analíticos. O uso 
de água destilada de má qualidade interfere diretamente nos resultados gerando resultados falso-
positivos ou falso-negativos. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade 
da água destilada e deionizada do Laboratório de Análises Físico-químicas e Microbiológicas do 
PPGES/LARHISA, especificamente o nível de Nitrato. Foram realizadas coletas nos dias 21, 24, 
26, 27 e 31 de julho de 2006, analisadas no LAFQM. Além da análise de Nitrato, foram realizadas 
análises de pH, Condutividade Elétrica e Sólidos Totais Dissolvidos, os pontos de coleta foram: 
torneira de abastecimento do destilador, saída de água do destilador e saída de água do 
deionizador. Os resultados obtidos nas análises, em média foram: Nitrato(4,36; 0,01 e 0,00 mg/L), 
pH(5,86; 6,17 e 6,21), Sólidos Totais Dissolvidos(50,3; 0,3 e 0,23 mg/L) e Condutividade Elétrica
(99,7; 1,4 e 1,2 µs/cm), respectivamente para torneira de abastecimento do destilador, saída de 
água do destilador e saída de água do deionizador. Os resultados indicam eficiência do destilador 
em termos de remoção de Nitrato de 99,8% em relação à água da torneira e, eficiência no 
deionizador de 100% em relação à água do destilador. Os resultados comprovam a eficiência do 
destilador e do deionizador para os parâmetros analisados
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Resumo:  
 
A utilização das plantas regionais na extração de corantes naturais seria uma maneira de utilizar 
uma matéria-prima que está sendo desperdiçada em larga escala e contribuir para o 
desenvolvimento sócio-econômico da região. Os corantes naturais apresentam inúmeras vantagens 
em relação aos corantes sintéticos, entre estas, estão: a extração do corante de uma fonte 
renovável, não há problemas de alergia, baixo custo de extração e biodegradação. Foram 
realizadas várias experiências com variação de temperatura (300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 
1000C) para estudar o seu efeito na fixação do corante do banho, mantendo fixo os parâmetros 
como: o pH, concentração de relação andando. Os resultados mostram que com o aumento da 
temperatura, eleva-se a fixação do corante. Exaustão total o confere nas temperaturas de 900 – 
1000 C. Foram realizados também testes de solidez para avaliar a adsorção do corante na fibra.
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Resumo:  
 
Em virtude da redução dos recursos hídricos disponíveis em várias regiões do Brasil, juntamente 
com os problemas de qualidade da água, surge a necessidade de desenvolver processos 
alternativos para reutilização desse bem, podendo após tratamento ser usado para a fertirrigação. 
Este trabalho tem por objetivo fazer uma avaliação microbiológica de dois sistemas de pós-
tratamento de lagoas de estabilização, wetland construído e filtro anaeróbio afogado, no 
condicionamento do efluente para fins de reuso em fertirrigação, como fonte de aproveitamento 
dos nutrientes para produção de massa verde para alimentação animal. O experimento foi instalado 
e conduzido no campo experimental de Parelhas/RN, sendo o tratamento em área pertencente à 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), onde se localiza a Estação de 
Tratamento de Esgotos (ETE) da cidade. Foram coletadas amostras desses dois sistemas de pós-
tratamento e posterior análise de coliformes, contagem e identificação de helmintos, seguido de 
comparação com os padrões exigidos e analisar a viabilidade do objetivo do trabalho. Os efluentes 
do wetland e dos filtros afogados atenderam plenamente os padrões exigidos pela OMS (≤ 1 ovo 
de helmintos.L-1). E quanto aos coliformes termotolerantes não existe uma recomendação, visto 
que o cultivo irrigado por efluente é para alimentação animal e se enquadra na categoria B 
(culturas processadas industrialmente, cereais, forragens, pastagens, árvores).
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Resumo:  
 
Materiais de origem vegetal podem ser usados in natura ou combinados na forma de compósitos 
para aplicações em isolação térmica de sistemas de baixas potências. Na presente pesquisa 
considerou-se o compósito formado por fibra de sisal (Agave sisalana) e resina expansiva de 
mamona (Ricinus communis L.). Foram fabricados corpos-de-prova com três diferentes 
percentuais de massa de sisal na mistura. Ensaios de propriedades térmicas foram realizados no 
Laboratório de Geofísica do Centro de Ciências Exatas e da Terra da UFRN (condutividade, 
difusividade e capacidade calorífica) e no Laboratório de Transferência de Calor do Núcleo de 
Tecnologia Industrial da UFRN (resistência ao fluxo de calor). A partir das análises dos resultados 
obtidos foi possível atestar a viabilidade do uso do compósito na isolação térmica de sistemas 
submetidos à temperaturas próximas de 120°C.
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Resumo:  
 
Os diversos tipos de fibras representam a vasta gama de matéria-prima utilizada na produção 
têxtil, daí a sua imensa importância. Devido ao avanço tecnológico constante, o uso de fibras 
sintéticas tem aumentado cada vez mais, fazendo com que as fibras de origem natural percam seu 
espaço no mercado mundial. No entanto, a situação está se modificando em devido a pesquisas 
com produtos naturais. Cientes da situação sócio-econômica que se encontra o nosso país, é 
necessário a criação de medidas alternativas para geração de renda. A utilização do pêlo canino na 
fabricação de produtos têxteis é uma dessas medidas, já que o mesmo é jogado fora pelos 
estabelecimentos que tratam de animais domésticos. O presente trabalho descreve o efeito do 
tingimento dos pelos caninos com corantes naturais da região. As fibras foram lavadas com 
solução de sabão e detergente para remover as graxas e outras impurezas encontradas. Foram pré-
mordentadas por 12 horas. Após esse processo as fibras foram submetidas ao processo de 
tingimento com corantes extraídos da planta marmeleiro. Foram observadas cores diferentes para 
diferentes mordentes. Após o tingimento, as fibras foram pós-mordentadas para tirar mais o 
corante. Este processo aumentou a solidez de lavagem das fibras tingidas. Quando foram pós-
mordentadas as cores iniciais variaram para outras cores que puderam ser observadas claramente 
nas amostras. Este trabalho abre caminho para que os artesões possam aproveitar essas fibras na 
fabricação de novos produtos, gerando assim emprego e renda.

Palavras chave: Pêlo Canino, Tingimento, Temperatura



CÓDIGO: ET0450 
TÍTULO: USO DO PÊLO CANINO NO PROCESSO DE TINGIMENTO: EFEITO DA 
VARIAÇÃO DE TEMPO NO PROCESSO 
ALUNO: HÉRVILA BATISTA DE ARAÚJO (07480647450) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: PRISCILA MEDEIROS (07569478479)  
CO-AUTOR: LAYLA DE BRITO MENDES (06614617427)  
CO-AUTOR: KARLA VILAR RAMALHO GROEHS (05885468443)

 

Resumo:  
 
Na evolução da tecnologia, onde o novo torna-se fundamental, no decorrer deste trabalho foi 
analisado uma nova “tecnologia” aplicada à indústria têxtil, que é o desenvolvimento de fibras a 
partir do pêlo canino, lembrando que o mesmo encontra-se desperdiçado e apresenta 
características muito semelhantes à lã. Essa “nova tecnologia” leva em consideração a análise 
clara e precisa de fatores que influenciam o processo de obtenção e qualidade da mesma, com 
ênfase o efeito do tempo no processo de tingimento, objetivando uma melhor classificação da 
fibra. O estudo para aproveitamento do pêlo canino foi dividido em várias etapas, cabendo ao 
nosso trabalho analisar o tempo de tingimento da fibra canina com base nas análises químicas e 
físicas das fibras, usando os seguintes parâmetros: solidez à lavagem, alteração do pH, temperatura 
do banho e resistência à luz. O presente trabalho estuda influência do tempo na relação do 
tingimento do pêlo canino e o seu efeito na variação do tempo no tingimento. Foram preparados 
seis banhos de tingimento, em que se observa a adsorção do corante nas fibras foi realizada com 
sucesso.
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Resumo:  
 
O trabalho avaliou os efeitos da substituição do farelo de trigo por frutos do refugo do melão 
associado ao sorgo forrageiro com diferentes teores de matéria seca, em função de diferentes 
períodos de murcha. O experimento foi realizado na Estação Experimental Felipe Camarão da 
EMPARN, situada no município de São Gonçalo do Amarante. O sorgo utilizado foi o IPA – 467-
4-2 enquanto que os melões foram doados pela empresa NOELEM®. Os materiais foram 
ensilados em baldes de polietileno de 50L, de acordo com o tratamento e base na matéria seca. Foi 
utilizado um delineamento em arranjo fatorial 2 x 2 x 3, sendo dois níveis de murchamento para o 
sorgo forrageiro (zero e 24 horas), dois níveis de adição de farelo de trigo (0 e 10%) e quatro 
níveis de participação de melão refugo com base na matéria seca (0, 7, 14 e 21%). No momento da 
ensilagem foram coletadas amostras para determinação de: MS, PB, MN, FDA, FDN. Diante dos 
resultados obtidos, a substituição do farelo de trigo pelo fruto refugo do melão fica condicionada à 
sua disponibilidade e a importância deste recurso alimentar na região semi-árida no período de 
estiagem, quando os ruminantes enfrentam escassez de alimento. A inclusão do refugo do melão 
em substituição ao farelo de trigo, pode proporcionar um consumo de nutrientes capaz de atender 
as exigências nutricionais dos animais e aumentar a produção sem que haja alteração na 
composição química, podendo representar uma opção estratégica no semi-árido nordestino. 
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Resumo:  
 
Os macronutrientes são elementos encontrados em elevadas concentrações nos esgotos 
domésticos, provocando a eutrofização dos recursos hídricos existentes, por outro lado são 
importantes minerais exigidos em grandes quantidades pelas plantas para a formação da matéria 
vegetal e participação de funções vitais. O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo 
de remoção de nitrogênio e fósforo do esgoto doméstico por flores cultivadas em sistema 
hidropônico com efluente tratado. O experimento foi realizado na Estação de Tratamento de 
Esgotos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – ETE/UFRN- onde foram instaladas 
bancadas de hidroponia NFT (Técnica do Filme Nutriente) e cultivou-se a variedade Zínia elegans, 
tendo como fonte hídrica e nutricional o efluente tratado de um sistema de tratamento composto de 
decanto-digestor de duas câmaras em serie seguido de filtros anaeróbios afogados. Verificamos 
através das análises uma boa remoção de nitrogênio amoniacal (entre 40 e 60%) e de fósforo 
(entre 37 e 55%), comprovando que no sistema hidropônico ocorre uma remoção considerável de 
nutrientes. 
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Resumo:  
 
A enorme extração e o desperdício desenfreado das fibras do pelo canino chamaram atenção para 
sua possível utilização na área industrial têxtil, principalmente por assemelhar-se à fibra da lã. A 
partir dessas informações, tem-se planejado um tratamento especial a essas fibras que futuramente 
podem revolucionar a indústria em geral. Este tratamento tem como objetivo demonstrar as 
modificações que foram ocorridas nos processos de tingimento como a variação do pH. Uma 
pequena alteração do pH modificou a coloração do corante, alterando a natureza física da fibra e 
até mesmo dissolvendo-a. O presente trabalho descreve os tingimentos realizados com corantes 
ácidos com variação do pH para estudar os diferentes efeitos. As amostras mostram claramente 
com a variação do pH pode variar a coloração da fibra.
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Resumo:  
 
A folha do abacaxizeiro é uma fonte rica de fibras que atualmente está sendo desperdiçada. Já foi 
desenvolvida e patenteada uma desfibradeira no laboratório de Engenharia Têxtil. Com ajuda desta 
desfibradeira, foram desfibradas fibras da folha do abacaxi. As fibras foram lavadas e cardadas 
para remover as impurezas. Após esse tratamento, as fibras foram tratadas nos processos de 
cozinhamento alcalino e alvejamento. Em seguida destes processos, as fibras foram submetidas no 
processo de tingimento com corantes da classe direta, a tina e reativo para avaliar o desempenho 
da fixação do corante. Foram avaliadas as influências dos seguintes parâmetros como relação de 
banho, temperatura, tempo, pH e concentração do sal.
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Resumo:  
 
Devido às características intrínsecas de suas composições, materiais de origem vegetal, assim 
como a grande maioria dos compostos orgânicos, apresentam tendência à queima quando 
aquecidos. A característica da queima – flamabilidade – é função da composição do material, 
sendo uma importante propriedade e requisito de segurança utilizado na seleção de materiais 
destinados à isolação térmica. Na presente pesquisa analisou-se a flamabilidade de corpos-de-
prova de fibra de sisal (Agave sisalana) em duas condições distintas: fibras in natura e tratadas 
com solução de hidróxido de sódio. Foram analisados três corpos-de-prova de cada configuração 
(fibra in natura e tratada), todos com dimensões de 356 mm x 102 mm. Os ensaios foram 
realizados no Laboratório de Transferência de Calor do Núcleo de Tecnologia Industria da UFRN, 
onde foram seguidas as recomendações da norma ABNT–NBR 14.892. Constataram-se diferenças 
significativas entre os tempos de queima obtidos para as duas configurações, tendo os corpos-de-
prova tratados com NaOH apresentado desempenho superior. Desse modo, ficou evidente a 
vantagem do tratamento superficial para melhoria das propriedades das fibras, fato que permite 
considerar a possibilidade de uso do sisal como material de isolação térmica. 
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Resumo:  
 
Atualmente os dispositivos de telecomunicações que transmitem grande quantidade de informação 
em alta velocidade exigem o desenvolvimento de novos circuitos integrados. Os cristais fotônicos 
são novos materiais compostos que possibilitam novos mecanismos de controlar e propagar ondas 
eletromagnéticas. As linhas de lâmina foram introduzidas como alternativa viável de transmissão 
de ondas milimétricas. Desde então, significantes avanços têm ocorrido tanto com as técnicas de 
trabalho com linhas de lâmina, bem como com a tecnologia de componentes. As linhas de lâmina 
são estruturas que consistem de linhas de condutores com fendas nas interfaces com substrato 
dielétrico. Utilizando o método dinâmico ou de onda completa LTT - Linha de Transmissão 
Transversa e os estudos sobre o material PBG - Banda Fotônica Proibida, é apresentado o 
comportamento das linhas de lâminas bilatérias, onde é feito um estudo que comprova sua 
eficácia, calculando sua constante de propagação, impedância característica em função da 
freqüência e parâmetros dimensionais da estrutura
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Resumo:  
 
A obtenção de materiais com propriedades interessantes (ópticas, elétricas, magnéticas e 
catalíticas) através de um método simples e de baixo custo é de fundamental importância para sua 
aplicação tecnológica. Os métodos químicos permitem a síntese de materiais em baixas 
temperaturas e com características controladas (estequiometria, homogeneidade e tamanho de 
partículas). Neste trabalho foi preparado o tungstato de cálcio (CaWO4) pelo método Pechini, 
utilizando como fonte de cátions o ácido túngstico e o nitrato de cálcio tetraidratado. A resina foi 
tratada termicamente a 300°C por 2h para formação do “puff” e o pó resultante foi calcinado em 
temperaturas entre 500 e 900°C por 2h. O material foi caracterizado por análise termogravimétrica 
(TG/DTG), espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) e difração de raios X 
(DRX). A curva termogravimétrica para o material calcinado a 300°C mostrou três eventos de 
perda de massa, sendo o primeiro atribuído à desidratação do composto, e os demais a degradação 
polimérica com liberação de CO2 e H2O, e perda do restante do material orgânico. Uma 
estabilidade de massa foi observada em torno de 700°C. Os difratogramas de raios X mostram que 
o material a 300°C é amorfo. A 500°C, o material apresenta-se cristalino e todos os picos são 
atribuídos a estrutura tetragonal do tipo scheelita conforme ficha padrão 41-1431 do banco de 
dados JCPDS. Uma melhor definição dos picos é observada no composto calcinado a 700 e 900°C.
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Resumo:  
 
O alginato é um material que existe na natureza e é encontrado nas algas marinhas. O RN ocupa 
uma extensão de 400 km da costa brasileira, onde o alginato é encontrado em abundância, porém 
as algas marinhas são mal aproveitadas e ainda uma pequena quantidade é exportada por preços 
irrisórios. O presente projeto tem tentado viabilizar o desenvolvimento de um método de extração 
de matéria prima destas algas marinhas, a sua caracterização e desenvolvimento de um processo 
para a transformação do material extraído em forma de filamentos, através do processo de 
extrusão. A matéria prima foi coletada na praia de Ponta Negra. No processo de extração do 
alginato das algas foram utilizadas as etapas de lavagem; secagem, ao sol; trituração e peneragem; 
tratamento com HCl; tratamento com NaOH; separação por centrifugação. Foram obtidos 
alginatos nas formas de alginato de sódio, alginato de cálcio e ácido algínico.
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Resumo:  
 
Esgotos domésticos são soluções ricas em nutrientes que se tratados pode ter sua carga de matéria 
orgânica reduzida e poderão diminuir o impacto poluidor ao meio ambiente. Os efluentes podem 
ser usados para irrigação e nutrição de espécies vegetais através da hidroponia, que consiste em 
fornecer os nutrientes necessários a planta através de solução nutritiva. O objetivo é avaliar o 
desenvolvimento da zínia (Zínia elegans) em sistema hidropônico, utilizando como fonte nutritiva 
o efluente doméstico tratado. O experimento foi realizado na Estação de Tratamento de Esgotos 
(ETE) da UFRN, onde se instalou bancadas de hidroponia e cultivou-se a zínia em sistema com 
diferentes tempos de recirculação (T2-24h, T1-48h e T4-72h), foram realizadas análises físico-
químicas dos efluentes de entrada e saída, e semanalmente medições nas flores para 
acompanhamento do desenvolvimento. As plantas apresentaram: T2 (altura: 34,47cm; nºfolhas: 
76,89unid.; nºbotões: 6,36unid; nºflores; 7unid.); T1(altura: 33,23cm; nºfolhas: 66,65; nºbotões: 
6,91; nºflores; 7,18) e T4-(altura: 31,26cm; nºfolhas: 57,36; nºbotões: 5,41; nºflores; 6,09). 
Podemos concluir que o efluente doméstico apresenta-se adequado para o cultivo de flores 
ornamentais. Estatisticamente não houve diferenças significativas nos parâmetros avaliados do 
desenvolvimento da zínia, comprovando que a utilização do efluente constitui uma alternativa de 
substituição de solução nutritiva em sistemas hidropônicos.
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Resumo:  
 
As antenas planares têm despertado interesses devido às suas características, assim como pelas 
vantagens que oferecem quando comparadas com os demais tipos de antenas.Na área de 
comunicações móveis a necessidade de antenas desse tipo tem se tornado cada vez maior devido 
ao intenso crescimento, necessitando de antenas que operem em multifreqüência e em banda larga. 
As antenas de microfita apresentam largura de banda estreita devido às perdas no dielétrico 
geradas pela irradiação.Outra limitação é a degradação do diagrama de irradiação devido à geração 
de ondas de superfície no substrato.Neste trabalho foram realizadas algumas técnicas usadas para 
tentar minimizar as desvantagens no uso de antenas de microfita, sendo elas: substratos com 
material PBG – Photonic Bandgap, antenas em multicamadas e a utilização de patches fabricados 
de materiais supercondutores.As análises desenvolvidas neste trabalho foram realizadas com a 
utilização do método LTT – Linha de Transmissão Transversa no domínio da transformada de 
Fourier que utiliza uma componente de propagação na direção y (transversa à direção real de 
propagação z), tratando assim as equações gerais dos campos elétricos e magnéticos em funções 
de e .Para a antena de microfita com três camadas foram obtidos resultados para a freqüência de 
ressonância e diagrama de irradiação em substratos isotrópicos.Determinando a freqüência de 
ressonância calculada para as considerações de substratos sem perdas no dielétrico e com perdas. 
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Resumo:  
 
Com o objetivo de aumentar a capacidade e cobertura para comunicações de dados em banda 
larga, de acordo com o padrão IEEE 802.16e (Wimax), é abordado neste trabalho métodos 
baseados em arranjo de antenas com oito dipolos verticais, para irradiar n feixes simultâneos em n 
direções, com n entre 0° e 360°, próximo da estação base. Outra otimização realizada é controlar a 
emissão em cada uma das n direções, bem como o alcance do feixe, através da fase e da amplitude 
respectivamente, de cada um dos oito dipolos e estes resultados são apresentados numericamente. 
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Resumo:  
 
O objetivo desse trabalho é analisar o Acoplador em Linha de Lâmina Unilateral Assimétrica com 
substrato fotônico. Este tipo de acoplador é realizado pelo uso do acoplamento natural entre duas 
fendas simetricamente localizadas. A análise é feita utilizando o método LTT, e as definições de 
acoplamento. As linhas de lâmina unilaterais acopladas consistem em um guia de ondas retangular 
dentro do qual existem três regiões dielétricas. A segunda região é um substrato colocado na parte 
central tendo três lâminas condutoras dispostas longitudinalmente ao longo do guia. Os resultados 
numérico-computaiconais são apresentados para a constante dielétrica efetiva, para a impedância 
característica e para o acoplamento desta linha de lâmina unilateral com substrado fotônico, em 
função da frequência.
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Resumo:  
 
A utilização das plantas regionais na extração de corantes naturais seria uma maneira de utilizar 
uma matéria-prima que está sendo desperdiçada em larga escala e contribuir para o 
desenvolvimento sócio-econômico da região. Os corantes naturais apresentam inúmeras vantagens 
em relação aos corantes sintéticos, entre estas, estão: a extração do corante de uma fonte 
renovável, não há problemas de alergia, baixo custo de extração e biodegradação. O trabalho em 
estudo refere-se ao uso do suco de tronco do caule da bananeira como fonte de corante natural. 
Foram utilizadas várias experiências para estudar o efeito da variação da relação de banho. Foram 
preparados seis banhos de tingimento com R:B : 1:1, 1:5, 1:10, 1:25, 1:50. Com outros parâmetros 
como, tempo de tingimento, temperatura, pH foram mantidas constantes. Os resultados mostraram 
que quando a relação de banho for menor, a tonalidade do tingimento é maior, isso ocorre devido 
ao fato de que como R:B 1:1, a concentração do banho é maior, enquanto que com R:B 1:50 o 
corante está muito diluído e leva muito mais tempo para atingir a exaustão.
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Resumo:  
 
O trabalho tem como objetivo avaliar o processo de autogestão coletiva na construção das 
moradias do assentamento Maria da Paz, através das concepções, discursos e ações dos agentes 
envolvidos no processo, desde a sua realização até as reflexões posteriores, mediante levantamento 
bibliográfico, além de entrevistas com os envolvidos a fim de subsidiar o entendimento da 
organização e do processo de autogestão para posterior compilação e análise. Inserido no projeto 
Necessidades, expectativas e sonhos no desenho do possível, este trata especificadamente da 
metodologia construtiva e se configura como investigativa e reflexiva envolvendo 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. Assim, 
este trabalho tem o propósito de estimar e aperfeiçoar 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. Diante desta avaliação foi possível subsidiar o 
planejamento de outros assentamentos que atualmente se encontram em construção e dos demais 
que estão por vim, se consolidando como novas experiências que visam contribuir com a 
qualidade dos habitats rurais.
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Resumo:  
 
Este projeto tem por objetivo estudar técnicas de controle e construir um módulo educativo 
utilizando um sistema de suspensão magnética ativo. Um eletroímã é responsável pela atração de 
um corpo, tentando compensar a força gravitacional, havendo assim o equilíbrio entre a força 
eletromagnética e a gravitacional. Ambas de mesma direção, porém de sentidos opostos. O nível 
de corrente nos terminais da bobina é controlado, baseado no nível de tensão que ocorre no divisor 
de tensão logo na entrada do circuito. O monitoramento da posição é dado por um resistor variável 
por luz(LDR). O controle é desenvolvido analogicamente, através de um controle Proporcional 
derivativo(controle PD). O sinal gerado somente pelo circuito de controle não é suficiente para 
gerar uma alta corrente na bobina. Portanto fez-se necessário implantar um transistor de potência 
para gerar tal corrente. Este sistema devido a suas características e envolvimento de conhecimento 
se apresenta como um módulo a ser utilizado para se obter amplos conhecimentos sobre as 
máquinas sem mancais. O trabalho mostra as diferentes partes do sistema nos indicando as 
diferentes alternativas de projeto.
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Resumo:  
 
A arte de produzir fibras naturais para artigos têxteis não é uma prática comum no Brasil. 
Atualmente, devido aos problemas ecológicos e de saúde causados por alguns materiais sintéticos 
em diversas áreas, a comunidade nos países avançados já está despertando o uso de compósitos 
para substituir esses materiais. O projeto objetiva a utilização da fibra da bananeira na fabricação 
de compósitos. Os compósitos são materiais oriundos de uma combinação de uma fibra como 
reforço e uma resina como matriz. Os talos da bananeira são usados na desfibradeira (fabricada e 
patenteada no laboratório de Engenharia Têxtil). Durante a extração das fibras, o suco e o bagaço 
são separados. O suco é utilizado como fonte de corante natural para tingimento. O bagaço serve 
como matéria prima na fabricação da celulose. No atual projeto as fibras extraídas são lavadas, 
secadas e cardadas para remover o excesso das impurezas. As fibras foram utilizadas na fabricação 
de compósitos com poliéster “ortofthalico” como matriz. Após a fabricação, as propriedades 
mecânicas do compósito foram avaliadas. O resultado final do experimento vai proporcionar a 
obtenção de um material utilizável em diversas áreas como: indústria têxtil, automobilística, 
construção civil, etc. A importância desse material se dá pela substituição de diversos materiais 
sintéticos prejudiciais á natureza e á saúde humana, como: a fibra de vidro, amianto, etc. 
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Resumo:  
 
O uso de fibras vegetais como material para isolação térmica tem sido pesquisado desde 2002 no 
Laboratório de Transferência de Calor – LTC, do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN. No 
presente trabalho, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Engenharia Têxtil da UFRN, 
considerou-se o tratamento superficial da fibra de sisal (Agave sisalana) com n-iso-
propilacrilamida. A exemplo de trabalho anterior (onde utilizou-se hidróxido de sódio), a 
modificação da parte externa da fibra visa alterar suas propriedades térmicas, em particular, a 
flamabilidade, de modo a fazer com que a mesma adquira maior resistência ao calor. Foram 
produzidos em duas condições distintas: fibras in natura e tratadas com 1% (peso/ peso) de solução 
de n-iso-propilacrilamida. Foram analisados três corpos-de-prova de cada configuração, todos com 
dimensões de 356 mm x 102 mm. Os ensaios foram realizados seguindo-se as recomendações da 
norma ABNT–NBR 14.892. Constataram-se diferenças significativas entre os tempos de queima 
obtidos para as duas configurações, tendo os corpos-de-prova tratados com n-iso-propilacrilamida 
apresentado desempenho superior, evidenciando a possibilidade de uso para fins de isolação em 
aplicações de potências térmicas moderadas (até 100°C). 
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Resumo:  
 
O processo de tingimento sempre ocupou lugar único dentre os processos têxteis. Por tingimento 
de material têxtil, entende-se a coloração que lhe é dada e possui permanência relativa. Isto 
implica que a coloração não desbote facilmente durante as lavagens e exposição do material à luz 
e outros agentes. O presente trabalho estuda o efeito do tingimento do corante para diferentes tipos 
de fibra e a avaliação de adsorção. Os resultados mostram que as fibras sintéticas não apresentam 
nenhuma afinidade com os corantes naturais, mas as fibras celulósicas sim e podem possuir 
diversas tonalidades de acordo com as concentrações. 
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Resumo:  
 
Este trabalho consiste na construção de um panorama geral 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 do perfil dos docentes, dos conteúdos e temáticas abordados. O 
objetivo é constituir um quadro geral da pesquisa e extensão em Projeto de Arquitetura no país, 
sempre enfatizando a importância dessa atividade na formação de pesquisadores/docentes, 
estudantes e profissionais relacionados à área. O trabalho é parte dos resultados finais do projeto 
de pesquisa intitulado Quadro Atual da Pesquisa e Extensão em Projeto de Arquitetura no Brasil, 
com início em 2004, que se encontra articulado a outros dois projetos de pesquisa, um sobre 
Teoria e outro sobre Ensino de Projeto de Arquitetura, tendo como universo de pesquisa o mesmo 
quadro institucional brasileiro. Foram coletados dados na plataforma Lattes do CNPq, em 
currículos de 80 docentes em atividade nas universidades mais representativas em todas as regiões 
do país, escolhidos de acordo com o interesse e atuação na área de projeto de arquitetura. Os dados 
foram implantados numa planilha no Programa Excel e, posteriormente, transpostos para o 
Programa Statistic 2, de onde foi possível efetuar o cruzamento dos mesmos, e obter o resultado 
geral da pesquisa em questão.
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Resumo:  
 
A utilização do titânio como biomaterial tem se tornado cada vez mais freqüente devido à sua 
resistência à corrosão e à sua excelente biocompatibilidade. Todavia, a sua preparação 
metalográfica exige uma série de cuidados, uma vez que o titânio é bastante dúctil e propenso à 
deformações mecânicas. O objetivo deste trabalho consiste em encontrar a melhor forma de 
preparação metalográfica de amostras de titânio, para que estas possam receber um tratamento 
superficial adequado visando a adesão, proliferação e diferenciação de células-tronco. Para tanto, 
estas amostras devem apresentar uma superfície polida isenta de riscos e de porosidades e que 
apresentem fácil reprodutibilidade. Realizou-se um lixamento manual com lixas de carbeto de 
silício de diferentes granulometrias e procurou-se a melhor forma de polimento, utilizando-se 
pastas de diamante com diferentes lubrificantes, alumina de diferentes granulometrias, diferentes 
soluções ácidas e solução de sílica com peróxido de hidrogênio. Fotomicrografias foram feitas e 
uma análise criteriosa da melhor forma de preparação metalográfica do titânio foi realizada.
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Resumo:  
 
Os resíduos de corrosão estão sempre presentes nas linhas de dutos. Uma das etapas para o 
gerenciamento da corrosão interna de dutos é a caracterização dos resíduos sólidos. O objetivo 
deste trabalho é caracterizar o produto de corrosão oriundo de gasodutos através das técnicas de 
Difração de Raio-X (DRX) e Fluorescência de Raio-X (FRX). Foram coletadas amostras de 
gasodutos distintos denominados A e B, tratadas utilizando-se um Extrator Soxhlet modelo 2055 e 
caracterizada através de um Difratômetro de Raio-X (DRX) Shimadzu modelo XRD6000 e uma 
Fluorescência de Raio-X (FRX) Phillips modelo PW2400. Nos resultados da amostra 1 e 2 
observou-se à presença de magnetita, além deste mineral foram observados na amostra 2 a siderita 
e o quartzo. A presença destes resíduos pode ocasionar problemas indesejáveis, como a perda de 
eficiência de compressores, afetar o funcionamento de equipamentos, dentre outros. Com os 
resultados da caracterização é possível sugerir procedimentos para minimizar a corrosão nos dutos. 

Palavras chave: Gerenciamneto, DRX, Produto de Corrosão



CÓDIGO: ET0484 
TÍTULO: A ATUAÇÃO DE ARQUITETOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS DO MST NO 
BRASIL 
ALUNO: NATÁLIA ARAÚJO GUILHERMINO (06067252457) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (00123895491) 

 

Resumo:  
 
A atuação de arquitetos em assentamentos rurais do mst no brasil A atuação de arquitetos como 
participantes do processo de construção de habitação social rural é, no Brasil, muito incipiente. 
Nesse processo, atuação do GERAH tem mostrado a importância da atuação desses profissionais, 
sendo pioneiro na inclusão de arquitetos no quadro de integrantes das equipes construtoras de 
assentamentos do MST - Movimento dos trabalhadores Rurais Sem - Terra. Nesse contexto, 
propõe-se estudar os profissionais de Arquitetura e Urbanismo que atuam e/ou atuaram com o 
tema habitação social rural e assim analisar suas propostas, resultados e reflexões. Para realizar o 
estudo, o fez-se um levantamento dos discursos dos integrantes do I Colóquio Habitat e Cidadania 
– Habitação de interesse social no campo, realizado entre 07 e 10 de Setembro do ano corrente, 
bem como da mídia - revistas, jornais e internet - das atuações no campo e sua análise contará com 
auxílio da bibliografia especializada. Esses profissionais atuam desde a prática de planejamento 
participativo dos assentamentos ao ensino e pesquisa em Arquitetura Rural, como vem sendo 
chamado esse novo ramo do conhecimento. 
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Resumo:  
 
Nesse trabalho foi empregada a técnica de Metalurgia do Pó para produzir sinterizados de aço inox 
316L puro e reforçado com NbC (CMMs). O principal objetivo foi identificar o efeito da 
distribuição de carbetos na microestrutura e propriedades mecânicas das amostras sinterizadas. Os 
pós usados nesse trabalho foram o NbC sintetizado pela UFRN e por outro fabricante e o aço inox 
316L fornecido pela Hoganas. Amostras cilíndricas, com 5 mm de diâmetro e 5 mm de altura, 
foram sinterizadas em dois tipos de fornos, a vácuo e resistivo (dilatômetro). As condições de 
sinterização usadas foram temperatura de 1290ºC, taxa de aquecimento de 20ºC/min e tempo de 60 
min. As microestruturas sinterizadas foram caracterizadas através de microscopia óptica e medidas 
de densidade e microdureza. Os resultados preliminares mostram que a distribuição uniforme dos 
carbetos na microestrutura sinterizada influenciou significativamente no aumento da densidade e 
dureza das amostras. Foram produzidas amostras com alta homogeneidade que apresentavam uma 
densidade relativa entre 95,0% e 99,4%. O valor de dureza obtido para elas foi quase duas vezes 
ao do aço inox não reforçado com NbC. 
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Resumo:  
 
Os metais duros à base de WC-Co são largamente usados em aplicações tais como, indústrias de 
mineração, construção civil e como ferramentas de corte. Isso se deve basicamente as suas 
atrativas propriedades, como alta dureza, boa resistência ao desgaste, à fratura, a altas 
temperaturas e boa tenacidade. As propriedades desses materiais estruturais são fortemente 
dependentes da sua microestrutura após a sinterização.Uma importante característica é que suas 
propriedades têm uma considerável melhora com o refinamento das partículas até a escala 
nanométrica. Existem várias alternativas para síntese de materiais nanométricos. Uma delas é a 
moagem de alta energia que se destaca por ser um método simples, eficiente e de custo 
relativamente baixo. Neste trabalho fez-se uso da técnica de moagem de alta energia. Para tanto, 
foi utilizado um moinho do tipo Spex. As amostras foram submetidas a diferentes condições de 
moagem, onde os tempos empregados foram 1hora, 2 horas e 4 horas. Os compósitos sintetizados 
foram caracterizados através das técnicas de Difração de Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV). Os resultados preliminares mostram que o efeito do tempo de moagem 
produz um refino nas partículas de WC do compósito sintetizado. Paralelamente a isso, foi 
possível observar o efeito desses tempos na identificação dos estágios de moagem. 
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Resumo:  
 
Exigências de legislações ambientais, pressão dos clientes e possibilidade de geração de receita 
por meio do reaproveitamento de matéria-prima têm motivado pesquisas sobre a destinação de 
resíduos industriais. Partindo-se da necessidade das indústrias de calçados do Rio Grande do 
Norte, na presente pesquisa procurou-se uma destinação para o resíduo de E.V.A (etileno-vinil-
acetato), polímero termofixo utilizado na fabricação de solados, palmilhas e entresolas, cujo 
processo resulta em um pó de baixa granulometria. A alternativa analisada consistiu da introdução 
do resíduo na mistura destinada à fabricação de blocos de solo-cimento, elemento construtivo 
cujas principais vantagens são a simplicidade de produção e o baixo custo. Foram fabricados 
corpos-de-prova para ensaios de rompimento, realizados no Laboratório de Concreto – NTI-UFRN 
e ensaios para determinação de propriedades térmicas no Laboratório de Geofísica – CCET-
UFRN. Constataram-se redução da massa específica e aumento da resistência térmica dos corpos-
de-prova, sem comprometimento da resistência mecânica, que permaneceu dentro da faixa 
estabelecida pela norma ABNT – NBR 8492. Com base nos resultados obtidos, comprovou-se a 
viabilidade de aplicação do resíduo para produção de blocos destinados à construção de habitações 
de interesse social em regiões de clima quente, com significativa redução da quantidade de 
cimento.
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Resumo:  
 
Reconhecidamente, os concretos fabricados com agregados leves possuem propriedades 
intrínsecas que os caracterizam como materiais de construção relativamente leves e de resistência 
térmica elevada. São diversos os agregados leves que têm sido utilizados na produção desse tipo 
de concreto, bem como são variadas suas aplicações. Além disso, a busca pela solução de 
problemas específicos tem estimulado pesquisadores a considerar a aplicação de resíduos 
industriais na produção de concreto leves, com duplo objetivo: baratear custos e oferecer às 
indústrias opção para destinação desses resíduos. Obviamente, tais materiais deverão obedecer a 
critérios preestabelecidos, sendo imprescindível o conhecimento de certas propriedades. Tendo 
como objeto de estudo um concreto produzido com resíduo plástico com diâmetro máximo das 
partículas de 5,66 mm, gerado por industria de calçados, realizaram-se ensaios para determinação 
da tensão de ruptura (por meio de ensaio de compressão axial), da massa específica aparente bem 
como de propriedades térmicas (condutividade térmica, calor específico e resistência térmica). 
Foram fabricados corpos-de-prova com três percentuais de massa na mistura. Com base nos 
resultados foi possível comparar a variação das propriedades citadas nos casos com e sem 
agregado. Constatou-se o aumento da resistência térmica dos corpos ensaiados sem 
comprometimento da resistência mecânica.
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Resumo:  
 
O E.V.A. (etileno-vinil-acetato) é um resíduo plástico de baixa granulometria oriundo da indústria 
de calçados. Tal material possui uma massa específica aparente relativamente baixa. Ambas as 
características mencionadas qualificam o E.V.A. como material passível de ser utilizado para 
substituir parcialmente os agregados finos na produção de concretos leves, que possuem larga 
aplicação na construção civil. Sendo assim, foram consideradas três porcentagens de E.V.A., 
utilizadas em substituição parcial da areia emprega na produção dos corpos-de-prova. Ensaios de 
resistência à compressão foram realizados no Laboratório de Concreto do Núcleo de Tecnologia 
da UFRN. No Laboratório de Geofísica do CCET – UFRN, realizaram-se medições de 
propriedades térmicas (condutividade térmica e difusividade térmica). As massas específicas 
aparentes foram determinadas no Laboratório de Transferência de Calor – LTC-NTI-UFRN. Com 
base nos resultados, constatou-se a viabilidade de utilização do resíduo industrial para redução da 
massa específica aparente sem comprometer a resistência mecânica ao mesmo tempo em que 
permitiu aumentar a resistência térmica dos corpos-de-prova.
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Resumo:  
 
Análises comparativas entre espumas de EPS (poliestireno expandido) e de poliol de mamona 
(Ricinus communis L.) foram realizadas visando aplicação na construção de vigas do tipo 
sandwich para as asas do avião do projeto Aerodesign da UFRN. Foram fabricados corpos-de-
prova com ambos materiais para análise das propriedades mecânicas, seguindo normas 
internacionais. Também foram realizados estudos para estimativa de custo e de impacto ambiental 
das espumas estudadas. Apesar de terem custos relativamente próximos, a espuma de mamona 
apresentou vantagens para a aplicação no projeto Aerodesign.
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Resumo:  
 
Devido ao avanço tecnológico, as faixas de freqüências de microondas, ondas milimétricas e 
ópticas são cada vez mais utilizadas para a transmissão e recepção de informações, possibilitando 
um largo espectro de freqüências com um potencial enorme de aplicações. Assim, é notório que 
cada vez mais estão sendo desenvolvidas antenas de microfita com as mais diversas aplicações, 
dentre elas: fabricação de mísseis, foguetes, satélites sistemas de comunicação móveis e área 
médica (irradiador utilizado para induzir a hipertermia). Tomando por base que o estudo das 
antenas de microfita com três camadas possibilita a ampliação de sua utilização em diversos 
projetos devido às variações na faixa de operação, o aumento na largura de banda e a diminuição 
na ocupação do espaço físico, objetiva-se, no entanto, aprofundar os conhecimentos em antenas, 
supercondutor e materiais fotônico;comprovar a eficácia do aumento da quantidade de camadas 
dielétricas nas estruturas analisadas utilizando o método LTT. Os resultados estão sendo obtidos 
com a manipulação das equações eletromagnéticas e uso de programas computacionais, já 
desenvolvidas pelo grupo, através da criação de um programa que calcula a variação das 
freqüências reais e imaginárias em decorrência da mudança do comprimento da fita 
supercondutora com a entrada dos parâmetros físicos da antena de três camadas e com substrato 
PBG(material fotônico). 
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Resumo:  
 
O conceito de biossistema integrado consiste em um sistema produtivo agroindustrial onde são 
integradas diversas atividades econômicas, sendo que a saída (output) de uma atividade é utilizada 
como entrada (input) de outra. A presente pesquisa visa elucidar os conhecimentos sobre essa 
técnica de produção através da explanação sobre seu funcionamento nos aspectos técnicos e 
econômicos a partir de um modelo. Tal estudo foi realizado com o auxílio de modelagem 
computacional através do software Super Pro Design 4.9. Foi obtido um faturamento na ordem de 
R$39.441,00, e uma taxa de retorno de 30,67% a.a.. O resultado aponta para uma boa perspectiva 
econômica e ambiental para o investimento em biossistemas integrados uma vez que possui 
retorno econômico positivo e reduz os impactos ambientais das atividades agroindustriais. 

Palavras chave: Biossistemas, Impactos ambientais, Agronegócio



CÓDIGO: ET0528 
TÍTULO: ASPECTOS METODOLÓGICOS DA APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
MODELAGENS DE DADOS METEO- OCEANOGRÁFICOS NA SIMULAÇÃO DE 
PROCESSOS COSTEIROS 
ALUNO: JOSENILMA CARLA DE SOUZA (05510427450) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420) 

 

Resumo:  
 
A maior parte das populações humanas ocupa as regiões costeiras, dando lugar ao 
desenvolvimento de pólos econômicos. Neste caso a modelagem de dados meteo-oceanográficos, 
que vem recebendo bastante atenção da comunidade científica devido ser uma ferramenta de 
monitoramento e previsão dos processos costeiros, possibilita compreender a circulação ou 
hidrodinamismo das águas costeiras. A compreensão dos modelos numéricos e o levantamento 
bibliográfico pertinente à modelagem de dados meteo-oceanográficos na simulação de processos 
costeiros, visou a fundamentação teórica em relação a pesquisa e as fontes de aquisição de 
esquemas numéricos em linguagem de programação FORTRAN ou correlatas. Com isto permitiu-
se uma avaliação da aplicação prática na simulação dos referidos processos. A modelagem de 
dados meteo-oceanográficos envolve uma seqüência de rotinas programadas em FORTRAN, caso 
do Modelo numérico conhecido como POM. Além disso, verifica-se a necessidade da 
compreensão dos fenômenos e escalas de grandezas tratadas no modelo (marés, correntes, 
vórtices, ondas e circulação atmosférica, temperatura, salinidade e densidade), o qual não possui 
uma interface amigável com o usuário, pois as rotinas exigem conhecimento de programação em 
FORTRAN. No entanto, o torna mais maleável, no sentido de readequação das equações 
governantes nesse modelo. Contudo, a presente pesquisa avaliará outros modelos computacionais, 
destinados aos processos costeiros, como o SISBAHIA. 
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Resumo:  
 
Os microrganismos capazes de biodegradar os hidrocarbonetos do petróleo estão largamente 
distribuídos pelos oceanos. Dentre os gêneros de bactérias responsáveis pela biodegradação do 
petróleo, possuem relevante papel o gênero Pseudomonas. A referida pesquisa tem como objetivo 
avaliar a ocorrência de bactérias alcanotroficas em amostras de solo contaminadas com petróleo a 
partir de um screening mediante a utilização do gene alkB como biomarcador molecular. Amostras 
de solo foram coletadas na reserva de manguezal de Diogo Lopes-RN para a construção de ensaios 
de microcosmos, de onde foram obtidas amostras de DNA metagenômico. As reações de PCR 
com os primers degenerados palkB foram analisadas em géis de agarose a 1,5% observando-se 
amplicons de tamanho esperado (~300 pb) para o promotor do gene alkB. Também foi possível 
detectas amplicons de tamanhos esperados em reações de PCR com isolados bacterianos 
originários dos microcosmos contaminados. Estes resultados sugere a ocorrência de alcanotroficas 
nativas nas amostras de solos de Diogo Lopes – RN que são preferencialmente detectadas em 
microcosmos contaminados com petróleo. A clonagem e sequenciamento nucleotídicos destes 
amplocons permitirão a identificação molecular desses isolados e dos amplicons obtidos com 
amostras de Metagenoma de sedimento de mangue da BPP-RN. Nossos resultados evidenciam o 
potencial biotecnológico na exploração da biodiversidade microbiana no mangue da Bacia 
Petrolífera Potiguar-RN. 
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Resumo:  
 
Este trabalho consistiu na avaliação de uma pastagem de Tifton 85 (Cynodom spp.), submetida ao 
método de pastejo rotacionado, sob lotação de vacas leiteiras. Neste estudo determinou-se a 
porcentagem de matéria seca (% MS), produção de matéria seca por hectare (PMS/ha) e altura da 
pastagem, no pré-pastejo. As coletas foram feitas no período de janeiro a junho de 2006, em uma 
propriedade localizada no município de São José de Mipibú, região litorânia do RN. O mês de 
janeiro apresentou a máxima PMS/ha (7,97 t), e a menor PMS/ha foi observada no mês de maio 
(3,52 t). Constatou-se o valor máximo em % MS no mês de maio (32%) e mínimo nos meses de 
março e abril (20%). A altura máxima e mínima do relvado foi de 32,9 cm e 28,6 cm, nos meses 
de março e fevereiro, respectivamente. Os itens estudados variaram de acordo com os meses, em 
função da precipitação pluviométrica, temperatura e adubação.
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Resumo:  
 
Este trabalho consistiu na avaliação de uma pastagem de Tifton 85 (Cynodom spp.), submetida ao 
método de pastejo rotacionado, sob lotação de vacas leiteiras. Neste estudo determinou-se a 
porcentagem de matéria seca (% MS), produção de matéria seca por hectare (PMS/ha) e altura da 
pastagem, no pré-pastejo. As coletas foram feitas no período de janeiro a junho de 2006, em uma 
propriedade localizada no município de São José de Mipibú, região litorânia do RN. O mês de 
janeiro apresentou a máxima PMS/ha (7,97 t), e a menor PMS/ha foi observada no mês de maio 
(3,52 t). Constatou-se o valor máximo em % MS no mês de maio (32%) e mínimo nos meses de 
março e abril (20%). A altura máxima e mínima do relvado foi de 32,9 cm e 28,6 cm, nos meses 
de março e fevereiro, respectivamente. Os itens estudados variaram de acordo com os meses, em 
função da precipitação pluviométrica, temperatura e adubação. 
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Resumo:  
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de níveis crescentes de feno de flor de seda em 
substituição ao concentrado na dieta, sobre aspectos do comportamento ingestivo de cabras em 
lactação. Os tratamentos (T) constituíram-se de dietas contendo feno de capim tifton (Cynodon 
spp.) para todos os tratamentos e feno de flor-de-seda em substituição ao concentrado. As análises 
estatísticas foram realizadas utilizando o programa SAS, adotando-se o nível de 5% de 
significância. O experimento foi conduzido no Centro Profissionalizante em Produção Animal do 
Seridó, pertencente a EMPARN, localizado no município de Cruzeta, RN, no período de dezembro 
de 2005 a fevereiro de 2006, com duração de 65 dias divididos em 5 períodos de 13 dias. O 
resultado indicou haver diferença significativa entre os tratamentos T1 e T5 para tempo de 
mastigação total. Esse resultado deve-se, provavelmente, ao menor teor de fibra em detergente 
neutro e maior densidade energética do T1 em relação ao T5. Não houve diferença significativa 
para o tempo despendido com ingestão de água entre os tratamentos. A substituição do 
concentrado pelo feno de flor de seda até ao nível de 44,48 % não provocou alterações no 
comportamento ingestivo. O uso dessa fonte alternativa na alimentação de cabras é de grande 
relevância, pois possibilita a elaboração de dietas a custos mais baixos, visando uma boa produção 
de leite sendo o uso deste viável para pequenos produtores. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento ingestivo de ovinos ao substituir 
o milho da sua dieta por níveis crescentes de melão. O experimento foi conduzido na estação 
experimental de Terras Secas, pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 
Norte – EMPARN, localizada no município de Pedro Avelino, RN, a 150 km de Natal, nos meses 
de janeiro e março de 2006. Dentro dos parâmetros comportamentais analisados nesse 
experimento, encontrou-se uma diferença significativa apenas para os tempos gastos com as 
atividades de Alimentação e Ócio Deitado. Os baixos valores encontrados para a variável Em Pé 
Bebendo Transformado ocorreram devido ao fato dos animais poderem beber água em momentos 
diferentes ao do registro da atividade. Como não foi observada nenhuma alteração, pode-se 
substituir em até 100% de melão o milho da dieta, isso sobre o aspecto comportamental. Porém 
estudos relacionados ao desempenho produtivo devem ser realizados e associados ao estudo do 
comportamento ingestivo para que seja, assim, definido o nível ótimo dessa substituição. 
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Resumo:  
 
O consumidor tem buscado alimentos com boas características sensoriais, nutritivos e, se possível, 
com propriedades funcionais. A maioria das frutas possui como principais características 
nutricionais seu valor energético, conteúdo de fibras, vitaminas e minerais. O umbu e o cajá são 
frutas que apresentam apelo “exótico” para o mercado externo, o que vem estimulando o aumento 
de sua produção. Essas frutas são consumidas, principalmente no Nordeste e na forma in natura, 
de polpas e de sorvetes, não tendo sido explorado o seu potencial para industrialização. Este 
trabalho teve como objetivo realizar estudos preliminares sobre a possível industrialização destas 
frutas na forma de geléias. Os elementos básicos para a elaboração de uma geléia são os seguintes: 
frutas, pectina, ácido, açúcar e água. Uma combinação adequada deles, tanto na qualidade como na 
ordem de colocação durante o processamento, irá definir a qualidade de uma geléia. Foram 
realizados vários testes para se encontrar uma formulação ideal para ambas as geléias. Obteve-se 
como formulações finais para as geléias de cajá e umbu, 63,7 e 63,3%de suco, 36,3 e 36,3% de 
sacarose e 0,3 e 0,5% de pectina. De acordo com os resultados as geléias encontram-se dentro dos 
parâmetros exigidos em relação ao pH e Brix de geléias de frutas industrializadas (pH de 2,8 para 
a cajá e 2,75 para a de umbu e Brix de 66,5 para ambas). Testes sensoriais informais realizados 
com as geléias indicaram uma boa aceitação dos provadores.
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Resumo:  
 
A utilização de inimigos naturais no controle biológico de pragas é vista pelos pesquisadores como 
solução para problemas do controle químico. O mecanismo da perda da atividade do vírus seco 
durante a estocagem ainda não foi esclarecido e pode estar relacionado com os ingredientes usados 
na formulação e com o teor de umidade. Uma das causas da perda de estabilidade do biopesticida 
baculovirus em pó, durante o armazenamento, estando associada aos efeitos da higroscopicidade. 
O conhecimento das isotermas de sorção de água e a sua modelagem matemática permitem avaliar 
a estabilidade do produto. Foram determinadas isotermas de equilíbrio higroscópico do 
biopesticida comercial e puro, a 25ºC e ajustados diferentes modelos matemáticos. Para obtenção 
dos dados utilizou-se o método dinâmico. Com base nos resultados, concluiu-se que a adição de 
caulim na fórmula do biopesticida diminui a sua higroscopicidade e altera o comportamento da 
isoterma, com conformação característica de sólidos microporosos. Sem adição de caulim em sua 
formulação, a isoterma obtida apresenta comportamento similar a de produtos biológicos. Dos 
modelos testados, o proposto por Halsey é o que melhor representa a higroscopicidade do 
biopesticida comercial, apresentando coeficiente de correlação de 98,62% e erro médio relativo de 
1,78%, enquanto o modelo de Henderson modificado se ajustou aos dados experimentais do 
biopesticida puro, apresentando coeficiente de correlação de 96,67% e erro relativo médio de 
7,18%.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é obtenção de membranas cerâmicas pelo processo “Slip 
Casting” (colagem de barbotina). Foram estudadas membranas de alumina (Al2O3), com duas 
composições de barbotina para controle da porosidade. O material utilizado para obtenção das 
membranas foi: Al2O3, ligante polimérico (Poliácido estirnossulfônico-co-ácido maléico), 
defloculante (NaCl) e água destilada; e no outro adicionou-se amido de milho. Em seguida, as 
membranas foram sinterizadas em temperaturas de 1200 a 1500°C. O efeito da porosidade nas 
propriedades mecânicas das membranas foi determinado pela relação das porosidades para cada 
composição e temperatura, através do método dinâmico, no qual foram utilizadas, como elementos 
de medição, a dureza Vickers, as constantes elásticas ν, E, G e K, e a resistência à flexão e 
compressão. Isso porque a utilização de membranas cerâmicas em filtração está diretamente 
relacionada com a porosidade e propriedades mecânicas, portanto, é importante a conciliação entre 
essas propriedades, através do controle da porosidade. 
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Resumo:  
 
Membranas cerâmicas de óxido de alumínio (Al2O3) foram produzidas pelo método de Slip 
Casting (colagem de barbotina) e sinterizadas em temperatura de 1200°C. As membranas 
sinterizadas apresentaram boa capilaridade, o que permitiu a realização de testes para aplicação na 
área de tratamento de efluentes industriais. O controle do processo de fabricação e a sinterização 
da membrana de Al2O3 possibilitou a obtenção das propriedades desejadas para esta aplicação. 
No método empregado, Slip Casting, foi utilizado um molde de gesso e uma suspensão que 
consiste em Al2O3, ligante polimérico (Poliácido estirnossulfônico-co-ácido maléico), um 
defloculante (NaCl) e água destilada. O óxido de alumínio apresenta boa estabilidade térmica e 
elétrica, fácil manuseio e boa conformação. Características como espessura, porosidade, tamanho 
de poros, densidade, permeabilidade e seletividade desse material são de fundamental importância 
para designação de sua aplicabilidade na área de filtração. Estes parâmetros foram analisados 
através de micrografias no microscópio eletrônico de varredura (MEV), porosimetria de mercúrio, 
determinação da densidade pelo método de Arquimedes, bem como testes de filtração com 
efluentes industriais e analise das características das peças para a aplicação. 
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Resumo:  
 
As operações de perfuração de poços de petróleo são constituídas por várias etapas. Na primeira 
delas, o poço é perfurado através de uma broca, e um dos componentes mais importantes nesta 
fase é o fluido de perfuração. Existem várias funções atribuídas ao fluido de perfuração, algumas 
delas são: lubrificar e resfriar a broca, estabilizar a formação rochosa, impedir o fluxo de fluido 
indesejável para o interior do poço, permitir equilíbrio entre as pressões das formações rochosas e 
a pressão dentro dos poços. Após a fase de perfuração, é necessário manter a estabilidade entre a 
formação rochosa e o anular, que se dá através da operação de cimentação. No início do processo, 
são colocados tampões que impedem a contaminação do fluido de perfuração pelo cimento, já que 
o mesmo é indesejável por alterar muitas propriedades dos fluidos de perfuração. Este trabalho 
visou averiguar a influência da contaminação de fluidos de perfuração a base de água por adição 
de cimento (4 e 8lb/bbl) e o efeito da adição de Carbonato de sódio e Bicarbonato de sódio como 
inibidores dos efeitos da contaminação por cimento. Verificou-se que o tratamento com 
bicarbonato de sódio foi o mais eficiente. 
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Resumo:  
 
Atualmente o consumo e uso do tomate seco no Brasil têm crescido bastante, todavia a maior parte 
da produção é artesanal, sem maiores controles das variáveis operacionais e qualidade do produto. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de desidratação osmótica do tomate seguido de 
secagem em estufa com circulação de ar. Os tomates foram desidrados em soluções osmóticas com 
5% de NaCl e 35% de açúcar e com 5% de NaCl e 25% de açúcar por 2, 3 e 4 horas, com secagem 
complementar em estufa de circulação de ar a 70ºC/3h. Os tomates in natura, pré-processados 
osmoticamente e secos em estufa foram caracterizados através de análises físico-químicas (pH, 
acidez, sólidos solúveis, umidade, Aa). Calculou-se a perda de umidade (PU), ganho de sólidos 
(GS) e redução de peso (RP). Realizou-se a análise sensorial do produto obtido. Os resultados das 
análises físico-químicas mostraram-se compatíveis aos encontrados na literatura. A perda de água 
e absorção de sólidos durante a desidratação osmótica e a secagem final diminuíram a atividade de 
água dos tomates a valores abaixo de 0,5, o que prolonga a sua vida de prateleira. Os tomates 
desidratados não tiveram boa aceitação no teste sensorial, principalmente no que diz respeito ao 
sabor, devido ao alto teor de sal residual e de açúcar. A redução do teor de açúcar na solução 
osmótica concomitantemente com a diminuição do tempo de desidratação osmótica melhorou o 
índice de aceitabilidade do produto.
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Resumo:  
 
Considerando a importância da caprinocultura para a região Nordeste, a capacidade nutritiva do 
leite de cabra e o excedente da produção do leite in natura, as cooperativas têm buscado formas de 
aproveitamento e industrialização do leite de cabra, tanto como produtos derivados como na 
própria produção do leite em pó. O elevado custo do secador utilizado pela indústria para 
produção de leite em pó, o spray dryer, muitas vezes inviabiliza sua utilização nas usinas de leite 
de pequeno porte. O baixo custo do secador de leito de jorro, cujo produto em pó apresenta 
qualidade similar ao obtido no spray, despertou o interesse dos produtores da região em utilizar 
este equipamento na produção do leite em pó. Considerando-se a importância das propriedades 
físicas e termodinâmicas dos materiais no dimensionamento dos equipamentos e otimização dos 
processos industriais, os dados iniciais desta pesquisa apresentados neste trabalho referem-se à 
determinação das propriedades termofísicas do leite de cabra, tais como densidade, tensão 
superficial, capacidade calorífica e difusividade térmica. Apresenta-se ainda a caracterização 
físico-química, com determinação do teor de sólidos totais, sólidos solúveis, pH e acidez do leite 
de cabra. Algumas propriedades do leite de cabra foram avaliadas em diferentes faixas de 
temperatura e para três níveis de concentração de sólidos. Os resultados mostram que densidade e 
tensão superficial, do leite, variam com a temperatura e concentração de sólidos.
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Resumo:  
 
A principal matéria prima para a indústria cerâmica do Rio Grande do Norte e estados vizinhos 
provém das rochas pegmatíticas da região do Seridó. Isto justifica buscar técnicas que possam ser 
empregadas para a separação de quartzo e feldspato, os quais ocorrem usualmente intercrescidos, 
visando agregar valor à matéria prima do Estado. O presente trabalho mostra resultados de estudos 
de microflotação em Tubo de Hallimond modificado para os minerais feldspato potássico (FK) e 
quartzo (Qz) utilizando óleo de oiticica (licania rígida Benth) como coletor. Pesquisas feitas sobre 
o óleo de oiticica mostram que o principal componente desse é o ácido α-licânico, que apresenta 
uma cadeia carbônica composta por dezoito carbonos que contém três duplas ligações e um grupo 
cetona no quarto carbono. O óleo foi extraído dos frutos da oiticica por prensagem e cozimento, 
tendo sido posteriormente saponificado com NaOH. Os experimentos de microflotação de FK e 
Qz com óleo de oiticica (concentração de 1460 g/t – pH final 10,78) apresentaram rendimentos de 
19,63% e 11,39% respectivamente. Para caracterização foram realizadas análises por FTIR 
(espectrometria no infravermelho). A análise por FTIR apresentou bons resultados, apesar de a 
banda em 966 cm-1, característica dos grupos que contém trans-isômeros, apresentar uma 
intensidade menor que a expressa pela literatura. Os resultados para FK são comparados com 
dados obtidos para flotação deste mineral com oleato de sódio e óleo de pequi. 
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Resumo:  
 
A qualidade tem se tornado um dos fatores de decisão mais importantes na escolha de um produto 
ou serviço, principalmente após os anos 80, quando a revolução da qualidade exigiu a melhoria da 
qualidade como condição para a sobrevivência de muitas indústrias. O objetivo deste trabalho é 
propor metodologias específicas de CEP (Controle Estatístico do processo) para implementação 
em algumas indústrias do RN, em particular nos setores têxtil, carcinicultura, construção civil, 
bebida e alimentos, que são setores de grande relevância para o desenvolvimento do RN. Após 
esta proposição pretende-se iniciar uma interação UFRN-Indústria que venha a viabilizar a 
implementação destas propostas. 
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Resumo:  
 
O óxido de níquel e zircônia estabilizada com ítria (NiO/YSZ) é um compósito conhecido como 
cermet e, atualmente, vem sendo muito utilizado em eletrocatálise, como anodo em células a 
combustível de óxido sólido. O compósito ZrO2: 8mol% Y2O3-Ni (YSZ-Ni) é o material 
convencional destas células que utiliza a zircônia estabilizada com ítrio como eletrólito devido à 
alta atividade catalítica do níquel para a oxidação de combustíveis. Neste trabalho foram 
sintetizados pós de NiO/YSZ por dois métodos de síntese: impregnação e pechini modificado, com 
o objetivo de se comparar os métodos de síntese através das suas propriedades finais. O método de 
impregnação consiste na deposição do catalisador na superfície do suporte, utilizando-se apenas Ni
(NO3)2.6H2O e o pó de YSZ numa razão em peso NiO/YSZ = 56/44%. Já o método dos 
precursores poliméricos baseia-se na poliesterificação do quelato metálico. Os materiais obtidos 
nas sínteses foram calcinados a 350°C e, posteriormente a 950°C. Foram caracterizados pelas 
técnicas de difração de raios X, análise termogravimétrica, microscopia eletrônica de varredura e 
análise química qualitativa por EDS. Comparando-se ambos os métodos, esses se mostram 
eficazes para a obtenção do anodo das células a combustível. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é a obtenção e caracterização de pós de PbTiO3, SrTiO3 e BaTiO3 puros 
e dopados com terras raras, a partir de um método químico (Pechini), visando o entendimento da 
influência dos dopantes na estrutura dos materiais estudados. O PbTiO3 exibe importantes 
aplicações em sensores de gases e dispositivos eletrônicos, o SrTiO3 apresenta características de 
um bom semicondutor, com alta constante dielétrica e boa capacitância na voltagem aplicada e o 
BaTiO3 apresenta propriedades óticas e elétricas. Para caracterizar esses materiais utilizamos as 
técnicas de difração de raios-X e análise termogravimétrica. Os resultados revelaram que a fase 
perovisquita foi obtida em uma baixa temperatura e que a adição do dopante favorece a 
estabilidade térmica do material. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho aborda o emprego da gravimetria com o objetivo de modelamento 3D de 
corpos graníticos, tendo como exemplo o Plúton Barcelona. O Plúton localiza-se na porção leste 
da Faixa Seridó, com área de aproximadamente 200 Km2. O método gravimétrico proporciona 
conhecimentos acerca da geometria e disposição dos corpos graníticos em profundidade. As 
informações obtidas pelo método são fisicamente fundamentadas nos contrastes laterais de 
densidade entre as intrusões graníticas e o substrato encaixante. O banco de dados gravimétrico 
utilizado foi do PPGG/UFRN, complementado com aquisição de novas estações gravimétricas. 
Para a geração dos mapas gravimétrico Bouguer, residual e modelagem 3D do Plúton foi gerado 
um grid de 1Km x 1Km. Na correção Bouguer utilizou-se a densidade de 2,67g/cm3 e na 
separação Regional/Residual utilizou-se o método polinomial robusto, considerando-se o 
polinômio de grau 4 como a melhor representação do regional gravimétrico. Na modelagem do 
Plúton Barcelona foi utilizado o método de inversão 3D, com os vínculos de suavidade e contraste 
de densidade de -0,06 g/cm3. De acordo com o modelo obtido pode-se interpretar o corpo 
granítico com uma secção transversal em forma de gota invertida, com apenas uma zona de raiz. A 
profundidade máxima obtida é da ordem de 2,5 km. Este modelo mostra-se coerente com o 
modelo proposto anteriormente, permitindo concluir que a gravimetria é uma excelente ferramenta 
para o modelamento de corpos graníticos.
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Resumo:  
 
A metalografia quantitativa aliada à softwares de análise de imagem resulta em caracterização 
microestrutural de materiais com confiabilidade e precisão. Através da análise de parâmetros como 
número, tamanho, distribuição e fração volumétrica de grãos e suas respectivas fases, 
determinados pela metalografia quantitativa, pode-se correlacionar a estrutura do material com 
suas propriedades. Neste trabalho é apresentado uma metodologia para análise quantitativa dos 
tamanhos de grãos, contagem de grãos e separação de fases em amostras de aços AISI M35 que 
apresentam uma variação microestrutural quando tratadas em plasma. O software utilizado foi o 
Image Pro Plus, uma poderosa ferramenta para o processamento e análise de imagem. A separação 
das fases foi feita pelo processo de segmentação, uma discriminação de cores de tons de cinza da 
imagem. Com as áreas de interesse destacadas, a análise é feita por ferramentas de medidas 
presentes no software. Através dos resultados obtidos pode-se evidenciar o nível de qualidade e 
precisão desse método quando comparado com métodos manuais de análise. 
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Resumo:  
 
Este projeto consiste em um sistema automático para rastreamento do sol que utiliza o sistema 
operacional Linux, formado por uma plataforma que apresenta dois graus de liberdade e se move 
por meio de dois motores de passo acoplados aos eixos de rotação. O controle é feito por meio da 
porta paralela do computador, através de um programa em linguagem C, que gera uma seqüência 
binária, e do driver Comedi. A intermediação do periférico com os motores de passo é feita pelo 
circuito de acionamento que é composto por buffers e chaves. Os motores são energizados a meio 
passo(Half-Step), que é a energização de mais de uma fase por vez, ou seja, é a combinação de 
duas outras formas a passo completo. Desta forma o motor se desloca com a precisão duas vezes 
maior e menor velocidade, porém se observa o maior consumo de energia. Inicialmente a meta 
incluía o controle do conjunto móvel por meio da porta paralela do computador, entretanto 
observou-se a limitação do número de bits existentes neste periférico e sua necessidade de 
ampliação. A solução encontrada consiste no uso de placas conversoras analógico/digital USB – 
24 bits e encoders absolutos ópticos. Desta forma, ambos os motores serão controlados 
simultaneamente, além da leitura relativa ao seu deslocamento.
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Resumo:  
 
O trabalho descreve os procedimentos de coleta de dados e a metodologia adotados para um 
estudo de alteração climática em uma área de clima do tipo quente e úmido e em baixa latitude. A 
pesquisa se desenvolveu tendo como universo de estudo a cidade de Natal/RN. O objetivo 
principal consiste na análise dos tipos de revestimento de superfície externa horizontal através da 
disposição de equipamentos – Hobo, Weather Station e Testo – de medição de condicionantes 
ambientais externas como temperatura e umidade do ar, em todas as 04 regiões administrativas do 
município. Para tal, as medições ocorreram em fevereiro e julho, períodos climáticos condizentes 
com as características de verão e inverno, respectivamente. A identificação e análise das variáveis 
de temperatura e umidade do ar correlacionadas com o estudo da localização e das superfícies 
adjacentes permitiu encontrar dados concretos sobre a conseqüência das ações antrópicas nos 
microclimas urbanos. Esse trabalho se mostra importante pelo registro das etapas de uma pesquisa 
que possui um enfoque inovador, em que se aliam os conhecimentos de clima urbano, arquitetura e 
características técnicas de materiais de construção.
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Resumo:  
 
A natureza e evolução dos processos de produção de energia na cromosfera e coroa estelar tem se 
tornado numa das questões mais excitantes da Astrofísica moderna, em particular porque é a partir 
da compreensão de quais mecanismos físicos controlam tal atividade que poderemos solidificar o 
nosso conhecimento sobre a própria atividade solar. Ao longo da última década, um grande 
número de medidas de parâmetros físicos foi efetuado para amostras estatisticamente robustas de 
estrelas do tipo solar, incluindo rotação e fluxos de emissão coronal e cromosférico. No presente 
trabalho apresentamos uma análise pioneira das relações entre rotação, fluxos de emissão em 
Cálcio II e fluxos de emissão em raio-x, tomando como parâmetro indicador da velocidade 
rotacional o próprio período de rotação. É importante sublinhar que até o presente tal gênero de 
estudo era efetuado tomando como base na velocidade rotacional projetada que naturalmente 
impunha um viés devido ao desconhecimento do ângulo de inclinação do eixo de rotação. Um 
primeiro resultado de fortes conseqüências é a confirmação, com base numa amostra de estrelas 
estatisticamente representativa, de que efetivamente tanto a atividade coronal quanto a 
cromosférica são dominadas por dois processos físicos distintos: Um associado diretamente ao 
campo magnético estelar, e portanto à rotação, e outro que independe da rotação. 
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Resumo:  
 
A maioria das reações químicas são efetuadas em solução com auxílio de solventes de polaridades 
diversificadas, para o processo de quebra e formação de novas ligações na obtenção dos produtos 
desejáveis. O peróxido de hidrogênio, etanol, éter etílico e a acetonitrila geralmente são usados em 
sínteses, análises orgânicas e inorgânicas, sendo que o H2O2 é mais usado como reagente. 
Desenvolvemos estudos das suas estruturas moleculares, ângulos, distância de ligação e densidade 
parcial de carga desses compostos. Analisamos seus espectros eletrônicos na região UV-visível, 
onde calculamos a força do oscilador e os baricentros das transições. As polarizabilidades 
eletrônicas foram obtidas com a finalidade de avaliar as interatividades relativas entre os 
compostos em sistemas moleculares. O H2O2 possui maior constante dielétrica favorecendo um 
alto nível de dissociação. Já o éter etílico é o que favorece menor nível de dissociação, possui a 
maior polarizabilidade molecular, e em contrapartida é o mais volátil, devido ao seu impedimento 
estereoquímico e a natureza intramolecular de suas ligações. A acetonitrila possui a segunda maior 
constante dielétrica e a segunda maior polarizabilidade. O metanol é o menos reativo apresentando 
uma maior dificuldade em distorcer a nuvem eletrônica. Portanto, o estudo de algumas 
propriedades direciona a utilização de um composto como solvente, bem como a elucidação de sua 
reatividade. 
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Resumo:  
 
Este trabalho apresenta uma caracterização morfológica da superfície de óxido de alumínio poroso 
produzido por anodização através de uma corrente alternada em diferentes voltagens e tempo. 
Estes parâmetros definem o tipo de estrutura formada e suas dimensões como a espessura da 
camada de óxido e o diâmetro dos poros formados. A produção de membranas inorgânicas porosas 
pelo processo de anodização é de grande interesse tecnológico devido suas possíveis aplicações, 
como matriz para sinterização de nanomateriais. O sistema de anodização do alumínio consiste em 
uma célula eletroquímica formada por uma solução de ácido sulfúrico, de um eletrodo e um 
contra-eletrodo de alumínio e de uma fonte de tensão ou corrente. Após a obtenção, as membranas 
de alumina porosa foram extraídas através de dissolução química utilizando uma solução a base de 
HCl e CuCl2. Os resultados obtidos foram avaliados através da difração de raio-X (DRX), para a 
determinação das fases cristalinas presentes, também as membranas foram caracterizadas através 
da microscopia eletrônica de varredura (MEV), quanto a forma e tamanho de poros. O calculo da 
espessura da camada foi feita através do comparador sensitivo mecânico que mede 1micron por 
divisão. 
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Resumo:  
 
A presente pesquisa investigou a qualidade do ar interior e o conforto térmico em áreas reservadas 
a estacionamentos, através da relação direta destes ambientes com a poluição veicular. Para 
realização deste estudo, optou-se por estacionamentos com tipologias arquitetônicas diferenciadas, 
sendo um estacionamento aberto e um estacionamento fechado, ambos ventilados naturalmente, 
situados em Natal/RN. Para tal, realizou-se pesquisa de campo nos dois estacionamentos em 
períodos distintos (janeiro e julho), espaço de tempo condizente com os períodos climáticos 
característicos (verão e inverno, respectivamente) da referida cidade. As condicionantes 
ambientais internas foram mensuradas através de instrumentos de medições da temperatura do ar, 
umidade relativa do ar, velocidade e direção dos ventos; as humanas, através de entrevistas 
aplicadas com usuários dos locais (visitantes e funcionários); e as químicas, através de 
instrumentos de medição apropriados para material particulado, monóxido de carbono e ozônio. 
Na análise dos resultados, constatou-se que as condicionantes químicas atingiram maiores 
concentrações no estacionamento fechado. Este quadro foi agravado pelas condições climáticas do 
local (maiores temperaturas do ar), resultando num maior registro de usuários insatisfeitos. Por 
fim, a pesquisa revelou que a escolha e projeto da tipologia arquitetônica adequada tem grande 
importância na qualidade do ar interior e o conforto térmico. 
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Resumo:  
 
Recentemente, devido aos problemas ecológicos causados pelos abusos do avanço tecnológico, a 
sociedade tem se voltado para preservação do meio ambiente e passou a valorizar mais a matéria 
prima vinda da natureza. Foi selecionada a bananeira de variedade pacovan e os talos foram 
utilizados na extração das fibras. Após a extração das fibras foram lavadas e cardadas para 
remoção das impurezas. As fibras foram caracterizadas para avaliar o título, diâmetro, bem como 
as características da vista longitudinal e transversal no MEV. Após a caracterização foi 
desenvolvido um tecido com as fibras da bananeira. Este tecido foi utilizado na fabricação de um 
compósito como poliéster oftoftálico como matriz. Após a remoção do compósito foram retirados 
corpos de prova para avaliar as propriedades mecânicas: tração, impacto e flexão. Os resultados 
mostram as propriedades mecânicas que os compósitos podem ser aplicados em várias finalidades 
na fabricação móveis, divisórias, entre outras. Nos trabalho foram utilizadas duas fibras para efeito 
comparativos das propriedades mecânicas dos compósitos. 
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Resumo:  
 
A região de Serra Verde, situada a oeste da cidade de Santa Cruz (Estado do Rio Grande do Norte) 
insere-se no contexto geológico da Faixa Seridó, extremo NE da Província Borborema. O estudo 
visou a caracterização de rochas granitóides associadas a zonas de cisalhamento. Regionalmente, a 
principal característica da região é a presença de zonas de cisalhamento dúctil transcorrente 
dextrais. Corpos graníticos são cronologicamente relacionados ao desenvolvimento dessas zonas. 
Com o auxílio de ferramentas tais como sensoriamento remoto, trabalhos de campo com ênfase a 
disposição geométrica dos elementos dúcteis e frágeis existentes, descrição de laminas delgadas o 
plúton de Serra Verde (PSV) e suas encaixantes foram mapeados. O PSV mostrou uma 
composição monzogranítica tendo biotita e anfibólio como principais máficos. O magma que lhe 
deu origem foi relativamente oxidado. Duas foliações são identificadas no PSV adquiridas nos 
estágios magmático e sólido. Sua colocação contemporânea ao desenvolvimento de zona de 
cisalhamento homonima (ZCSV) que o margeia, é responsável pela sua geometria en cornue . Essa 
Zona é relacionada à fase de deformação regional D3. Rochas gnáissicas, as vezes migmatitizadas 
constituem a rocha hospedeira do granitóide. Quanto à deformação frágil, o sistema de fraturas de 
direção EW é o mais proeminente. Alguns desses lineamentos EW servem de hospedeiros para 
magmas basálticos que formam plugs vulcânicos, sendo os principais denominados três irmãos. 
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Resumo:  
 
A fibra do caroá pode ser utilizada para a confecção de peças artesanais, sem no entanto, destruir a 
planta, através de uma técnica de cortar as folhas que mantém a bromélia viva. Foram selecionadas 
as folhas d do caroá para a extração das fibras. Após a extração das fibras foram lavadas e 
cardadas para remoção das impurezas. As fibras foram caracterizadas para avaliar o título, 
diâmetro, bem como as características da vista longitudinal e transversal no MEV. Após a 
caracterização foi desenvolvido um tecido com as fibras do caroá. Este tecido foi utilizado na 
fabricação de um compósito como poliéster oftoftálico como matriz. Após a remoção do 
compósito foram retirados corpos de prova para avaliar as propriedades mecânicas: tração, 
impacto e flexão. Os resultados mostram as propriedades mecânicas que os compósitos podem ter 
sendo aplicados em várias finalidades na fabricação móveis, divisórias, entre outras.
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Resumo:  
 
A folha do abacaxizeiro é uma fonte rica de fibras que atualmente está sendo desperdiçada. Já foi 
desenvolvida e patenteada uma desfibradeira no laboratório de Engenharia Têxtil. Com ajuda desta 
desfibradeira, foram desfibradas fibras da folha do abacaxi. As fibras foram lavadas e cardadas 
para remover as impurezas. Após esse tratamento, as fibras foram tratadas nos processos de 
cozinhamento alcalino e alvejamento. Em seguida destes processos, as fibras foram submetidas no 
processo de tingimento com corantes da classe direta, a tina e reativo para avaliar o desempenho 
da fixação do corante. Foram avaliadas as influências dos seguintes parâmetros como relação de 
banho, temperatura, tempo, pH e concentração do sal.
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Resumo:  
 
A tensão superficial é uma das propriedades físico-químicas de maior importância, e a sua 
quantificação é necessária em várias instâncias da indústria. São diversos os métodos que podem 
ser empregados para a determinação da tensão superficial e estes são classificados em estáticos, 
dinâmicos e de desprendimento. Entretanto, em alguns desses métodos são necessários 
equipamentos específicos, nem sempre disponíveis nos laboratórios dos cursos de graduação. Este 
trabalho teve como objetivo comparar dois métodos de medida de tensão superficial. Medidas de 
tensão superficial de líquidos puros foram feitas pela técnica da placa de Wilhelmy, realizadas em 
um tensiômetro DCA, e pelo método do peso da gota, utilizando uma bureta comum para obtenção 
das gotas. Os resultados obtidos mostraram que o método do peso da gota, embora utilizando um 
aparato bastante simples, forneceu resultados bastante precisos em comparação a métodos mais 
sofisticados de medidas de tensão superficial, que utilizam tensiômetros caros e sofisticados. Além 
disso, o estudo indicou que o método do peso da gota é acessível a laboratórios que possuam 
condições mínimas de funcionamento.

Palavras chave: Placa de Wilhelmy, Tensão superficial, Peso da gota



CÓDIGO: ET0636 
TÍTULO: ESTUDO DO CINÉTICO DO BACILLUS CHITINOLYTICUS 
ALUNO: ALDO BATISTA SOARES JÚNIOR (05359001470) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (02714319971)  
CO-AUTOR: PRISCILA PONTES CRUZ (05675998411)

 

Resumo:  
 
A quitina, matéria-prima para obtenção da quitosana, é encontrada no exoesqueleto dos 
artrópodes, crustáceos e insetos na forma de uma matriz biopolimérica impregnada de 
componentes minerais associada a proteínas e pigmentos. Este polímero é o segundo mais 
abundante na natureza. Devido ao potencial de conversão da quitosana em oligossacarídeos, a 
quitosana tem sido alvo de diversos estudos. Esses oligossacarídeos despertam bastante interesse 
devido às suas propriedades bioativas. O presente trabalho tem por objetivo estabelecer estratégias 
de preparo do pré-inóculo e inóculo do Bacillus chitinolyticus, o qual é capaz de produzir enzimas 
quitinolíticas. Para isto, foram realizados estudos cinéticos do pré-inóclulo e inóculo para estudar o 
comportamento e identificar a fase de crescimento exponencial do microrganismo, diminuindo 
dessa forma a fase lag dos processos fermentativos e com isso reduzindo custos. Nesse estudo foi 
utilizada como meio de cultivo o meio A. A fermentação foi analisada durante um período de 24 
horas, sendo coletadas amostras de 1 em 1 hora. As variáveis analisadas foram: o pH do meio, o 
crescimento da concentração celular, pelo método da espectrometria e o consumo de açúcares 
redutores pelo método do DNS. Os resultados obtidos mostraram que no cultivo para o pré-inóculo 
a fase exponencial inicia em torno de 22h de incubação e no cultivo para o inoculo a fase 
exponencial já é atingida às três horas de incubação.
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Resumo:  
 
Nos recentes anos a tecnologia de semicondutores avançou consideravelmente, possibilitando 
alavancar mercados promissores, notadamente o de sistemas implantáveis. Estes dispositivos 
possuem características especiais que permitem sua implantação em tecidos vivos possibilitando 
monitorar sinais biomédicos em tempo real. Para que possam se comunicar com o mundo exterior, 
os sistemas implantáveis utilizam links indutivos que realizam esta comunicação de forma 
bidirecional através de sinais modulados. Este trabalho visa apresentar as pesquisas realizadas 
sobre o link indutivo e mostrar o desenvolvimento de um componente transmissor para utilização 
em sistemas implantáveis de monitoramento de sinais neuronais.
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Resumo:  
 
Os métodos espectroscópicos baseados na absorção de radiação eletromagnética na região do 
infravermelho, ultravioleta e radiofreqüência (RMN) têm sido extensivamente utilizados na 
caracterização estrutural de polímeros. As principais vantagens do uso desses métodos são: (i) o 
tempo relativamente pequeno de análise, (ii) a grande sensibilidade dos equipamentos utilizados, 
(iii) a alta precisão e reprodutibilidade dos resultados obtidos e (iv) a pequena quantidade de 
amostra necessária para a análise. O objetivo deste trabalho se constituiu em realizar um estudo 
criterioso sobre a estrutura química de alguns polímeros comerciais utilizados no controle da 
produção de água, durante a operação de recuperação do petróleo. Os polímeros selecionados, 
apesar de serem bastante utilizados, são fornecidos com poucas informações técnicas, o que 
prejudica o entendimento das suas propriedades. Neste trabalho, três amostras de polímeros 
solúveis em água, denominados genericamente pelo fabricante de “poliacrilamidas”, foram 
purificadas e liofilizadas. Os produtos obtidos foram analisados por espectroscopia de 
infravermelho, utilizando pastilhas de KBr e filmes do polímero; espectroscopia de ultravioleta, 
em solução aquosa, e espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear, em água deuterada.
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Resumo:  
 
O arquipélago de São Pedro e São Paulo situa-se no Atlântico Equatorial brasileiro (-29.333º; 
0.9166º) é formado por dez ilhas, seu ponto mais alto é de 18m acima do NM, representa os 
píncaros de uma cadeia de montanha submarina que se eleva a partir da cota de –4.000m. Parte das 
ilhas possui uma cobertura de rocha sedimentar-fossilífera discordante com o embasamento. A 
pesquisa tem como objetivo entender a evolução neotectônica do ASPSP, identificar os diversos 
aspectos deposicionais dos diferentes níveis sedimentares. A análise microscópica foi realizada em 
lâminas delgadas, onde se pôde identificar nano-fósseis planctônico, microgastrópode, algas 
vermelhas e cimentação do tipo aragonita/calcita derivada da atividade biogênica. Amostras de 
fósseis escolhidas para a datação em Carbono 14, passaram por análise de difração de raios-X para 
se identificar as prováveis contaminações. Essas amostras sofreram ainda um desbaste físico-
químico do material não-carbonatado (polimento por esmeril e ataque ácido (HCl a 10%)). As 
análises difratométricas identificaram a calcita magnesiana, calcita, raramente aragonita, gipso, 
bassanita e apatita. O que permite concluir que as amostras que foram datadas por 14C não 
possuem contaminação que afetem o método. 
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Resumo:  
 
A detecção de vazamentos em oleodutos é de grande importância para empresas petrolíferas, não 
somente para evitar perda de produção, mas também para evitar as conseqüências de 
derramamentos nocivos ao meio ambiente e com implicações legais. As técnicas de detecção com 
base no sinal de pressão são simples e eficientes. Entretanto, o sinal de pressão é sujeito a ruídos e 
interferências de outros sinais. Um sistema embarcado capaz de filtrar o sinal de pressão e 
proceder uma análise das condições de operação, possibilita uma detecção rápida e evita uma 
transmissão excessiva de informações e uma sobrecarga no supervisório. Este trabalho consiste em 
implementar em um sistema embarcado uma filtragem e pré-detecção com processamento local 
baseados em DSP’s (Digital Signal Processor). O sinal de pressão adquirido, é proveniente de um 
duto de escoamento crítico da PETROBRAS no Rio Grande do Norte. Este sinal, por sua vez é 
localmente filtrado e analisado para determinar se encontra-se em condições adequadas. O DSP, 
que constantemente recebe as informações do sensor, ao detectar um possível vazamento envia os 
dados, já devidamente filtrados, para o sistema de supervisão para que este possa fazer uma análise 
mais detalhada. O supervisório, com maior capacidade de processamento, determinará com maior 
exatidão a provável ocorrência de vazamento. O produto final deste trabalho será um sistema para 
a detecção de vazamentos com maior rapidez e exatidão em oleodutos.

Palavras chave: Detecção de Vazamentos, Filtragem, Pressão de Oleodutos



CÓDIGO: ET0651 
TÍTULO: ESTABILIDADE DE TENSÃO EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
AEROGERADORES 
ALUNO: MIGUEL GODEIRO PRIMO TERCEIRO (05412135471) 
ORIENTADOR: JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468) 

 

Resumo:  
 
Este projeto consiste em um desenvolvimento de um programa computacional usando o ambiente 
scilab. O programa será usado para verificar a viabilidade de um determinado local em relação a 
seus potenciais eólicos, para serem aproveitados na geração de energia elétrica. Basicamente 
devemos iniciar a analise fazendo a probabilidade das velocidades dos ventos na região e a partir 
daí teremos o calculo dos parâmetros da equação de Weibull que são; os parâmetros de forma e 
escala. Com os valores dos parâmetros da equação de Weibull e os valores das probabilidades das 
velocidades dos ventos da região, podemos então usar a equação de Weibull e encontrar seus 
resultados. Todos estes dados são gerados pelo programa. Depois de usar a equação de Weibull 
para modelar a curva de probabilidade da velocidade do vento na região podemos usar os valores 
obtidos para calcular a energia disponível no parque eólico, a energia produzida, o fator de carga e 
outros parâmetros que são de grande importância para a análise. Desta forma podemos dizer se 
uma determinada localidade tem um potencial eólico, dependendo também da tecnologia a ser 
utilizada nesta região. A turbina a ser usada é de grande importância para o aproveitamento do 
vento e por isto ela deve ser bem escolhida. A partir dos dados gerados pelo programa 
computacional desenvolvido podemos obter uma conclusão sobre os aspectos de vento e da 
energia produzida. 
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Resumo:  
 
A presente pesquisa teve como finalidade a integração geológica na escala 1:250.000 da porção 
leste do Rio Grande do Norte (RN). Para alcançar os objetivos propostos, foram usadas técnicas de 
processamento digital de imagens (com checagem de campo), integração com mapas prévios e 
descrição microtextural e petrográfica com microscópio de luz transmitida. Os resultados iniciais 
mostram que o leste do RN apresenta características geológicas únicas, sendo composto por um 
núcleo central (o Maciço São José de Campestre) formado por ortognaisses e paragnaisses, cujas 
idades (3,5 a 2,7 bilhões de anos) os colocam dentre as rochas mais antigas da plataforma sul-
americana. Ortognaisses diversos (tipo Complexo Caicó), seqüências metassupracrustais 
(correlatas ao Grupo Seridó) e vários maciços granitóides Neoproterozóicos ocorrem a leste e sul 
do núcleo. Todo este conjunto é sotoposto por coberturas Fanerozóicas. A atualização cartográfica 
e tectônica desta porção do RN pode servir como subsídio para diversas atividades voltadas para a 
geologia, para o geoturismo ou para o planejamento e aproveitamento de recursos minerais e 
hídricos por parte de prefeituras da região. 

Palavras chave: Síntese Geológica, Leste do RN, Maciço São José de Campestre



CÓDIGO: ET0661 
TÍTULO: ESTUDO DA MICRODUREZA E MICROESTRUTURA DOS AÇOS AISI 316 E 
AISI 1045 METALIZADO 
ALUNO: JULIANA RICARDO DE SOUZA (05844998413) 
ORIENTADOR: JOÃO TELÉSFORO NÓBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: ARTUR FREDERICO FONSECA DA CRUZ (01007561408)  
CO-AUTOR: RUTHILENE CATARINA LIMA DA SILVA (00973117400) 

 

Resumo:  
 
O desempenho de materiais resistentes ao desgaste abrasivo e corrosivo é de grande importância 
em várias aplicações na engenharia, como por exemplo, em eixos de atuadores hidráulicos de 
escavadeiras, onde há o contato com um ambiente corrosivo e com partículas abrasivas como 
SiO2. Dentre os materiais utilizados nesse tipo de solicitação encontram-se os aços AISI 316 e 
AISI 1045 Metalizado. Segundo HUTCHINGS [1992], a taxa de desgaste abrasivo varia 
inversamente com a dureza do material. Então, neste trabalho são realizados ensaios de 
Microdureza Vickers, bem como caracterização metalográfica, para análise da microestrutura de 
ambos os aços e raio-x para analise da metalização do AISI 1045 Metalizado. Os resultados são 
comparados com a literatura. Após analisar os resultados concluiu-se que os mesmos apresentam 
concordância com os valores encontrados na literatura, sendo verificado que o aço AISI 1045 
Metalizado apresentou leve redução de tamanho de grão do centro para a borda, resultando em um 
leve aumento na microdureza nesta direção. 
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Resumo:  
 
Células a combustível são dispositivos eletroquímicos que possibilitam aproveitar a capacidade 
energética do gás natural para gerar eletricidade, com eficiência de aproximadamente 90% 
(utilizando-se sistemas de recuperação de calor), de forma contínua, limpa e silenciosa. Dentre os 
vários tipos de células existentes, a célula a combustível de óxido sólido destaca-se como 
promissora para a indústria do petróleo, devido à possibilidade de ter como combustível o próprio 
gás natural produzido nas plataformas. Todas as células a combustível contêm dois eletrodos 
porosos (ânodo e cátodo) separados por um eletrólito denso. Os materiais cerâmicos mais 
empregados nas células de óxido sólido são: manganita de lantânio e estrôncio (cátodo), zircônia 
estabilizada (eletrólito) e o compósito cerâmica-metal zircônia estabilizada/níquel (ânodo). Neste 
trabalho a zircônia estabilizada com céria foi sintetizada pelo método dos precursores poliméricos 
(Método Pechini), calcinada nas temperaturas de 500 ºC, 600 ºC e 700 ºC, processada por moagem 
de alta energia, em moinho tipo SPEX 8000, e desaglomerada em moindo de bolas, o que permitiu 
a produção de nanocristalitos com tamanho em torno de 6 nm. A caracterização do material 
ocorreu mediante determinação das fases cristalinas e dos tamanhos de cristalito (DRX), da área 
superficial específica (método BET), da morfologia (MEV) e da distribuição de tamanho de 
partículas.
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Resumo:  
 
A indústria cerâmica é uma das maiores fontes de renda deste país, gerando empregos e 
desenvolvimento para regiões onde elas se encontram. Esta indústria, por outro lado, gera resíduos 
que são descartados no meio ambiente prejudicando, assim, a vida em locais próximos a ela. Um 
dos principais descartes gerados pela indústria cerâmica é a cinza proveniente da queima da lenha 
que alimenta os fornos das olarias. Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica 
da adição de cinza na formulação da cerâmica vermelha, diminuindo o descarte e gerando uma 
nova matéria-prima alternativa para o processo. Neste trabalho foram avaliadas três composições 
com 0, 10 e 20% de cinza incorporada à formulação. As amostras foram submetidas aos ensaios de 
dilatometria, difração de raios X, densidade, porosidade aparente e microscopia óptica. Os 
resultados obtidos em todas as análises mostraram que quanto maior a proporção de cinza na 
massa cerâmica, maior será a quantidade de poros e menor a densidade devido à liberação de CO2 
a 800 °C pela cinza. Concluiu-se que a formulação contendo 10% de cinza comportou-se 
conforme o previsto pela literatura, gerando um corpo com porosidade razoável e possuindo 
características ideais para blocos de vedação.
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Resumo:  
 
Durante a transição do século XIX para o XX a questão da seca tomou amplitude nacional. A 
discussão de como combatê-la foi intensificada principalmente nas agremiações técnicas, com 
destaque para as de engenharia. Segundo o ideário positivista dos engenheiros politécnicos o 
fenômeno constituía-se um mal remediável caso fossem investidos recursos em obras preventivas, 
diferentemente das ações assistencialistas e emergenciais que eram praticadas até então. A 
institucionalização do processo de intervenção, culminando com a criação da Inspetoria de Obras 
Contra as Secas em 1909, tinha como meta inicial solucionar os principais problemas da região, 
que eram a falta de água e o deslocamento de víveres e produtos, através da construção de açudes 
e vias férreas. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é compreender o papel dessas ações na 
indução do planejamento do território atingido. Como abordagem mais específica o estudo 
centrou-se nos impactos empreendidos no desenvolvimento da malha urbana do Rio Grande do 
Norte pela construção de sua Estrada de Ferro Central, através da análise de periódicos e 
documentos oficiais da época. A construção dessa estrada denota a importância da integração 
territorial no plano de obras contra as secas. Construída em 1904, durante o governo Rodrigues 
Alves e sob supervisão do engenheiro Sampaio Corrêa, foi a única realização da Comissão de 
Estudos e Construções de Obras contra as Secas, o primeiro órgão fundado exclusivamente para 
gerir tal questão.
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Resumo:  
 
O uso do controle biológico de insetos por nucleopoliedrovirus possui certas vantagens em relação 
ao controle químico, pois estes são restritos a insetos e específicos aos seus hospedeiros, o que 
diminui significativamente o impacto ambiental causado pelo seu uso. No Brasil o processo de 
secagem comercial de biopesticida é realizado em estufas, a temperatura de 40ºC, utilizando uma 
mistura de 50% de caulim e 50% de uma suspensão de lagartas, trituradas, contaminadas com o 
vírus. A partir dos dados de secagem em estufa de três formulações de biopesticida (50%, 62,5% e 
75% de lagarta) a três temperaturas de secagem (40, 55 e 70ºC), realizou-se um estudo estatístico 
baseado em planejamento composto central, da influência das variáveis (teor de caulim e 
temperatura) sobre o tempo de umidade crítica, tempo de secagem e o coeficiente de difusão, 
utilizando-se o software computacional STATISTICA 6.0. De acordo com os resultados obtidos, 
dentro da faixa estudada, a temperatura e a composição do biopesticida influenciam 
significativamente com 95% de confiança no tempo em que o produto alcança a umidade crítica, e 
apenas a temperatura apresentou influência significativa no tempo de secagem. Para o coeficiente 
de difusão, não foi encontrada influencia significativa das variáveis. Os modelos empíricos se 
ajustaram bem aos dados experimentais, apresentando coeficientes de correlação R2 superiores a 
97%.
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Resumo:  
 
A presença de água associada ao petróleo provoca uma série de problemas nas etapas de produção, 
transporte e refino. Um desses problemas é a corrosão nos equipamentos. O teor de água e 
sedimentos deve ser conhecido para medir com precisão volumes líquidos reais de óleo para 
comercialização. O teor de BSW (basic sediments and water) expressa a porcentagem (v/v) de 
água e sedimentos em amostra de petróleo. No refino, o seu valor máximo permitido é de 1% 
(v/v). Entretanto, este valor deve ser o menor possível para não comprometer o processo. A análise 
de determinação do BSW é feita diluindo-se amostras de petróleo em solventes orgânicos na 
presença de desemulsificante, com posterior centrifugação da amostra de acordo com a Norma 
ABNT (NBR 14647). Este trabalho teve como objetivo avaliar a substituição do solvente orgânico 
utilizado frequentemente pelas indústrias de petróleo (aguarrás), por um solvente (n-parafina) 
menos agressivo ao meio ambiente e que apresentasse a mesma eficiência. Foi realizado, também, 
um estudo sobre o efeito da variação da concentração de um desemulsificante selecionado sobre a 
eficiência da quebra da emulsão, com o intuito de minimizar o gasto do produto, porém, mantendo 
o melhor rendimento possível. 
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Resumo:  
 
Na perfuração de poços de petróleo, é essencial o uso de alguns tipos de fluidos com 
características bem específicas. Estes fluidos são misturas complexas de sólidos, líquidos ou gases. 
Eles podem assumir aspecto de suspensão, dispersão coloidal ou emulsão. É de suma importância 
a utilização de um lubrificante em um fluido de perfuração. Isso porque há necessidade de 
lubrificar a broca e todas as partes envolvidas na operação, ou seja, diminuir o atrito entre a rocha, 
a broca e a coluna de perfuração, assim como entre a coluna de perfuração e o revestimento. 
Assim o lubrificante evita a geração de calor excessivo e o desgaste do equipamento. Há uma 
variedade de lubrificantes que podem ser utilizados na perfuração de poços de petróleo, todavia, os 
mais utilizados são os óleos sintéticos e os minerais (derivados do petróleo), devido a sua alta 
eficiência de lubrificação. A escolha de um lubrificante é muito importante, pois o mesmo não 
deve sofrer hidrólise e nem aumentar sua acidez durante o uso a altas temperaturas, para evitar a 
corrosão da coluna de perfuração. Além disso, o produto deve proporcionar uma propriedade 
lubrificante duradoura. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de lubrificantes 
comerciais aplicados em fluidos de perfuração, tomando como referência o coeficiente de 
lubricidade obtido e buscando um entendimento da relação entre as propriedades dos fluidos 
preparados e a constituição química dos aditivos empregados, em especial, do lubrificante.
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Resumo:  
 
A necessidade crescente de modelar e desenvolver sistemas relativos aos diferentes campos da 
ciência aliado à carência de tecnologias mais avançadas e refletem a relevância de se desenvolver 
novas ferramentas (teóricas e aplicativas), que venham suprir deficiências referentes à capacidade 
computacional da atualidade ou futura. Pensando nisso, propõe-se uma nova perspectiva de 
desenvolvimento de sistemas. Esta perspectiva se delineia pela criação de um modelo de 
representação fuzzy intervalar, se configurando em uma extensão do modelo fuzzy, por meio da 
elaboração de um novo modelo fuzzy intervalar que se fundamenta nas teorias intervalar, fuzzy 
intervalar e de representação intervalar. Em outras palavras, o trabalho apresenta uma teoria de 
representação fuzzy intervalar capaz de tratar problemas complexos e ambíguos (pois é 
fundamentado sob a teoria fuzzy), de forma segura (uma vez que usa a aritmética intervalar 
assegurando a corretude dos valores) e ótima (porque aplica a teoria de representação intervalar 
garantindo aspectos de corretude e optimalidade). E a partir da nova teoria fuzzy intervalar, este 
trabalho contribui para viabilizar a implementação de novos sistemas. 
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Resumo:  
 
Pegmatito é um tipo de rocha que apresenta concentrações anômalas de Be, Li, Sn, Nb, Ta, Cs, 
além de minerais como feldspatos, caulim, mica, quartzo e gemas. A cadeia produtiva dos 
pegmatitos na Província Borborema Seridó abrange os setores de extração e beneficiamento 
mineral, fornecendo matérias primas minerais para a indústria de transformação, que as utiliza 
para elaborar bens de consumo final. Esta atividade permite a fixação do homem ao campo e a sua 
convivência com os períodos de estiagem. A partir das discussões realizadas em Parelhas/RN 
(agosto de 2003) na Oficina de Trabalho sobre “ARRANJO PRODUTIVO LOCAL EM 
PEGMATITOS E MINERAIS INDUSTRIAIS", verificou-se a necessidade da implantação de um 
Laboratório de Análises e Ensaios Minerais que atendesse a demanda das pequenas e médias 
empresas e pequenos produtores da região no que se refere à análise e certificação da qualidade 
dos produtos. Convênios concretizados entre UFRN, Governo do Estado do RN, Banco do 
Nordeste do Brasil e UNIMINA, com apoio do CNPq, SEBRAE (RN) e a Prefeitura Municipal de 
Parelhas estão permitindo a implantação deste laboratório na cidade de Parelhas. O mesmo deverá 
ter capacidade para a realização de ensaios básicos para caracterização, certificação e controle de 
qualidade de matérias primas minerais. Seu funcionamento em atividade de rotina está previsto 
para o final do ano de 2006 após validação das metodologias implantadas para análises. A gestão 
caberá à União dos Mineradores (UNIMINA/RN).
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Resumo:  
 
Este trabalho consiste no estudo de filmes nanométricos, através de medidas magnéticas utilizando 
a técnica de Efeito Kerr Magneto-Óptico (MOKE) na caracterização de filmes magnéticos. Os 
filmes estudados serão de Permaloy (Py) e ferro (Fe) intercalados por cromo (Cr) e cobre (Cu) que 
foram crescidos utilizando a técnica de deposição por sputtering. A instrumentação utilizada nas 
medidas de MOKE consiste em: um laser Helio-Neônio (He-Ne), dois polarizadores, um chopper 
(modulador mecânico de laser), lock-in (amplificador de fase), Data Acquisitions (adquiridor de 
sinais), lentes colimadoras ajustáveis, espelhos direcionadores, eletro imã, detector de silício (Si) e 
um computador. Para as medidas no MOKE montamos a amostra entre o eletro-imã em um 
suporte que nos permite girar a amostra em relação ao eixo perpendicular à amostra.Este arranjo 
nos permite controlar o ângulo θ entre o campo magnético (B) e um determinado eixo da amostra, 
girando a amostra em relação ao campo externo aplicado (B) então analisamos a dependência das 
histereses e assim podemos determinar a anisotropia na amostra e os eixos de magnetização fácil e 
duro, mostrando assim dependência angular das histereses nos filmes nanométricos. 
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Resumo:  
 
O trabalho tem como objetivo desenvolver uma rede neural capaz de identificar a dinâmica de um 
sistema aplicado a processos industriais de petróleo e gás natural, resultando em um modelo 
simulado. O treinamento da rede neural é feito a partir de um conjunto de dados obtido 
previamente, composto de valores de entrada e saída do sistema no qual se deseja identificar. O 
método utilizado para o treinamento da rede neural foi o Backpropagation, que consiste em 
corrigir os pesos nas entradas das camadas intermediárias (camadas ocultas), a partir do erro em 
cada neurônio na camada de saída. A interface do programa foi desenvolvida na plataforma 
Borland C++ Builder. Foram realizados testes e os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios. 
Para esses testes foram utilizados dados obtidos do software Hysys de uma planta de butadieno, 
estimulada a partir de um sinal PRS. Essa planta é do modelo SISO (uma entrada e uma saída) e 
após o treinamento da RNA foi possível identificar a dinâmica do sistema. A perspectiva é realizar 
a identificação de um sistema MIMO (várias entradas e várias saídas) e iniciar treinamentos 
utilizando dados reais e não simulados, gerando modelos mais confiáveis.
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Resumo:  
 
Está em fase de construção no LES-UFRN (Laboratório de Energia Solar da UFRN) um 
concentrador solar cilindro-parabólico automatizado, composto por segmentos espelhados sobre 
uma superfície de fibra de vidro. O equipamento será utilizado para vaporizar água ou aquecer 
fluidos à temperatura em torno de 200°C. O equipamento medirá 2 metros de comprimento; 1 
metro de largura e 1 metro de altura. A superfície absorvedora será composta por 4 tubos de 
cobre,conectados em série, situada no foco da parábola no sentido do comprimento. A superfície 
refletora do concentrador será obtida através da utilização de vários segmentos planos de espelho 
de 2 mm de espessura, fixados sobre uma superfície cilindro-parabólica feita de fibra de vidro. A 
estrutura de fixação da superfície refletora do concentrador será metálica e possuirá eixos que 
permitirão sua mobilidade de 180º na vertical e 180º na horizontal, possibilitando a automação dos 
movimentos dos eixos e garantindo a correção do movimento aparente do sol. O projeto tem uma 
conotação social importante, apresentando como aspecto primordial, o combate a danos ecológicos 
proporcionados pela utilização ainda em larga escala, da lenha para o aquecimento de fluidos e 
cozimento de alimentos. 
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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, ocasionados na rede de transmissão, dando atenção variações 
de tensão. Os cálculos de fluxo de carga necessários à avaliação foram feitos utilizando os 
métodos da soma de potências e de Newton-Hapson, implementado em linguagem SCILAB. 
Diversos cenários de geração foram simulados, a fim de detectar possíveis violações de valores 
limites das tensões da rede, para diferentes razões de potência instalada para a potência de curto-
circuito da rede, em diferentes possíveis locais de instalação. Foram obtidos resultados que 
representam o comportamento da rede em tais situações mostrando até que ponto esse tipo de 
geração pode ser realizado sem prejudicar a qualidade da energia do sistema.
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Resumo:  
 
Os fluidos de perfuração são dispersões complexas de sólidos, líquidos e gases constituídos, 
geralmente, de uma fase dispersante (aquosa ou orgânica), e outra dispersa cuja complexidade 
depende da natureza dos produtos dispersos. Óleo diesel, parafina, olefinas, etc têm sido usados 
quando a fase dispersante é de natureza oleofilica. Com proibição do uso de fluidos de emulsão 
inversa à base de óleo diesel, em perfurações de poços de petróleo nas regiões de alta sensibilidade 
ambiental, tem-se estimulado o desenvolvimento de fases oleofílicas alternativas. Dentre essas, 
ésteres são mais largamente empregados. Este trabalho descreve um estudo comparativo de 
diferentes fluidos à base de éster contendo emulsificantes comerciais e um novo produto (TEL). 
Os resultados de reologia, géis a 135 °F, estabilidade elétrica e filtração a ATAP (a 200 °F e 500 
psi) de 12 formulações de fluidos a base éster nos quais variou-se as proporções da fase aquosa 
(70/30 e 60/40), os tensoativos (TEL e 2 comercias) e as fases contínuas (éster comercial e éster 
metílico) mostraram que as emulsões produzidas com o TEL apresentaram valores reológicos 
compatíveis e estabilidade igual ou superior aos fluidos fabricados com produtos comerciais.
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Resumo:  
 
O processo de prospecção e refino do petróleo envolve inúmeros parâmetros que fazem com que 
este tipo de atividade se caracterize como atividade complexa. Dentre os inúmeros processos 
pertinentes ao mesmo cita-se o controle e medição de vazão. O presente trabalho tem como 
objetivo estudar a influência da temperatura na vazão durante o escoamento de petróleo em 
tubulações. A metodologia utilizada é uma bancada de testes composta de uma tubulação com uma 
bomba indutora de escoamento, uma válvula controladora de vazão, um reservatório com 
elemento aquecedor, manômetros e uma placa de orifício medidora de vazão. Inicialmente ocorre 
o aquecimento do petróleo e seu posterior bombeamento, controlando a sua vazão através da 
válvula e medindo sua temperatura através de termopares instalados ao longo da linha de 
escoamento. Verifica-se, para uma dada abertura da válvula, a variação da vazão com o aumento 
da temperatura e posteriormente são estabelecidas conclusões acerca desta variação. Os resultados 
obtidos mostram que o escoamento melhorou com o aumento da temperatura, devido à queda de 
viscosidade do petróleo. 
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Resumo:  
 
Dentre os vários parâmetros que influenciam o escoamento de óleos em dutos, cita-se as 
características dos materiais de que os mesmos são feitos. O presente trabalho tem como objetivo 
estudar o comportamento do escoamento do petróleo envolvendo tubulações com diferentes 
materiais. A metodologia utilizada consta de uma bancada de testes composta de um reservatório 
de petróleo, uma tubulação removível com uma bomba indutora de escoamento, uma válvula 
controladora de vazão, manômetros e uma placa de orifício medidora de vazão. Inicialmente 
ocorre o aquecimento do petróleo no reservatório e seu posterior bombeamento, controlando a sua 
vazão através da válvula e medindo-a através da placa de orifício. Este procedimento é repetido 
com tubo de aço, tubo de PVC. Com os resultados obtidos, concluiu-se que o escoamento piora 
com o tubo de metal devido a maior queda de temperatura no petróleo observada quando escoa 
neste tipo de tubo, uma vez que este material é mais susceptível à perda de calor, induzindo maior 
viscosidade no fluido. 
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Resumo:  
 
Os métodos espectroscópicos baseados na absorção de radiação eletromagnética na região do 
infravermelho, ultravioleta e radiofreqüência (RMN) têm sido empregados na caracterização 
estrutural de polissacarídeos, tendo como principais vantagens: a grande sensibilidade dos 
equipamentos utilizados e a reprodutibilidade dos resultados. O objetivo deste trabalho constituiu-
se em aplicar a técnica de Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para a 
investigação estrutural de quitosana comercial, tendo os cuidados básicos nas etapas de preparação 
da amostra para a realização da análise de RMN. A quitosana é um polissacarídeo linear obtido da 
desacetilação da quitina, constituinte do exoesqueleto de crustáceos. A sua estrutura é composta de 
unidades N-acetil-D-glicosamina e D-glicosamina em proporções variáveis. A razão entre essas 
unidades estruturais é um parâmetro importante do polissacarídeo, que define tanto as 
propriedades quanto as aplicações do polímero. A amostra de quitosana comercial foi purificada e, 
em seguida, analisada no espectrômetro de ressonância magnética nuclear modelo Mercury 200 
MHz, utilizando D2O a 70 ºC. As análises de RMN para hidrogênio (RMN H1), carbono C13 
(RMN C13) e de COSY (H1-H1) foram realizadas e os picos atribuídos aos diferentes grupos da 
molécula.
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Resumo:  
 
A tecnologia dos cartões inteligentes (do inglês Smart Cards) está cada vez mais presente nos mais 
diversos contextos, desde telefones celulares, consultórios médicos, a transações que envolvam 
quantias monetárias. As operações realizadas por estes cartões devem tentar ao máximo assegurar 
a confiabilidade do armazenamento e a corretude de sua execução, o que torna os cartões 
inteligentes um domínio ideal para aplicar métodos formais. Utiliza-se, então, o método B para 
realizar a especificação da aplicação a ser construída e a linguagem de programação JavaCard para 
o desenvolvimento do código fonte que será inserido no cartão. Dentro deste contexto, o presente 
trabalho define um kit de tipos e estruturas de dados para o desenvolvimento de aplicações 
JavaCard formalmente especificadas na notação B. Esse kit tem o intuito de prover aos 
desenvolvedores JavaCard uma gama de recursos que não estão presentes na linguagem e que 
frequentemente são necessários para a elaboração de aplicações que irão atuar em diversas áreas 
da sociedade. Fazem parte do kit as especificações em linguagem B, a documentação baseada em 
UML e códigos fonte em linguagem JavaCard para os tipos e as estruturas de dados que o 
compõem. Os componentes são projetados de forma a atender a confiabilidade e corretude 
(formalização em linguagem B), e limitações da plataforma JavaCard utilizando de técnicas 
específicas de programação e otimização.
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem por objetivo determinar sistemas microemulsionados que possuam uma 
boa região de microemulsão A/O, tendo como alvo deste estudo, apresentar a máxima área de 
região rica em óleo que interessa ao processo de absorção da água, pois com o aumento do grau de 
etoxilação tem se um aumento da capacidade do tensoativo solubilizar a água. Nos estudos 
relacionados à microemulsão, o diagrama de fases está sempre presente, visto que ele representa o 
recurso utilizado para obtenção das microemulsões. O método para construção dos diagramas 
baseia-se na titulação volumétrica com pesagem analítica das proporções volumétricas a fim de se 
obter as frações mássicas dos respectivos constituintes. O estudo desses diagramas mostrará a 
interação da mistura dos tensoativos Unitol e Amida 60, realizado em função do grau de 
etoxilação, e da temperatura na presença de aguarrás e água. Para o sistema tensoativo Unitol L60, 
aguarrás e água, foi obtido uma maior região de microemulsão na temperatura de 25°C, 
comparado com o mesmo sistema a temperatura de 30°C, e, ao se utilizar como tensoativo Unitol 
L60/Amida 60 numa razão 1:1, favoreceu-se o aumento da região de microemulsão A/O, 
principalmente com o Unitol L40 comparado com o sistema do Unitol L60.
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Resumo:  
 
A Tribologia é a ciência que estuda o atrito, o desgaste, a lubrificação e, neste escopo, elabora 
mapas funcionais de sistemas. Para isso, importa quantificar desvios de forma in loco de sistemas, 
como o desalinhamento de eixos, seja a laser ou usando métodos tradicionais, como, por exemplo, 
o que utiliza relógios comparadores. As vantagens do laser frente aos sistemas tradicionais de 
alinhamento são quanto à rapidez de operação e, principalmente, a confiabilidade. A metodologia 
utilizada neste trabalho fundamentou-se na captação de um sinal óptico de um apontador laser de 
baixo custo que descrevia a trajetória de um ponto fixo de um eixo em movimento alternado. 
Filmou-se, com uma câmera digital, a trajetória do laser incidindo em um anteparo conhecido. 
Através desse método, mapeou-se a trajetória projetada no anteparo e, por conseguinte, o 
desalinhamento máximo do eixo. Esta técnica utiliza a geração de vídeos de 1 minuto de duração. 
Destes, são extraídas imagens em 2D que têm uma relação linear com o deslocamento real do 
eixo, em seu movimento alternado. O mapeamento das imagens captadas pela câmera digital 
possibilitou quantificar o desalinhamento do eixo. Os dados obtidos foram representados 
graficamente por meio de uma animação 3D baseada em VRML (Virtual Reality Modeling 
Language). Discutem-se a resolução, repetitividade, erros, potencialidades e limitações associadas 
ao uso do método. 
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Resumo:  
 
A proposta do trabalho envolve a caracterização das pastilhas Peltier de uso comercial. Estas 
pastilhas são compostas por elementos semicondutores feitos de Telureto de Bismuto tipo P e N, 
que são acopladas entre si por intermédio de metais dispostos eletricamente em uma configuração 
em série. O conjunto é arranjado de tal forma que as junções metálicas ficam dispostas lado a lado 
entre duas pequenas placas de material cerâmico, formando um arranjo termicamente em paralelo, 
com a aplicação de uma corrente contínua em uma pastilha produz o efeito termoelétrico 
conhecido como Peltier. Este fenômeno já era conhecido desde o século 19 e foi descoberto pelo 
físico francês Jean C. A. Peltier em 1834, mas só nos anos 70 com o advento dos semicondutores é 
que foi possível obter conjuntos com eficiência apreciável. Utilizando como sistema de aquisição 
de dados dois multímetros digitais e uma fonte que fornecesse corrente máxima de suporte do 
elemento semicondutor, obteve-se as curvas características de tensão versus corrente (IxV). Para a 
caracterização tomou-se, inicialmente, um elemento tipo P para teste e, em seguida, o elemento N 
seguido depois da intercalação de dois elementos P e N e, assim, sucessivamente. Espera-se obter 
futuramente com esse estudo, à capacidade de produzir no laboratório as famosas Células Peltier, 
principal componente dos novos sistemas de refrigeração, para poder aplicar nos diversos produtos 
refrigeradores criados no laboratório. 
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Resumo:  
 
Desde o início da industrialização dos alimentos, as empresas usam aditivos para garantir a 
aceitabilidade de seus produtos. Dentre estes aditivos destacamos os corantes, pois o efeito visual 
é um atrativo importante. No século XX muitos corantes sintéticos foram criados, porém grande 
parte está proibida para consumo, a fim de preservar a saúde do consumidor. Em decorrência disso 
observa-se um crescimento no mercado dos “produtos orgânicos”. Entre eles estão os corantes 
obtidos de fontes naturais como os extraídos de plantas. Visando aproveitar o potencial de nossa 
fruticultura regional a acerola (Malpighia glabra Linn) foi escolhida para ser estudada como uma 
alternativa de corante natural, pois seu uso é quase somente para a produção de sucos, doces 
geléias etc. Foi realizado um planejamento experimental dos parâmetros que influenciam 
relevantemente o processo de extração do corante da acerola. São eles a temperatura, a velocidade 
de agitação, a proporção de solventes, a concentração da matéria-prima e o tempo. Ao final 
observou-se que para se obter maior quantidade de corante é necessário utilizar 75g de polpa de 
acerola in natura, em especial o exocarpo, imersa em 340 mL da mistura de solvente água-álcool 
etílico na proporção de 70:30, a uma temperatura de 58oC, sob agitação de 12 rpm por 40 minutos. 
As superfícies de resposta, bem como o gráfico de Pareto, permitiram avaliar satisfatoriamente o 
grau de influência entre os parâmetros que interferem no processo estudado.
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Resumo:  
 
O Rio Grande do Norte é, no Brasil, o principal produtor de camarão em cuja composição 
estrutural encontra-se a quitina. Devido a biodegradação desta ser um processo muito lento, o 
acúmulo dos produtos de descarte tornou-se um problema para as indústrias. Porém, este 
biopolímero contém propriedades biológicas que têm despertado interesse na área farmacêutica, 
alimentícia e médica. O presente trabalho tem por objetivo padronizar o meio de cultivo para 
realizar estudos cinéticos do Bacillus chitinolyticus, o qual é capaz de produzir enzimas 
quitinolíticas. Para isto, três meios diferentes foram utilizados na fermentação, sendo o primeiro 
retirado da literatura e os demais com concentrações modificadas do inicial, todos nas mesmas 
condições: agitação e temperatura de 120rpm e 32°C, respectivamente. A fermentação foi 
analisada durante um período de 24 horas, sendo coletadas amostras de três em três horas. Foi 
analisado o pH do meio, o crescimento celular, através da dosagem da biomassa por 
espectrometria, e o consumo de açucares redutores, através do ácido dinitro-salicílico (DNS). Os 
resultados mostraram que o meio mais econômico possui o maior fator de conversão de substrato 
em biomassa.
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Resumo:  
 
A área em estudo está localizada na plataforma continental brasileira adjacente ao Rio Grande do 
Norte, estendendo-se da Praia de Ponta Negra à Praia de Genipabu na grande Natal. O presente 
trabalho tem como objetivo realizar um mapeamento da cobertura sedimentar desta plataforma. A 
metodologia utilizada constou de uma primeira etapa de trabalho, onde foram efetuadas pesquisas 
bibliográficas para reconhecimento de possíveis dados pré-existentes da área em estudo. 
Concomitantemente, um mapa base foi confeccionado a partir de imagens de satélite, para apoio 
aos trabalhos de campo. Os trabalhos de campo envolveram o levantamento de dados batimétricos, 
utilizando o Sistema Hidrotrac da Odom, com navegação em tempo real, em linhas espaçadas de 1 
x 1 km, em perfis transversais a costa. Posteriormente foi realizada a coleta de sedimentos de 
fundo com uma draga pontual tipo Van-Veen, em uma malha regular eqüidistante de 5 Km. Em 
laboratório as amostras coletadas foram tratadas e analisadas quanto a composição (carbonática ou 
siliciclástica) e quanto a granulometria com um granulômetro a laser, da marca CILAS. Com os 
resultados obtidos foi possível gerar mapas de distribuição granulométrica e faciológico para a 
área em estudo.
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Resumo:  
 
A Espectrometria de Fluorescência de Raios X (EFRX), por ser uma técnica analítica 
caracterizada pela versatilidade e rapidez, vem sendo uma ferramenta bastante utilizada na análise 
química da fração inorgânica de produtos de corrosão em dutos de petróleo. A calibração do 
EFRX do Departamento de Geologia da UFRN foi realizada com amostras de referência interna, 
confeccionadas utilizando reagentes comerciais. Após os procedimentos rotineiros para a 
calibração do equipamento para análises químicas quantitativas, faz-se necessário uma avaliação 
dos resultados, em termos de exatidão da calibração efetuada para análise dos elementos Si, Al, 
Fe, Ca, S, P, Mn, Ti, e Mg. A avaliação foi feita utilizando o modelo de regressão linear, através 
de medidas realizadas com pastilhas prensadas confeccionadas a partir de materiais de referência 
internacionalmente certificados de minérios de ferro. A partir da equação da reta obtida foi 
avaliado o Índice de Confiabilidade de 95% (IC95) tanto para interseção como para a inclinação 
da reta de regressão. Os resultados mostram que as curvas de calibração confeccionadas a partir 
das amostras de referência internas pode ser utilizada nas análises dos elementos Si, Fe, P, Ti, com 
IC95, sem necessidade de correção, enquanto que para os elementos Al, S, Ca, Mn, Mg há a 
necessidade de correção na leitura feita pelo EFRX.
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Resumo:  
 
As propriedades físico-químicas dos líquidos desempenham um papel relevante na eficiência do 
processo de extração líquido-líquido. Nesse contexto, a diferença de densidade e viscosidade dos 
fluidos envolvidos prevalece em grau de importância frente às demais. Este trabalho está inserido 
em um estudo de extração de metais pesados de efluentes da indústria petroquímica utilizando 
óleos regionais como extratantes. Na primeira parte desse estudo, foram realizados ensaios em 
bancada, onde a fase aquosa era constituída de uma solução sintética contendo o metal pesado, e a 
fase orgânica era constituída de aguarrás e um óleo regional. Os óleos utilizados foram o óleo de 
côco e o de babaçu, em diferentes concentrações na fase orgânica. Depois de realizados os ensaios, 
medidas de densidade e viscosidade das fases aquosas e orgânicas geradas foram realizadas, 
utilizando respectivamente o picnômetro e o viscosímetro Ubbelohde. O propósito foi investigar e 
comparar a influência da concentração de cada óleo sobre essas propriedades. No trabalho 
apresentado, pode-se observar que a concentração de óleo tem um efeito considerável sobre a 
densidade e a viscosidade das fases orgânicas geradas, sendo a influência do óleo de babaçu mais 
significativa. Já a densidade e a viscosidade das fases aquosas tiveram pouca influência da 
concentração de óleo. 
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Resumo:  
 
Este trabalho apresentará a criação e caracterização física de uma adega refrigerada que funciona 
utilizando um novo dispositivo para esfriá-la internamente. A inovadora tecnologia usa as 
chamadas placas Peltier. Esse sistema de refrigeração tem a vantagem de ocupar reduzido espaço, 
sem, contudo, comprometer sua eficiência em relação aos sistemas tradicionais de refrigeração. 
Outra vantagem que torna este sistema de refrigeração um substituto natural dos refrigeradores 
convencionais, é a de ser ecologicamente correto, pois não usa gás para refrigeração e, 
conseqüentemente não contamina a atmosfera. O sistema de refrigeração usado têm o 
funcionamento baseado no efeito Peltier, a teoria quântica diz que há um efeito aquecedor ou 
resfriador quando uma corrente elétrica DC passa por dois semicondutores diferentes existentes na 
célula Peltier. A voltagem elétrica 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 face quente é colocada em contato com um dissipador térmico 
que fica na parte externa da adega para efetivar a troca de calor, e a face fria fica em contato 
térmico com interior da adega. Usamos um sistema de aquisição de dados via instrumentação 
virtual a fim de medirmos e analisarmos todas as características térmicas da adega.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é colher dados referentes à posição do rotor de um gerador síncrono. 
Esses dados de posição serão usados com o intuito de controlar a velocidade do rotor. Para isso, 
está sendo utilizado um “encoder” com interface paralela como elemento responsável pela 
aquisição dos dados de posição do rotor. De posse desses dados, o computador deverá processá-los 
e deve ser dada uma atenção especial ao tempo de processamento. Portanto, devem ser 
desenvolvidas rotinas em Tempo Real, pois o tempo é um fator crítico em aplicações desse tipo. 
Toda a rotina de aquisição de dados e de processamento das informações deve ser executada 
sempre com um tempo fixo, sob pena de deterioração de desempenho. Já se encontra instalado o 
sistema operacional que possibilita o uso da ferramenta “Tempo Real”. A rotina que receberá e 
tratará os dados provenientes do encoder já está em operação. Para a conclusão desta etapa, falta, 
apenas, a construção de uma interface para a interligação do sensor de posição ao computador. 
Terminada essa etapa, restará a limitação do tempo de processamento, para que seja possível a 
obtenção da velocidade em função de duas posições sucessivas.
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Resumo:  
 
A criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) no ano de 1909, teve como proposta um 
conjunto de ações sistemáticas e continuadas. Entre elas a construção de açudes nos sertões, 
buscando-se dessa forma contornar os impactos causados pelo fenômeno da seca tanto no campo 
quanto na cidade. O objetivo deste trabalho é compreender o significado dessas ações na melhoria 
das condições de vida da população atingida pelo fenômeno no RN. Para tal o estudo se restringiu 
à construção do sistema de abastecimento de água a partir da verificação dos relatos técnico-
científico dos engenheiros, dos projetos elaborados, das ações empreendidas, da espacialização e 
inserção dos açudes públicos e privados nos planos da IOCS. As fontes de dados foram os 
relatórios do Ministério da Viação e Obras Públicas e documentos da época. Observou-se que o 
discurso técnico científico dos engenheiros da IOCS oscilava entre o desejo de uma política 
permanente de enfrentamento da seca e os interesses políticos locais, que prejudicavam a 
concretização da mesma. A edificação de açudes era vista por alguns técnicos como uma garantia 
de condições mínimas de manutenção da agricultura e de outras atividades, agilizando o transporte 
de água para áreas sofridas pela estiagem e a fixação do sertanejo em sua terra. Os conhecimentos, 
interpretações técnicas e ações empreendidas nos sertões pela IOCS, tiveram fundamental 
importância para a construção do território nordestino no início do século XX.
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Resumo:  
 
Este trabalho apresenta duas estratégias de controle adaptativo robusto para o controle do ângulo 
rotórico e do fluxo de campo de um gerador síncrono utilizando uma técnica de desacoplamento. 
Devido ao alto grau de acoplamento das variáveis do gerador síncrono, quando variamos uma de 
suas duas entradas, fluxo de campo ou torque, as duas saídas, tensão terminal e freqüência, são 
variadas. Para solucionar este problema usamos um sistema desacoplador, para que o sistema 
multivariável seja transformado em dois sistemas SISO, onde cada entrada apenas atua na sua 
saída, fazendo possível o uso de dois controladores independentes para cada sistema. Para isso, 
precisamos saber com certeza os parâmetros do gerador síncrono, o que não é possível. Então, 
utilizamos controladores adaptativos robustos. Os controladores propostos são o Controlador 
Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) e o Controlador Robusto 
em Modo Dual (DMARC). O VS-MRAC possui um bom desempenho transitório, porém com 
sinal de controle em regime permanente oscilando em alta freqüência. Para sanar este problema é 
usado o DMARC, que utiliza lógica fuzzy para fazer a transição entre o VS-MRAC e o 
Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC), que possui um sinal de controle em 
regime permanente suave. Foram feitas simulações para os dois sistemas desacoplados, utilizando 
as duas estratégias de controle, comprovando a eficiência desta técnica de controle de sistemas 
multivariáveis.
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Resumo:  
 
Atualmente, o Brasil é o maior produtor de açúcar-de-cana do mundo, com mais de 27 milhões de 
toneladas por ano, representando 25% da produção mundial. Este fato torna o açúcar uma matéria-
prima de baixo custo, comparada ao custo de outros países produtores. Consequentemente, o 
Brasil possui alto potencial para produzir materiais biodegradáveis em escala industrial, usando 
açúcar como matéria-prima básica. Este trabalho teve por finalidade produzir ésteres de sacarose, 
através de síntese enzimática, onde foi desenvolvida uma metodologia para a purificação do 
produto e cálculo das taxas de conversão de sacarose em éster de sacarose, em função do tempo. 
Os substratos utilizados foram a sacarose (0,125 M) e o diviniladipato (DVA) em três 
concentrações distintas: 0,125M; 0,250M e 0,500M, em meio orgânico de N,N dimetilformamida, 
a 50°C, durante 5 dias, em uma incubadora de agitação orbital a 175 rpm. A massa teórica do éster 
de sacarose foi calculada estequiometricamente, tomando-se a sacarose como reagente limitante. 
Os resultados obtidos mostraram que o aumento da taxa de conversão foi proporcional ao aumento 
da razão molar DVA/sacarose, chegando a 91% com a razão molar 4/1, enquanto que para as 
razões molares 2/1 e 1/1, as taxas de conversão foram de 68% e 37%, respectivamente, após 5 dias 
de reação. 
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Resumo:  
 
Estudos batimétricos realizados em áreas da Bacia Potiguar e da Bacia Pernambuco-Parnaíba 
possibilitaram o conhecimento em detalhe da morfologia destas áreas. Este tipo de trabalho é 
necessário e, certamente, permitirá um avanço em questões relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável e manejo integrado da zona costeira. O levantamento de dados foi executado ao longo 
de perfis perpendiculares e paralelos à linha de costa ou ao canal principal dos estuários, 
utilizando-se o Sistema Hidrotac da Odom. Os resultados obtidos, associados a dados de correntes, 
permitiram uma melhor compreensão dos processos dinâmicos nestas regiões. Os dados foram 
processados com o Software Surfer 8.0 e um modelo batimétrico foi gerado para melhor 
visualização e interpretação da área referente ao Estuário do rio Açu. No modelo é possível 
observar que as maiores profundidades encontram-se ao longo do canal principal, em média com 2 
a 3 metros, enquanto ao longo das margens ocorre um avançado preenchimento sedimentar que 
contribui para o crescimento lateral, em direção ao canal principal. 
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Resumo:  
 
Este trabalho aborda a implementação de rotinas computacionais básicas para controle e 
acionamento de motores de corrente contínua dos robôs que estão sendo desenvolvidos no 
Laboratório de Robótica da UFRN. São utilizados microcontroladores da família PIC 
supervisionados por computadores embarcados, cuja comunicação é baseada no protocolo CAN. 
Tem como meta de desenvolvimento a possibilidade de controlar tipos diferentes de motores de 
corrente contínua com sensores odométricos ou potenciométricos e executando controle de 
velocidade ou de posição. A estratégia de controle utilizada é a Proporcional- Integral, que gera 
referências de PWM a partir dos dados lidos pelo sensor e da referência desejada. Como 
resultados, temos o sucesso nos ensaios realizados com os motores de um protótipo de robô móvel 
denominado Kapek, disponível no Laboratório de Robótica da UFRN e o estabelecimento da 
comunicação via barramento CAN. As perspectivas futuras são a total integração com os outros 
robôs em desenvolvimento no Laboratório de Robótica, bem como a otimização dos códigos.
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Resumo:  
 
Dispositivos de liberação de fármacos têm como objetivo a liberação controlada de fármacos em 
sítios específicos de ação. Por causa disso, tais sistemas apresentam vantagens quando comparados 
com formas farmacêuticas convencionais. Dentre essas vantagens tem-se uma maior eficácia e 
redução dos efeitos adversos ao organismo. Vários polímeros têm sido usados como matriz 
incorporadora, sendo que os biodegradáveis têm atraído uma maior atenção. Dentre estes 
polímeros, a quitosana tem se mostrado como um carregador promissor, possibilitando o 
transporte e liberação de fármacos a diferentes tipos de mucosas e epitélios. Neste trabalho foram 
obtidos sistemas particulados de quitosana que apresentam potencialidade na utilização para a 
liberação controlada de fármacos. A formação de partículas ocorreu através da mistura de 
emulsões de soluções de quitosana em xileno, tendo como surfactante o SPAM-80, com soluções 
de hidróxido de sódio. Os sistemas dispersos foram estudados em função dos seguintes 
parâmetros: concentração de quitosana na fase dispersa; concentração de surfactante na dispersão; 
velocidade de agitação. Medidas de turbidez mostraram que o tamanho das partículas dispersas 
tende a cair a medida em que a concentração da quitosana é aumentada. Foi verificado, também, 
que o aumento na concentração de tensoativo, bem como na velocidade de agitação, resulta em 
aumento de turbidez. As partículas obtidas mostraram, assim, potencial para utilização como 
carreadores de fármacos. 

Palavras chave: Quitosana, Microesferas, Liberação Controlada de Fármaco



CÓDIGO: ET0756 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ACÚSTICOS NA MODELAGEM DIGITAL 
BATIMÉTRICA DA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA: REGIÃO DE SÃO 
BENTO DO NORTE/RN (NE BRASIL). 
ALUNO: ALAN PEREIRA DA COSTA (00901575402) 
ORIENTADOR: VALÉRIA CENTURION CÓRDOBA (59176911691)  
CO-AUTOR: WERNER FARKATT TABOSA (65556224404)  
CO-AUTOR: HELENICE VITAL (31481981404) 

 

Resumo:  
 
A plataforma continental do Nordeste do Brasil é pouco conhecida. Para uma melhor compreensão 
das feições de fundo existentes nessa região têm sido aplicados vários métodos, tais como, os 
métodos geofísicos acústicos, que possibilitam a elaboração de modelos digitais batimétricos, úteis 
na caracterização dos processos da dinâmica costeira e das morfologias de fundo. A região alvo 
deste estudo está localizada no litoral setentrional do Rio Grande do Norte, mais especificamente 
no município de São Bento do Norte. Este trabalho teve como objetivo a obtenção de um modelo 
digital batimétrico de parte da plataforma continental da região, de modo a definir a disposição 
tridimensional das morfologias de fundo. Esta modelagem foi concebida a partir da integração dos 
dados coletados por métodos acústicos (ecossonda de feixe vertical), pontos de coordenadas 
geográficas (GPS/DGPS) e de sensores oceanográficos tipo S4 e S4A. A partir desses dados 
dispostos em banco de dados, contendo longitude, latitude e profundidade, foi gerada uma malha 
com espaçamento de 200 metros com interpolação pelo método de krigagem. O modelo digital 
batimétrico permitiu uma melhor compreensão dos aspectos morfológicos de fundo da região, que 
é altamente heterogêneo e susceptível a impactos ambientais. 
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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, esse tipo de fibra apresenta baixo 
desempenho mecânico o que dificulta a sua utilização em compósitos para aplicações estruturais. 
Visando essa deficiência propõe-se neste trabalho desenvolver um compósito híbrido associando 
fibras vegetais (curauá) e sintéticas (vidro-E). Para melhor entendimento do seu desempenho 
mecânico, se fez necessário o estudo de outras configurações de laminados compósitos como um 
laminado a base apenas de fibras de curauá e um outro a base somente de fibras de vidro. Neste 
sentido, toda a análise passa a se fundamentar em um estudo comparativo das propriedades 
mecânicas de resistência e rigidez para os carregamentos de tração uniaxial e flexão em três 
pontos. O laminado híbrido é formado por 04 (quatro) camadas de mantas (450 g/m2) de fibra de 
vidro-E e três camadas de fibras de curauá. O laminado de fibra de vidro consiste de 07 (sete) 
camadas de mantas (450 g/m2) de fibras de vidro-E. O laminado a base somente de fibra de 
curauá, consiste de 07 (sete) camadas de fibras continuas (na forma de mechas). Os laminados são 
de fabricação industrial obtidos através do processo de laminação manual e utilizando a resina 
poliéster ortoftálica como matriz. O compósito híbrido apresentou propriedades mecânicas 
próximas às do compósito somente de fibras de vidro, o qual já é usualmente utilizado na 
indústria.
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Resumo:  
 
Carbetos são todos os compostos binários de carbono, e os carbetos metálicos formados com 
elementos do quarto ao sexto grupo da tabela periódica são denominados de carbetos de metais 
refratários. Esta denominação deve-se ao fato que estes compostos têm ponto de fusão 
extremamente alto (2000 a 4000ºC). Os carbetos de metais refratários apresentam grande 
importância comercial devido a sua extrema dureza, resistência a altas temperaturas e boa 
resistência ao desgaste e nesse estudo trataremos da síntese e caracterização de carbeto de nióbio a 
partir de precursor tartarato e precursor oxalato, que foram obtidos a partir da fusão do pentóxido 
de nióbio (Nb2O5) com o Bissulfato de Potássio(KHSO4), em reator tubular de cilindro rotativo. 
Atualmente, o carbeto de nióbio tem recebido atenção especial devido a sua importância 
estratégica em vários setores da indústria. A maior dificuldade no processo de obtenção desses 
compostos está relacionada com a elevada faixa de temperatura exigida nessa reação, dificultando 
as condições de operação para a obtenção desses tipos de carbetos. A principal aplicação dos 
carbetos é como constituinte do carbetos cementado e em processos cataliticos. Este material é 
utilizado como matéria prima na fabricação de ferramenta de corte, devido as suas propriedades 
como: alta dureza, resistência ao desgaste, boa resistência ao choque térmico, boa condutividade 
térmica e alta resistência à oxidação. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho apresenta a CFD, fluidodinâmica computacional, como meio de realizar 
simulações computacionais, com o auxilio de uma ferramenta chamada PHOENICS 3.4. Assim 
foram realizadas simulações de escoamentos monofásicos e multifásicos em dutos, e testes de 
aplicação de malha de diferentes tipos a cada simulação. Os dutos simulados têm forma de “S”; 
escoamentos do tipo monofásico escoando ar; uma única fase escoando no duto, e em duto 
horizontal. Testaram-se escoamentos multifasicos, duas ou mais fases, escoados ar e água numa 
proporção de 50% para cada fase. O melhor resultado obtido no duto em “S” simulado foi o duto 
com malha 100-200-10, nas coordenadas cartesianas x, y e z,respectivamente. Para o duto 
horizontal bifásico, a malha que obteve resultado mais satisfatório foi a de 20-5-30, nas 
coordenadas x, y e z respectivamente. O tipo de malha que foi utilizada nos dois tipos de 
simulação foi o mesmo, ou seja, malha cartesiana uniforme e estruturada. Com o pós-
processamento de cada simulação, pôde-se observar que os resultados estavam dentro do previsto 
pela teoria, ou seja ,as simulações aproximaram-se ao máximo da situação real de um escoamento. 
As análises dos resultados foram possíveis devido às informações fornecida pelo VR-Viwer, 
caracterizadas pelos campos de velocidade e pressão para os escoamentos nos domínios 
escolhidos.Desse modo, conclui-se que a CFD é uma técnica útil e importante para o estudo do 
escoamento de fluidos em dutos.
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Resumo:  
 
Fabricantes de plásticos estudam as cargas a fim de reduzir custos sem comprometer o 
desempenho. Uma possibilidade adequada de carga polimérica é a diatomita que é um sedimento 
amorfo, originado de carapaças de organismos unicelulares vegetais. O objetivo desse trabalho foi 
estudar a adição de 20 e 40% em diatomita ao polipropileno usado para fabricar embalagens. 
Pelotas dos compósitos foram conformados por calandragem em chapas de 1 mm, usadas para 
fabricar embalagens por termoformagem. Amostras dessas submeteram-se a ensaios de 
microdureza e tração a temperatura ambiente e 100°C. Os ensaios mecânicos a quente foram feitos 
para averiguar seu comportamento em temperatura próxima a termoformagem. Analisou-se 
distribuição de partículas na matriz por MEV. Resultados mostraram queda na dureza de 64% e 
72% em compósitos de 20% e 40% em relação ao polipropileno. Na tração a tensão máxima 
suportada pelo polipropileno é 36,2 MPa, diminuindo 14% em amostras com 20% de carga e 27% 
nas com 40%. Na tração a quente, a tensão máxima do polipropileno foi 15 MPa, caindo 8% nos 
com 20% de carga e 38% nos com 40%. No MEV viu-se interação da resina e poros da carga, 
porém a interface dos grãos não ancora plenamente a matriz, gerando defeitos que diminuem a 
resistência mecânica. Conclui-se que a adição de diatomita em polipropileno aumenta a quantidade 
de defeitos necessitando restringi-la em 20%, para se ter propriedades adequadas na confecção de 
embalagens e diminuição de custos.
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Resumo:  
 
A aids se configura como uma das piores epidemias da história da humanidade. De acordo com as 
estimativas da UNAIDS, até fins de 2005, existiam por volta de 40,3 milhões de pessoas 
contaminadas pelo vírus HIV no mundo, dentre as quais estima-se que 17,5 milhões (43%) são 
mulheres. Atualmente, as estimativas do Programa Nacional de DST e Aids apontam que o Brasil 
tem cerca de 600 mil indivíduos vivendo com o HIV. Sendo que os notificados pelo Ministério da 
Saúde somam 371 mil casos de HIV/Aids, no período 1980-2005. No momento, o aumento do 
número de notificações de casos de AIDS tem, como causa principal, a transmissão via relação 
heterossexual, processo determinante para a feminização da epidemia da aids no Brasil. Nos 
últimos anos, uma questão que faz parte da preocupação dos estudiosos que abordam a evolução 
da epidemia da AIDS no Brasil é o avanço do uso da esterilização como método contraceptivo 
entre as mulheres no Nordeste que segundo Perpétuo (1996) é um dos métodos mais utilizados 
pelas mulheres unidas, de 37,5% em 1980, passando para 43,9% em 1996. Assim, tendo como 
referência a feminização da AIDS, intenta-se, neste trabalho, traçar-se um quadro das práticas 
sexuais bem como o nível de conhecimento do HIV/AIDS, entre as mulheres esterilizadas e não 
esterilizadas residentes em Natal-RN, identificando possíveis diferenças de comportamentos de 
risco para a infecção pelo HIV, entre esses dois segmentos populacionais. 
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Resumo:  
 
Em alguns sistemas mecânicos, a presença de elementos de vedação é imprescindível para o seu 
perfeito funcionamento. A severidade termomecânica e química das aplicações atuais, levam a 
indústria de retentores e gaxetas a fabricar, na grande maioria, selos a partir de compostos 
poliméricos ou elastoméricos, os quais estão sujeitos a ambientes e temperaturas de processo. O 
objetivo deste estudo foi medir o efeito da temperatura (100oC) sobre a dureza e a resistência à 
tração de três materiais poliméricos, buscando identificar uma relação entre estas duas 
propriedades para o politetrafluoretileno (PTFE), Borracha nitrílica (NBR) e Poliuretano (PU). O 
experimento consistiu em se verificar a dureza e resistência à tração de dois lotes, com doze 
corpos-de-prova cada um, analisados antes e após serem submetidos a um banho térmico em (a) 
glicerina, a 130ºC; (b) água, a 100oC. O tempo de duração dos banhos foi de 48 horas contínuas. 
Os ensaios foram baseados nas normas ASTM D412, D638 e D224 quanto à tração e dureza, 
respectivamente. Os resultados obtidos revelaram uma superioridade do material polimérico 
(PTFE), quanto à resistência à tração, quando comparado aos elastômeros. O PU deteriorou-se 
termoquimicamente, impossibilitando a realização dos ensaios de dureza e tração. Quanto à 
dureza, os resultados mostraram que as amostras de Borracha nitrílica apresentaram uma redução 
média nos valores da dureza de 7% após o banho térmico.
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Resumo:  
 
A IMML (Interactive Message Modeling Language) é uma linguagem de descrição abstrata de 
Interface de Usuário (IU) que possibilita o desenvolvimento baseado em modelos, visando 
descrever independente e integradamente os aspectos funcionais, interativos e comunicativos de 
um sistema. A Visual IMML, por sua vez, foi desenvolvida com a proposta de construir uma 
versão diagramática da IMML, já que essa linguagem é textual, baseada na XML, considerada de 
difícil aprendizado e compreensão. O objetivo desse trabalho é a criação de uma ferramenta que 
permita o mapeamento entre a IMML e a Visual IMML. A ferramenta funciona como um 
visualizador da IMML, traduzindo especificações criadas nesta linguagem em visualizações em 
Visual IMML e espera-se que seja possível modelagem e especificação com a Visual IMML, 
gerando código equivalente em IMML.
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Resumo:  
 
O presente trabalho investigou a sinterização dos compósitos Fe-NbC-C e Fe-TaC-C abordando 
aspectos de interesse acadêmico e tecnológico. Estudou-se a influência do tempo e a rotação de 
moagem, a interação entre matriz e reforço, o tamanho e a forma das partículas, a homogeneização 
e a distribuição de carbetos. O trabalho sugere uma rota de processamento através da técnica de 
endurecimento por dispersão de carbetos, sinterizando esses compósitos em plasma de hidrogênio 
DC e em forno resistivo. Neste caso, conseguiu-se produzir aços reforçados que podem ser usados 
em várias aplicações, como componentes estruturais na indústria mecânica. Foram avaliadas as 
características de misturas compósitas moídas utilizando-se um moinho SPEX e um moinho 
planetário. Pós de Fe-45P (Höganäs) com adição de 0 a 20 % de NbC foram moídos entre 1 e 5 
horas em moinho SPEX e 10 a 40 h em moinho planetário. Os resultados mostraram que devido à 
alta energia do SPEX, pós mais finos podem ser obtidos em tempos menores de moagem. No 
entanto, para tempos superiores a 3 h, foi constatada a microsoldagem de partículas de ferro. Além 
disso, tempos de moagem mais longos, característicos do moinho planetário garantiram melhor 
homogeneização e formação mais extensa de partículas compósitas, resultando em melhores 
distribuições granulométricas. 
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Resumo:  
 
Com o desenvolvimento da Internet e o crescente aumento da capacidade de processamento dos 
pcs, as redes que interligam tais computadores se expandiram. Foram então, desenvolvidas 
diversas arquiteturas aproveitando o processamento distribuído. Nesse contexto destacam-se as 
redes Peer-to-Peer (P2P). Uma arquitetura de uma rede é o conjunto de regras e funções que 
controlam a entrada e saída de computadores dessa rede além da distribuição da informação 
disponível nesta. Nesse projeto foi desenvolvida uma arquitetura de rede P2P denominada SGrid. 
A entrada e saída de nós na rede envolvem a manipulação do endereço IP de forma a permitir que 
nós geograficamente próximos estejam próximos na topologia P2P. Além disso, observa-se uma 
heterogeneidade entre a capacidade de processamento dos nós presentes na rede, ou seja, há 
computadores com links de conexão dedicados e computadores com links discados e temporários. 
Objetivando tratar tamanha heterogeneidade, foi desenvolvida a idéia de Lightware Super-Peers 
(LSP). Os LSPs são nós de maior capacidade de processamento com melhores conexões e formam 
uma rede SGrid internacional. Os nós com menor potência ligam-se ao LSP mais próximo, 
formando uma rede SGrid regional ou interna. Assim pesquisas locais são resolvidas sem 
necessidade do roteamento exterior da mensagem, e pesquisas internacionais são roteadas através 
do LSP e só penetram à rede interna quando o nó destinatário faz parte dela. 
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Resumo:  
 
Os íons lantanídeos têm a capacidade de formar compostos de coordenação, com ligantes que 
apresentam sítios doadores de elétrons. Entre estes, os ligantes oxo e nitro-doadores têm sido 
investigados, devido as suas características de conferir estabilidade termodinâmica aos sistemas 
formados, requisitos básicos para aplicação na área tecnológica. Esta propriedade é intensificada 
pela existência de mais de uma posição de coordenação, no caso um quelante bidentado com 
possibilidade de formação de ponte para obtenção de dímeros ou polímeros. Os maleatos 
hidratados de lantanídeo, neodímio e érbio foram preparados a partir de uma solução aquosa de 
seus respectivos cloretos hidratados por adição lenta de uma solução de ácido maleico numa 
proporção de 1:4, onde são obtidos por evaporação lenta das soluções aquosas, recristalizados e 
caracterizados por titulação complexométrica com EDTA e medidas de condutância eletrolítica. A 
titulação indicou duas estequiometrias preliminares a serem confirmadas por técnicas de 
microanálise de CHN, análise termogravimétrica e espectroscopia na região do infravermelho e as 
medidas de condutância revelou estes compostos eletrólitos.
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Resumo:  
 
Neste trabalho foi realizada a síntese de pigmentos do tipo: CeO2-PrO2-La2O3 em diferentes 
proporções a partir de uma mistura de óxidos metálicos de terras raras. O objetivo deste trabalho é 
definir uma nova rota de síntese para obtenção de pigmentos a partir do CeO2 e caracteriza-los 
através de técnicas de analise no estado sólido. Para obtenção dos óxidos primeiramente preparou-
se os cloretos hidratados de terras raras. A seguir foram obtidos os nitrilotriacetatos de terras raras, 
ou seja, a formação dos sais de CeNTA.2,5H2O, LaNTA.2,5H2O e PrNTA.3H2O onde os mesmo 
são misturados em diferentes proporções e levados para caracterização através das curvas 
TG/DTG. Os resultados das análises termogravimétricas mostraram que as misturas dos sais 
desidrataram-se a uma temperatura de 180oC, formando a mistura de sais hidratados. A partir da 
temperatura de 380oC começa a formação de oxicarbonatos e diixicarbonatos, até 600oC. A 
formação dos óxidos ocorre a partir de 800oC, sendo concluída a uma temperatura de 1000oC, 
onde se obteve os pigmentos a base de CeO2, posteriormente a mistura dos sais foi submetida a 
tratamento em forno para sua decomposição térmica a uma temperatura de ate 1200ºC, de forma 
que se observou o aparecimento de coloração concluindo, assim, que os pigmentos foram obtidos. 
Considerou-se o resultado da síntese bastante satisfatório, pois foi possível obter bons resultados 
com relação aos objetivos já previamente descritos.

Palavras chave: nitrilotriacetato, oxidos mistos, pigmentos



CÓDIGO: ET0801 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 
CARBONETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES POLIMÉRICOS
ALUNO: FABIANA FERNANDES DE LIMA (05027676425) 
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho visa a produção e a caracterização de compósitos cerâmicos reforçados com carbeto 
de tântalo obtidos a partir de precursores poliméricos, uma técnica relativamente recente e vem se 
mostrado bastante promissora na produção de corpos cerâmicos. Este método baseia-se na pirólise 
de polímeros com a presença de aditivos inertes e reativos para formação de fases cerâmicas. 
Causando aumentos no rendimento cerâmico, reduções nas taxas de retração linear e porosidade, 
junto a estudos detalhados das modificações que ocorrem durante este processo. Neste trabalho 
foram produzidos compostos cerâmicos reforçados com carboneto de tântalo, a partir de um 
polímero a base de silício, um componente reativo (Tântalo metálico) e um terceiro componente 
inerte (Carbeto de silício), através das etapas de mistura, homogeneização, compactação e pirólise, 
que ocorreu em temperaturas que variam entre 1200 e 1400º C, por aproximadamente 2 horas. 
Para a caracterização física e química destes compósitos, foram realizados estudos de análise 
termogravimétrica (TGA), difratometria de raio-X, microscopia eletrônica. De acordo com a 
análise TGA, foi observada uma melhoria do rendimento cerâmico dos compósitos em relação ao 
polímero puro. Observou-se também a eficiência do processo na obtenção do carboneto de tântalo 
(TaC), além da existência de outros componentes, previamente esperados, de acordo com as 
análises de espectroscopia (EDX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difratometria.

Palavras chave: carbeto de tântalo, precursores poliméricos, pirólise



CÓDIGO: ET0802 
TÍTULO: INTERFACE DE CONTROLE PARA UM MOTOR ACOPLADO A UM GERADOR
ALUNO: HAULISSON JODY BATISTA DA COSTA (00923902422) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAÚJO (10829741453) 

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é projetar um módulo de acionamento para um motor de indução 
acoplado a um gerador síncrono que é conectado a um barramento infinito. É utilizada a técnica 
PWM (Modulação por Largura de Pulso). O módulo consiste de um software de controle do Timer 
82C54 e de uma interface de tratamento de sinal de controle e acionamento do módulo de IGBT’s. 
A rotina de programação do timer 82C54 tem como função gerar um sinal PWM em três 
contadores defasados de 120° e, em seguida, amplificar e tornar os sinais simétricos. A finalidade 
do projeto é comandar o módulo de IGBT’s para aplicação no controle do protótipo de um gerador 
síncrono. Foram feitos testes para controle de um motor, utilizando um sinal PWM onde foi 
comprovada a sua funcionalidade. O trabalho terá continuidade com o desenvolvimento de um 
acoplador de voltagem para o gerador síncrono. 
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Resumo:  
 
A descoberta de materiais nanoestruturados, denominados de família M41S, no início da década 
de 90 pelos cientistas da Mobil Oil Research and Development Co., abriu novas perspectivas para 
o desenvolvimento de novos materiais com estruturas organizadas. O MCM-41, um dos membros 
mais importantes desta família, apresenta um arranjo hexagonal de mesoporos unidimensionais 
com diâmetro variando entre 2 e 10 nm, boa estabilidade térmica, altos valores de área específica e 
volume de poros. Neste trabalho a peneira molecular MCM-41 foi sintetizada pelo método 
hidrotérmico e caracterizada por difração de raios-X, análise termogravimétrica e medida de área 
superficial pelo método de BET. O difratograma de raio-X apresentou os picos característicos da 
estrutura mesoporosa hexagonal. Por termogravimetria verificou-se a presença das três etapas de 
perda de massa relacionadas à saída de moléculas de água, decomposição do surfactante e grupos 
silanóis, respectivamente. A amostra apresentou área superficial obtida pelo método de BET igual 
a 690 m2 g-1. Após a caracterização da peneira molecular foi realizada a impregnação do flúor, 
por evaporação do solvente, com uma solução de ácido fluorídrico, objetivando a obtenção de 
novos materiais mesoporosos. A amostra contendo flúor (F-MCM-41) foi submetida a análise para 
medir sua área superficial pelo método BET. A área do material contendo flúor apresentou uma 
grande redução comparada ao material sem flúor. 
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Resumo:  
 
A ocorrência de processos de instabilização (movimentos de massa) em encostas tem se 
constituído em um dos maiores problemas ambientais em várias regiões em todo o mundo.No caso 
específico do Rio Grande do Norte, as falésias existentes ao longo de sua costa e áreas de relevo 
acidentado, formado principalmente por dunas, com ocupação humana inadequada, são 
susceptíveis a movimentos de massas. Verifica-se a ocorrência de processos erosivos. A região 
entre Tibau do Sul e Pipa sofre pressão por parte da especulação imobiliária para construção de 
equipamentos turísticos (hotéis, restaurantes, etc) em áreas muito próximas das bordas das falésias 
existentes ao longo do litoral. Devido a ausência de estudos a respeito das condições de 
estabilidade dessas falésias o IDEMA estabeleceu uma faixa de 30m a partir da borda para emitir 
de licença para construção. Tal limite foi imposto de forma empírica. Com os resultados dos 
ensaios de granulometria das amostras, chegou-se a conclusão que são solos predominantemente 
argilosos, com teor de finos, que passa na peneira 0,075mm, entre 55,0 e 68,0%. As curvas não 
possuem suavidade, características de solos com alto grau de cimentação.Os valores de LL e LP 
obtidos das amostras relativas aos blocos indeformados indicam que os solos do topo da Formação 
Barreiras apresentam baixa plasticidade, com IP variando entre 6,33 e 16,33%. O solo retirado da 
base da falésia apresentou um valor de IP um pouco superior aos do topo, ficando em torno de 
18,60% 
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Resumo:  
 
A preocupação da sociedade com o impacto da agricultura no ambiente e a contaminação da 
cadeia alimentar com agrotóxicos, vêm alterando o cenário agrícola, resultando na presença de 
segmentos de mercado ávidos por produtos diferenciados. Essas pressões levam ao 
desenvolvimento de sistema de cultivo sustentáveis, que envolve o manejo adequado dos recursos 
naturais, alterando as prioridades dos sistemas convencionais e alternativos, equilibrando as 
relações biológicas em processos naturais. Um dos métodos alternativos para o controle da lagarta-
do-cartucho-do-milho é o uso de baculovírus, obtido das lagartas infectadas no campo. Em 
laboratório, utilizam-se células de inseto para produção in vitro de baculovírus, posteriormente 
formulado sob a forma de pó molhável Diferentes isolados virais podem apresentar diferentes 
níveis de produção. Neste trabalho, foram comparados dois isolados do vírus Spodoptera 
frugiperda nucleopoliedrovirus (SfMNPV), isolados 18 e 19, quanto a sua capacidade de produção 
de poliedros em cultivos de células de inseto (Sf9). Os isolados apresentaram resultados 
semelhantes, com uma produção de aproximadamente 1x109 poliedros/mL de células. Esta 
produção é superior às obtidas com outros sistemas de célula-vírus encontrados na literatura, 
indicando a potencialidade de produção de biopesticida viral (SfMNPV) utilizando células da 
lagarta do cartucho-do-milho (células Sf9).
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Resumo:  
 
O objetivo do trabalho é analisar o grau de interferência antrópica referente aos processos de 
transporte e sedimentação na área dos “parrachos” de Maracajau. O ecossistema recifal representa 
um dos ambientes mais frágeis e ameaçados do planeta, porém possui grande importância 
econômica, além de proteger o litoral contra a ação das ondas. São comumente observados 
problemas em organismos presentes nos recifes em função de uma taxa de sedimentação elevada, 
principalmente quando se trata de um episódio provocado pelo homem. O conhecimento das 
características espaciais de uma área é um pré-requisito para qualquer estudo no meio físico, por 
esta razão fez-se necessária a geração de um mapa temático da área evidenciando as feições a 
serem encontradas sob o fundo marinho em questão. Esta etapa seria complementada pela análise 
sedimentológica do material encontrado em suspensão e decantado ao longo do fundo marinho, 
bem como seus respectivos significados geoambientais. Para a geração do mapa temático foram 
usadas fotografias aéreas de pequeno formato para a vetorização das feições relevantes na área, 
onde se procurou retratar fielmente as feições desejadas através de pontos e polígonos. As coletas 
foram realizadas ao longo de malhas com cerca de 1000 metros, sendo coletadas amostras a cada 
100 metros, na direção aproximada de 35°Az, buscando adquirir amostras representativas de cada 
feição reconhecida no mapeamento. Os resultados preliminares referem-se apenas ao mapeamento 
da área. 
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Resumo:  
 
Com o aparecimento da necessidade de um plano de emergência e primeiros socorros no 
Laboratório de Corrosão e Tecnologia de Dutos, surgiu a idéia da implementação de fichas de 
segurança padrão como fonte bibliográfica de fácil acesso para manuseio de produtos químicos, 
baseadas nas convenções 170 e 174 da OIT (Organização Internacional do Trabalho). O objetivo 
deste trabalho é descrever estes formulários (ou fichas) mediante as informações de segurança 
contidas nestes, como: a) Identificação do produto, b) Medidas de Segurança, c) Risco ao Fogo, d) 
Propriedades Físico-Químicas, e) Informações Ecotoxicológicas, f) Dados Gerais. As vantagens 
deste sistema permitem a prevenção e o conhecimento prévio no caso de acidentes, bem como, o 
descarte de resíduos químicos. As FISPQ’S constituem um método de grande praticidade e 
precisão para utilização segura de reagentes em laboratório. 
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Resumo:  
 
O uso dos óleos vegetais em motores de combustão interna remota ao início da operação 
satisfatória do próprio motor a diesel. A aplicação direta de óleos vegetais nos motores é limitada 
em virtude de algumas propriedades físicas dos mesmos, principalmente da sua alta viscosidade, 
baixa volatilidade e seu caráter poliinsaturado. Assim, visando minimizar esses problemas, 
diferentes alternativas têm sido consideradas. A transesterificação tem se apresentado como 
melhor opção, visto que o processo é realmente simples. O objetivo deste trabalho é avaliar a 
síntese do biodiesel, bem como, fazer uma analise das reações envolvidas no processo. Estudou-se, 
especificadamente, duas rotas: (a)Via catálise ácida; (b)Via catálise básica. Para o processo de 
obtenção do biodiesel via catálise básica, foram utilizados: óleo de soja comercial, álcool metílico 
e, como catalisador, hidróxido de potássio. Para a síntese via catálise ácida, os mesmos reagentes 
foram utilizados, exceto o catalisador que, neste caso, foi utilizado o ácido sulfúrico. Foi 
observado na catálise básica um bom rendimento em virtude da velocidade da reação enquanto, na 
ácida, essa velocidade não é tão acentuada, resultando na formação de produtos indesejados. A 
partir dos resultados obtidos conclui-se que a catálise básica apresenta uma melhor conversão e 
seletividade. 
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Resumo:  
 
As propriedades reológicas dos alimentos são importantes para o projeto e dimensionamento dos 
equipamentos industriais. O Nordeste produz grande variedade de frutas tropicais, cuja produção é 
parcialmente desperdiçada. A produção de polpas de frutas em pó, mediante secagem no leito de 
jorro ou encapsulamento em spray, têm sido pesquisada nos últimos anos. Tanto na secagem em 
spray como no leito de jorro, a reologia das polpas exerce grande influência no desempenho do 
processo. Para o leito de jorro com partículas inertes, a estabilidade do processo depende do grau 
de saturação do leito que por sua vez depende das propriedades dos materiais processados. 
Destaca-se o efeito da concentração de sólidos decorrente do processo de secagem e da 
temperatura na viscosidade da película líquida que reveste as partículas inertes. Neste trabalho são 
apresentados os resultados relativos ao comportamento reológico das polpas de cajá, acerola e 
umbu em função da concentração de sólidos e da temperatura. As polpas apresentaram 
comportamento pseudoplástico. A partir dos modelos da literatura foram calculados os índices de 
fluxo e as consistências das polpas nos diferentes níveis de concentração para a temperatura de 
25ºC. Verificou-se que os índices de fluxo (<1), tendem a diminuir com o aumento do teor de 
sólidos, enquanto a consistência aumenta. A temperatura não influenciou o índice de fluxo, 
embora as polpas tenham apresentado consistências mais elevadas em temperaturas mais baixas.
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Resumo:  
 
Os selos Elastoméricos são usados como retentores para líquidos e gases bombeados durante a 
produção da indústria do petróleo. Os selos submetidos a estudo surgiram a partir do desgaste de 
um par tribológico borracha-aço geralmente submetidos às altas pressões, temperatura de contato e 
atrito de deslizamento. O objetivo principal deste trabalho é identificar fatores físico-químicos que 
causam o desgaste e a decomposição térmica dos respectivos elastômeros analisados por 
termogravimetria(TG) e pela calorimetria diferencial exploratória (DSC). Uma curva TG expressa 
a perda mássica do elastômero em função da temperatura ou do tempo. Uma curva DSC expressa a 
diferença da energia cedida (ou absorvida) de um elastômero com um material de referência. Seis 
tipos de elastômeros foram analisados para sistemas de vedação: NBR, AFLAS, PTFE/G, e selos 
A, B e C obtidos comercialmente, contendo elementos químicos diferentes. As decomposições 
térmicas dos elastômeros apresentaram curvas de comportamento distintos relativo à estabilidade 
térmica. O PTFE/G exibiu uma melhor estabilidade térmica, apresentando uma melhor resistência 
às altas temperaturas do que os outros materiais analisados. A decomposição de PTFE/G começou 
a 480°C, diferentemente dos outros que mostraram suas primeiras decomposições em uma faixa de 
temperatura entre 160-255 ° C. As curvas de DSC corroboram com as curvas do TG, considerando 
à energia do sistema elastomérico. 
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Resumo:  
 
A bacia potiguar terrestre é composta por campos petrolíferos com número de poços variável, 
situada no RN e parte do CE, abrangendo aproximadamente 4.000 poços com produção em torno 
de 10% da produção nacional, o que a coloca em primeiro lugar no Brasil em termos de produção 
terrestre. A elevação dos fluidos na maioria desses poços é feita de forma artificial, ou seja, não 
possuem pressão suficiente para que os fluidos atinjam a superfície. Na bacia potiguar terrestre as 
técnicas mais usadas são o bombeio mecânico e o bombeio por cavidades progressivas. Essas 
técnicas exigem a instalação de equipamentos que trabalharão por um longo período junto ao 
poço, realizando o bombeamento dos fluidos. Um poço funciona como um conjunto de elementos 
em série, em que a falha de um dos elementos implica na falha de todo o conjunto. Ao longo do 
tempo ocorrem falhas nesses equipamentos, fazendo com que os poços necessitem de serviços de 
manutenção (limpeza, restauração, estimulação e avaliação). A performance da manutenção da 
produção em campos de petróleo corresponde à maior parte do ciclo de vida dos projetos de 
desenvolvimento da produção. O objetivo deste trabalho é discutir conceitos básicos de análise de 
falhas e abordar interpretações de função, falha, modo de falha, causa da falha e efeito da falha, 
usando uma válvula como exemplo. Uma abordagem geral para identificação e classificação das 
funções e modos de falha é apresentado e os vários passos da análise de falhas são discutidos.
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Resumo:  
 
Atualmente, é grande a busca por aplicações onde possam ser utilizados robôs. Isto se dá pelo fato 
de que os processos se tornam cada vez mais precisos, confiáveis, seguros e econômicos, além 
disso, os robôs na maioria das vezes substituem trabalhadores humanos com vantagens na maior 
parte das tarefas repetitivas. Assim, foi desenvolvido um plano de trabalho para implementar um 
robô que possa tocar piano de forma semelhante a um ser humano, de maneira a auxiliar alunos 
em sua aprendizagem visualizando repetitivamente os movimentos do dedilhado do robô e 
controlando a velocidade com que o robô executa as notas no piano facilmente por meio de um 
computador pessoal. É importante observar que este projeto não visa à substituição do professor, 
mas sim uma forma de auxiliá-lo no ensino de exercícios repetitivos onde os alunos precisam estar 
constantemente visualizando e treinando os movimentos. Nosso robô é constituído de duas mãos 
mecânicas que se movimentam ao longo de um trilho de alumínio e dez dedos, todos em formatos 
e dimensões humanas. Para simular os movimentos do dedilhado humano os dedos do robô são 
constituídos de duas juntas, o que além de dar um grau de liberdade maior ao robô, nos permite 
imitar o movimento de um ser humano ao tocar piano. Os dez dedos são acionados por vinte 
motores (um para cada junta), enquanto as mãos são acionadas por um motor cada uma.
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Resumo:  
 
O modelo mais aceito atualmente para explicar as rádio fontes duplas extragalácticas é aquele 
onde um par de jatos é ejetado pelo objeto central das AGNs na vizinhança do disco de acresção 
em torno do buraco negro. Estes jatos avançam no meio interestelar com velocidades supersônicas 
e formam uma estrutura de dois choques. O primeiro é formado no gás meio ambiente e é 
chamado “bow shock” enquanto o segundo pelo gás proveniente do jato e envolve o mesmo na 
forma de um “casulo”. Este último é constituído por partículas relativísticas e é responsável pela 
emissão de ondas de rádio da fonte. Acredita-se que o primeiro choque deve aquecer o gás 
ambiente e as nuvens mais densas. Este gás difuso e as nuvens seriam responsáveis pela emissão 
térmica óptica e em raio X e algumas linhas tal como OIII. A comparação entre as observações em 
rádio com aquelas em raio X permite obter dados importantes sobre a fonte e o meio que a 
circunda. Enquanto a extensão da emissão rádio é bem determinada pelo casulo, a da emissão 
térmica não o é. Existe interesse em se calcular uma possível relação entre o volume das duas 
regiões a partir dos resultados das simulações numéricas hidrodinâmicas. Nós utilizamos os dados 
de simulações de jatos com uma grande variedade de parâmetros para tentar encontrar um fator de 
escala entre o volume do “bow shock” e o volume do casulo. Os resultados encontrados são 
promissores. Pretende-se no futuro fazer novas simulações concebidas especificamente para este 
fim. 
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Resumo:  
 
Utilizado como alternativa aos combustíveis derivados de petróleo, o biodiesel é fabricado a partir 
de fontes renováveis como a mamona, abundante na região nordeste e que possui um dos maiores 
percentuais de óleo extraível dentre as oleaginosas. Por meio da reação de transesterificação, que 
consiste na linearização da molécula tridimensional do óleo ou gordura, pode-se obter o éster, 
biodiesel, e a glicerina, produto valorizado no mercado de sabões. Atualmente, a transesterificação 
via catalise alcalina é o método mais empregado, porém outras formas para obtenção do éster vêm 
sendo estudadas, dentre elas, a transesterificação por lipase. Este trabalho avalia o crescimento do 
Rhizopus oryzae, produtor de lipase, imobilizados em buchas vegetais (Luffa cylindrica) 
utilizando os óleos de mamona e oliva como fontes de carbono. Em ambos substratos, verificou-se 
o aumento de biomassa fúngica nas buchas por meio de um processo em batelada em shaker com 
temperatura e agitação controladas. Observou-se ainda uma maior concentração de células 
imobilizadas após as primeiras 48 horas de cultivo quando usado o óleo de mamona como 
substrato. A fase de declínio ou morte do microrganismo, para os dois óleos, inicia-se após 72 
horas pós inoculação. Porém, para o óleo de mamona, este declínio acontece de forma mais 
acelerada. Desta forma, é importante que o tempo de coleta dos microrganismos produtores de 
lipase deve ser realizado entre 48 e 72 horas. 
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Resumo:  
 
Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da incorporação de até 8% em peso de resíduo 
sólido, proveniente do polimento de cerâmica de revestimento grês porcelanato nas propriedades e 
microestrutura de uma argila utilizada na fabricação de cerâmica vermelha. Foram preparados 
corpos de prova por prensagem uniaxial a 20 MPa para queima em forno de laboratório nas 
temperaturas de 850ºC, 950ºC e 1050ºC. As propriedades tecnológicas avaliadas foram: densidade 
aparente, retração linear, absorção de água e tensão de ruptura à flexão. A microestrutura das 
cerâmicas queimadas foi avaliada difração de raios-X e fluorescência de raio-X. Os resultados 
mostraram que a reciclagem de resíduo em cerâmica vermelha pode ser feita com incorporações 
de até 6% em peso para não acarretar redução da resistência mecânica da argila.
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Resumo:  
 
Um dos testes freqüentemente utilizados na investigação dos vários modelos cosmológicos para o 
universo é a relação diâmetro angular versus redshift. Através dela podemos determinar os 
parâmetros dos modelos. Este teste pode ser aplicado usando-se o diâmetro angular de rádio fontes 
duplas extragalácticas e jatos em quasares. Diversas amostras tem sido utilizadas por diferentes 
autores onde a disparidade dos critérios para agrupar as fontes em intervalos de redshift leva a 
resultados distintos. Neste trabalho nós usamos dados originários de amostras tratadas com um 
mesmo critério para testar modelos cosmológicos além de levar em conta a evolução das 
dimensões lineares das rádio fontes. Para tanto, usamos um modelo simples, auto-similar, para a 
expansão dos jatos cuja característica mais importante é que a área da cabeça do jato aumenta a 
medida que o mesmo se propaga no meio ambiente. Uma lei de potencia é utilizada para descrever 
o crescimento da área e seu expoente, juntamente com o parâmetro de desaceleração podem ser 
determinado a partir do melhor ajuste das curvas teóricas aos dados observacionais. 
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Resumo:  
 
Este trabalho envolve dados referentes ao tempo até a conclusão de um curso de graduação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com o objetivo de identificar fatores que 
influenciavam o tempo até a conclusão do curso, foram utilizados modelos paramétricos de 
Análise de Sobrevivência, que tratam de dados representando o tempo até a ocorrência de um 
evento. Após a exploração inicial dos dados com técnicas não paramétricas, foram realizadas 
algumas análises com base no modelo Weibull, um dos modelos paramétricos mais utilizados em 
aplicações nesta área. Como resultados foram identificados fatores que influenciam de alguma 
forma o tempo até a conclusão do curso. Em seguida, através de uma abordagem não paramétrica 
que considera a presença de imunidade nos dados, ou seja, a existência de indivíduos nos dados 
que não estão mais sujeitos ao evento de interesse, foi estimada a taxa de evasão do curso. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é identificar dentre as várias topologias de redes-em-chip existentes, 
aquela que apresente o melhor desempenho em sistemas-em-chip de uso geral. Mais 
especificamente investigou-se: a) as características teóricas, como complexidade e área em chip 
ocupada, de diferentes topologias; b) o comportamento de duas topologias com tráfego e 
aplicações reais. Para realização do trabalho foram implementados modelos dessas topologias, 
com precisão de ciclo, em uma linguagem de descrição de hardware (SystemC). Em seguida, 
diversas simulações de diferentes formas de tráfego e de aplicações reais foram realizadas 
utilizando esses modelos. A análise teórica das topologias mostra que as árvores obesas devem 
oferecer uma comunicação de baixa latência, tendo ainda como vantagem a utilização de um 
pequeno número de roteadores. Sendo esses resultados comprovados pelos experimentos 
realizados. O trabalho conclui que os mecanismos de interconexão tornam-se cada vez mais 
críticos para o desempenho dos sistemas-em-chip, sendo a topologia árvore obesa capaz de obter 
resultados excelentes com baixo custo.
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Resumo:  
 
A relação diâmetro angular versus redshift é uma importante ferramenta para a determinação de 
diversos parâmetros dos modelos cosmológicos do universo. Entre os objetos usados em tal estudo 
estão as rádio galáxias e os quasares. A partir das medidas da dimensão angular de jatos e rádio 
fontes duplas e dos respectivos redshifts podem ser construídos gráficos que, posteriormente, são 
comparados com os modelos teóricos. Nos últimos dez anos, vários autores apresentaram 
diferentes amostras de objetos, nem sempre independentes umas das outras, que podem ser 
utilizadas na construção da relação diâmetro angular - redshift. Existe um debate na literatura 
sobre qual dessas amostras e qual a maneira de agrupar os dados é mais apropriada. Neste trabalho 
nós tomamos quatro amostras distintas e utilizamos os mesmos critérios para agrupar os dados em 
intervalos de redshift e calcular o diâmetro angular médio. Este procedimento foi usado tanto 
agrupando galáxias e quasares como calculando as médias separadamente para cada tipo de objeto. 
Foi feito um estudo da melhor forma de agrupar os dados visando minimizar a dispersão em torno 
da média em cada grupo. Finalmente, fizemos um estudo comparativo das diversas amostras. 
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Resumo:  
 
Os tensoativos têm sido amplamente aplicados nas mais diversas áreas da indústria, tais como: 
farmacêutica, petroquímica, extração de metais, metalúrgica e outros. O surgimento de novos 
compostos tensoativos tem ampliado a sua aplicabilidade, bem como melhorado os resultados para 
cada especificidade. Uma das propriedades mais importantes para caracterizar um tensoativo é a 
concentração micelar crítica (CMC). A CMC é a concentração, a partir da qual, a substância 
presente no meio, é capaz de formar as estruturas micelares. Uma das maneiras de se determinar 
tal concentração é a partir de dados de tensão superficial. Este trabalho tem como objetivo 
determinar a CMC de um novo tensoativo 9,10-epox-12-hidroxioctadecenoato de sódio (EOS) em 
meio salino, NaCl 0,5M, nas temperaturas de 30 ºC, 40 ºC, 50 ºC e 60 ºC. Para isso utilizou-se um 
tensiômetro SensaDyne QC-6000 com o auxílio do programa computacional SensaDyne 
Tensiometer Software. Os resultados mostraram que o tensoativo tem um baixo valor da CMC 
(1,2 x 10-2) à temperatura ambiente, mostrando ser um ótimo agente de interface. Observou-se 
também que com o aumento da temperatura, houve facilidade em formar as estruturas micelares, 
pois diminuiu a concentração da CMC, devido à diminuição das forças de interação das pontes de 
hidrogênio. 
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Resumo:  
 
O processo de purificação de uma dada proteína pode seguir diferentes rotas e as etapas ou 
operações unitárias para se recuperar e purificar essas proteínas é chamada downstream 
processing. Neste trabalho, propõe-se a utilização da cromatografia de troca iônica usando a 
Adsorção em leito Expandido (ALE) em resina Streamline DEAE para a recuperação das proteínas 
existentes no soro de coagulação enzimática do queijo tipo coalho, um poluente em potencial 
quando tratado como efluente. No estudo da adsorção das proteínas do soro na resina foi utilizada 
uma coluna de vidro, projetada especificamente para a ALE. Inicialmente equilibrou-se a fase 
estacionária (adsorvente) da coluna, com o tampão de equilíbrio Tris/HCl (50 mM, pH=7,0). Após 
essa etapa foi aplicada a amostra de soro, em seguida foi efetuada a etapa de lavagem utilizando o 
tampão Tris/HCl (50 mM, pH=7,0). A eluição foi realizada com uma solução de NaCl (2,0 M) em 
tampão Tris/HCl (pH=7,0). A determinação da concentração de proteínas foi realizada via 
espectrofotometria, através do método de Biureto. De acordo com os resultados obtidos obteve-se 
uma eficiência de recuperação do soluto (proteínas) de aproximadamente 93,0% (ηRS = 93,0%). 
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Resumo:  
 
Neste trabalho analisa-se a evolução do IDH-M para o estado do Rio Grande relativo aos dois 
últimos períodos censitários, 1991 e 2000, numa perspectiva de sua distribuição espacial, sendo 
esse o principal objetivo. A fonte dos dados foi o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 
(PNUD, 2003). O IDH-M é composto por três dimensões resultantes da combinação de alguns 
indicadores selecionados da seguinte forma: Longevidade: medida pela esperança de vida ao 
nascer; Educação: medida pela combinação da taxa de analfabetismo da população de 15 anos e 
mais e pelo número médio de anos de estudo da população de 25 anos e mais; Renda: medida pela 
renda familiar per capita média ajustada (RFPC). A média aritmética desses índices gera o IDH-M 
sintético para o município. A análise exploratória foi realizada pela utilização do software GeoDa 
(de domínio público), específico para análises georeferenciadas. Com base nas análises realizadas 
verificou-se que existe autocorrelação espacial positiva para as variáveis investigadas, mostrando 
uma formação de clusters espaciais para os índices de Renda, Educação e Longevidade. Os 
índices, quando correlacionadas entre si, apresentam um baixo nível de correlação, mostrando uma 
fraca relação entre eles. De um modo geral observa-se a presença de autocorrelação espacial 
univariada para as variáveis analisadas o que demonstra a “influência” de áreas vizinhas de uma 
sobre as outras, caracterizando a formação dos chamados clusters espaciais. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como objetivo prevenir acidentes relativos à incompatibilidade química, 
nas atividades do Laboratório de Corrosão e Tecnologia de Dutos da UFRN, no que diz respeito ao 
manuseio e armazenamento de produtos químicos, a fim de se evitar situações nas quais 
determinados produtos tornam-se perigosos quando manipulados ou armazenados próximos a 
outros, com os quais podem reagir, criando situações de risco, tais como: geração de gases tóxicos, 
calor excessivo, explosões ou reações violentas. Para realização do trabalho foram feitas várias 
pesquisas literárias, a fim de se determinar eventuais incompatibilidades entre os reagentes 
químicos utilizados no laboratório em questão. Com isso o laboratório disponibiliza uma tabela 
que permanece com os usuários, onde são informados para efeito de segurança os produtos e as 
reações que podem provocar. Essa tabela se constitue em ferramenta de segurança química e tem 
como finalidade evitar acidentes no dia-a-dia do químico. 
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Resumo:  
 
Este trabalho tem por principal objetivo realizar uma análise exploratória espacial dos fatores 
representativos das condições sociossanitárias, bem como daqueles representativos da situação de 
saúde da população dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte com base nos dados do 
censo 2000, investigando a correlação entre esses fatores. A fonte dos dados foi o Atlas de 
desenvolvimento humano no Brasil (PNUD/IPEA/FJP, 2003). Os fatores representativos das 
condições sociossanitárias analisados foram: abastecimento de água (PPD_AGEN); proporção de 
pessoas com acesso a banheiro e água encanada (PPDBAGEN); coleta de lixo urbano 
(PPDU_CLX), condição de alfabetização da população adulta (TX_ALF_A) e renda per capita 
familiar (REND_PC). Como fatores representativos das condições de saúde analisou-se: 
probabilidade de morrer do nascimento até a idade de 5 anos (MORT_5) e a probabilidade de 
morrer do nascimento até a idade de 1 ano (MORT_1). A análise descritiva espacial foi realizada 
utilizando-se o software GeoDa, específico para análise estatística geoespaciais. A correlação entre 
as variáveis de interesse foi investigada pela construção de gráficos da distribuição bivariada 
através do software Statistica 6.0. Os resultados mostraram a formação de clusters/agrupamentos 
espaciais de municípios, presentes para todos os indicadores, evidenciando áreas com diferentes 
níveis de carência social, de modo que são indispensáveis maiores investimentos para sua 
melhoria no Estado. 
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Resumo:  
 
Otimização combinatória lida com problemas discretos e é um dos campos mais importantes da 
Ciência da Computação. Problemas de otimização combinatória onde são considerados múltiplos 
objetivos são, em geral, modelos mais realistas de situações práticas, pois modelam mais fielmente 
aspectos conflitantes na tomada de decisões. Nesse trabalho é abordada a variação multi-objetivo 
do famoso problema da árvore geradora mínima (AGM): o problema da árvore geradora mínima 
multi-objetivo (AGM-MO). Tal problema pertence à classe de problemas NP-árduo (logo, de 
difícil solução ótima) e possui aplicações na área de projetos de rede. É apresentada uma 
abordagem evolucionária para a resolução do problema, assim como uma heurística construtiva e 
um procedimento de busca tabu. É relatado um experimento computacional que compara o método 
proposto aos métodos existentes na literatura. A comparação é feita com base no indicador binário 
e-aditivo. Os resultados mostram que o algoritmo apresentado nesse artigo consistentemente 
produz melhores soluções que os métodos aos quais está sendo comparado.
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Resumo:  
 
Este trabalho buscou identificar quais dos fatores socioeconômicos representados pela renda, 
educação e saneamento básico exerciam uma maior influência na mortalidade de crianças menores 
de 5 anos de idade (Mort-5), no ano de 2000, para o conjunto das UFs da região Nordeste do país, 
fazendo-se um comparativo entre os resultados obtidos. Utilizando o município como unidade de 
análise, ajustou-se um modelo de regressão linear múltipla (MRLM), tendo como fonte de dados o 
Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2003). Mort-5 foi a variável resposta e as 
variáveis explicativas foram: renda per capita (RPC); taxa de alfabetização da população adulta 
(Tx-Alf) e a proporção de pessoas com acesso a banheiro e água encanada (BAg). Os dados foram 
analisados no software Statistica 6.0, a um nível de significância de 5%. Os resultados do ajuste do 
MRLM mostraram que, para a região NE como um todo (1787 municípios), Tx-Alf e BAg foram 
as variáveis estatisticamente significantes (p-valor<0,05), sendo, BAg a variável que melhor 
explica Mort-5, para o conjunto desses municípios. Apesar de a variável BAg despontar com 
maior poder explicativo para Mort-5, as UFs da região Nordeste apresentaram comportamento 
discrepantes entre si. Constatou-se, porém, que 67% das UFs da região Nordeste, exibiram Tx-Alf 
como a variável de maior poder explicativo para Mort-5, mostrando a importância da educação na 
reversão desse indicador para essa Região. 
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Resumo:  
 
O diagrama de fases é utilizado para delimitar a região de microemulsão e obter uma combinação 
crítica entre os componentes, isto é, a solubilização máxima da fase dispersa. O diagrama 
descreve, em condição experimental, que é possível obter microemulsões e as regiões limites de 
transição entre emulsões, fases descontínuas e microemulsões óleo/água e água/óleo.O objetivo 
deste trabalho foi elaborar diagramas (pseudo) ternários que possuam regiões de microemulsão 
capazes de solubilizar a parafina. Foram avaliados os tensoativos orgânicos, cotensoativos e as 
razões C:T, visando obter os melhores resultados para a solubilização e também a viabilidade 
operacional e econômica dos sistemas. Para a elaboração dos diagramas foram avaliados os: 
tensoativos OCS e Sabão Base; os cotensoativos álcool iso amílico e o butanol, além da razão C:T 
de 2 e 4 entre os tensoativos e cotensoativos. As fases orgânicas avaliadas foram a diesel e n-
parafina. Os resultados obtidos indicaram a formação de uma maior região de microemulsão 
quando a razão C:T utilizada foi 2, com o diesel/sabão base/álcool iso amílico, quando a n-
parafina foi utilizada ressaltamos os resultados entre o OCS e álcool iso amílico.
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Resumo:  
 
A modelagem de estruturas planares é normalmente realizada por meio de métodos no domínio da 
freqüência, sejam eles métodos empíricos, aproximados ou de onda completa. A modelagem no 
domínio da transformada de Fourier, domínio da freqüência, favorece uma certa simplificação nos 
estudos de estruturas planares. Entretanto, ela não demonstra o comportamento dos parâmetros das 
estruturas em função do tempo, fato de grande importância em algumas aplicações. Desta forma, 
foi proposto o estudo do Transmission Line Matrix Method (TLM), para aplicações em estruturas 
de antenas de microfita com substratos anisotrópicos uniaxiais para variações no tempo. Para 
entender o método TLM, foi proposto o estudo de linhas de transmissão planares. O problema se 
tratava do caso unidimensionale unidirecional. Deste estudo pode-se desenvolver um programa 
computacional para validar a teoria. A partir deste caso unidimensional e unidirecional, foi 
desenvolvido um outro programa, considerando agora que há reflexão bidirecional, mas ainda um 
problema unidimensional. Para o início do estudo de antenas planares microfita, foi iniciada a 
construção de protótipos de linhas e antenas com patch do tipo H que serão utilizadas nas etapas 
seguintes para a comparação teórica x prática do método de análise. Os resultados obtidos foram 
comparados com resultados encontrados na literatura e se mostraram satisfatórios.
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Resumo:  
 
A população brasileira vem sofrendo mudanças nos padrões demográficos em decorrência, de 
novos padrões sociais, como queda da fecundidade, e melhores condições de vida. No que tange às 
condições de vida, destacam-se as melhorias na educação e saúde e mudanças no perfil das 
maiores causas de morbidade. Neste sentido, aumenta a importância de se conhecer as tendências 
demográficas futuras. Nesse trabalho, o objetivo geral é projetar a população por sexo e grupos 
etários de 0 a 80 anos e mais, qüinqüenalmente, para os municípios existentes no Estado do Rio 
Grande do Norte em 2000. Projetando-os até 2050. Como objetivo específico, pretende-se fazer o 
estudo do comportamento etário dos municípios potiguares para os próximos cinqüenta anos; 
estudar a composição por sexo da população dos municípios nos próximos cinqüenta 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. De maneira geral, observa-
se em todo o Estado, uma heterogeneidade no tocante ao ritmo do crescimento populacional, com 
áreas de baixo crescimento e áreas que estão em franca expansão populacional, percebe-se um 
envelhecimento bastante acentuado na região do seridó, contrapondo-se ao município de 
parnamirim, que se destaca pelo alto crescimento populacional e estrutura etária bastante jovem. 
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Resumo:  
 
Há uma carência de estudos de reservatórios carbonáticos fraturados, que têm uma importância 
crescente no cenário mundial. A Formação Jandaíra é uma unidade estratigráfica da Bacia 
Potiguar constituída principalmente por carbonatos de plataforma depositados durante a abertura 
do Atlântico Sul no Mesozóico, servindo como um importante análogo de superfície de 
reservatórios carbonáticos fraturados. Este projeto objetiva a caracterização e parametrização da 
permo-porosidade desta unidade em escalas meso e microscópica, através de análise estrutural, 
petrográfica e petrofísica. A metodologia de trabalho consiste na coleta de dados em seções 
carbonáticas obtidas em testemunhos de poços da porção W da Bacia Potiguar. A análise dos 
poços envolve a descrição mesoscópica dos furos e microscópica em seção delgada. Os resultados 
preliminares indicam que esta unidade apresenta porosidade mista, associada às estruturas 
tectônicas e sedimentares. Esta porosidade é observada em packstones e grainstones bioclásticos. 
A porosidade em escala meso e microscópica está associada a estilólitos, fraturas não preenchidas 
e moldes de bioclastos. Palavras-chave: porosidade, petrografia Modalidade da bolsa: ANP 
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Resumo:  
 
O regulamento da Competição 2006 de Aerodesign introduziu novas exigências relativas à 
segurança dos protótipos de aeromodelo. A principal foi o dimensionamento dos servos de 
controle das superfícies de comando da aeronave, uma vez que, em edições anteriores, alguns 
aviões não realizaram com sucesso o vôo por falha desse componente, colocando em risco a 
segurança do público presente no evento. Para cumprir esse requisito, a Equipe construiu uma 
bancada para dimensionamento dos servos de acionamentos das principais superfícies de comando 
da aeronave. O aparato experimental desenvolvido permite a calibração estática de cada servo, 
onde para cada força aplicada ao servo, em um braço pré-estabelecido, resulta em uma 
amperagem. A curva de calibração é confrontada com os resultados dos ensaios aerodinâmicos do 
protótipo para verificação de sua capacidade de acionamento da superfície de controle. O resultado 
desta pesquisa possibilitou a seleção mais adequada dos servos, aumentando a confiabilidade de 
operação da aeronave e capacidade de carga útil. 
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Resumo:  
 
As fraturas são extremamente importantes na produção de hidrocarbonetos em reservatórios 
carbonáticos. O presente estudo objetiva extrair informações de afloramentos chaves para entender 
a variabilidade da porosidade vugular associada às fraturas do ponto de vista estrutural e 
petrográfico. A metodologia de trabalho consiste em interpretação de imagens de satélite 
Quickbird, onde foram cartografadas as falhas e fraturas usando-se o software ArcGis. Os dados 
obtidos estão sendo tratados através de um programa para geração estocástica de cenários através 
de uma técnica booleana. A coleta de dados em afloramento tem se concentrado no Lajedo 
Rosário (Felipe Guerra, RN), o maior da Bacia Potiguar, com aproximadamente 1 km de 
comprimento e 500 m de largura. Esta coleta envolve a parametrização de falhas e juntas, com 
medição de atitude, geometria, espaçamento, profundidade, cinemática, preenchimento e abertura 
provocada pela dissolução cárstica. Dados preliminares indicam que as falhas ocorrem segundo 
quatro direções principais. A maior parte da porosidade está associada aos sistemas de falhas de 
direção N-E e E-W, bem como aos contatos entre camadas. 
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Resumo:  
 
Especificação formal é o processo de descrever sistemas de software e suas propriedades baseado 
em uma teoria matemática com a finalidade de analisar sua consistência e de seus refinamentos ou 
implementações. Neste contexto, este trabalho tem como objetivos principais promover a 
ferramenta Batcave (B Automated Computer-Aided Verification Environment) como um ambiente 
de automação da geração de obrigações de provas, firmar sua interoperabilidade com diversos 
provadores de teoremas e difundir o uso do método B como meio de auxílio ao desenvolvimento 
de software robusto. Batcave é um software livre desenvolvido em Java, integrado ao plugin 
JBTools suportado pelo editor jEdit. Tal solução só se fez possível com a implementação dos 
padrões de projetos Façade, Method Factory e Visitor em sua arquitetura. A ferramenta recebe 
como entrada uma descrição XML de uma aplicação do método B produzido pelo jBTools e passa 
como saída um arquivo com as obrigações de provas das cláusulas da entrada. Em experimentos 
preliminares a ferramenta conseguiu gerar obrigações de prova de um pequeno subconjunto do 
método B. Além disso, implementou-se dois formatos de impressão de obrigação de prova: o 
principal, para o provador de teoremas haRVey, e um formato texto padrão. Enfim, o Batcave está 
em um cenário favorável ao seu desenvolvimento devido à grande necessidade e escassez de 
ferramentas livres e de qualidade que dêem suporte ao método B.
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Resumo:  
 
Para a Competição 2006 de Aerodesign, a Equipe se preocupou em otimizar a escolha do conjunto 
moto-propulsor (motor e hélice), fator muito importante para um bom desempenho das aeronaves 
durante o vôo. Diante deste fato, resolveu-se construir um aparato experimental capaz de 
mensurar, para diferentes tipos de hélices, o empuxo estático do motor em função de sua rotação. 
A bancada consta de um corpo móvel, sobre trilhos, ligado por um cabo de aço a uma célula de 
carga, com um peso pré-definido. O conjunto de propulsão a ser testado é acoplado ao dispositivo. 
As leituras de empuxo obtidas com esse dispositivo permitiram selecionar a melhor configuração a 
ser utilizada nos protótipos de Aerodesign, das categorias aberta e regular, para a competição 
2006. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho descreve a técnica de rotulagem de produtos químicos usando o Diamante de 
Hommel adotado pelo Laboratório de Corrosão e Tecnologia de Dutos/ UFRN, com a finalidade 
de prevenir acidentes e trazer segurança para os manipuladores. A Rotulagem realizada baseou-se 
numa classificação elaborada internacionalmente pela NFPA (National Fire Protection 
Association) que desenvolveu um sistema padrão, onde este é representado pelo Diamante de 
Hommel de quatro cores, conhecido também como diamante de perigo que indica grau de 
periculosidade em termos de inflamabilidade (representada pela cor vermelha), risco a saúde (cor 
azul), reatividade (cor amarela) e riscos específicos (cor branca). Essas periculosidades são 
classificadas em uma escala de zero a quatro e quanto maior o número, maior será o grau de risco. 
Conclui-se que a rotulagem dos reagentes pelas cores e numeração do Diamante de Hommel 
proporcionou ao laboratório em questão maior conhecimento dos riscos que envolvem a utilização 
e manipulação desses reagentes. 
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Resumo:  
 
Diante da obrigatoriedade para os municípios brasileiros integrantes de regiões metropolitanas em 
elaborar ou revisar seus Planos Diretores (PD’s) até o dia 10 de outubro de 2006, estabelecida pelo 
Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.527/2001) e Resolução nº 25 de 18 de março de 2005 - 
CONCIDADES, apresenta-se neste artigo dados do processo de elaboração e /ou revisão dos PD’s 
dos municípios que integram a Região Metropolitana de Natal (RMN), ou seja, Natal, Parnamirim, 
Macaíba, Nísia Floresta, Extremóz, São Gonçalo do Amarante e Monte Alegre. Toma-se como 
base a pesquisa Banco de Experiências dobre Planos Diretores: avaliação (1990-2004) e 
acompanhamento (2005-2207) do processo de elaboração de Planos Diretores no Rio Grande do 
Norte (PROPESQ/UFRN). Para a explicitação das ações de monitoramento aplicam-se os 
seguintes indicadores: a) Fases de elaboração dos Planos (Diagnóstico, Propostas, Finalização); b) 
Potencialidades, c) Dificuldades, d) Resultados alcançados, e) Instrumentos propostos; f) 
Estratégias do Processo Participativo, g) Condições necessárias, h) Aprendizados, i) Desafios, j) 
Alertas / Recomendações; K) Materiais produzidos, l) Recursos. Como conclusão, sistematiza-se 
os principais avanços e dificuldades encontradas pelas equipes locais, com destaque para as 
estratégias do processo participativo. 
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Resumo:  
 
Estudos recentes no litoral do Estado do Rio Grande do Norte, relataram a ocorrência de processos 
erosivos em alguns pontos da região. Estas ocorrências podem estar relacionadas tanto a causas 
naturais, como a interferências antrópicas no ambiente. A área de estudo, localiza-se na costa leste 
Potiguar, cerca de 60km ao sul da capital do Estado. Compreende uma extensão de 
aproximadamente 10km de linha de costa, no município de Tibau do Sul, e é caracterizada pela 
presença de falésias com altura variando entre 20 e 40m. Na análise dos fatores que influenciam na 
instabilidade das falésias, buscou-se descrever os processos erosivos ocorrentes na região e propor 
uma classificação para a área de estudo, de acordo com o grau de exposição à ação dos agentes 
intempéricos naturais e antrópicos (diferentes formas de uso e ocupação). Para a análise e 
descrição dos processos, foram utilizadas fotografias aéreas de pequeno formato da área, 
adquiridas em 2005, fotografias oblíquas e observações de campo. De acordo com o grau de 
exposição aos agentes intempéricos, foi elaborada uma classificação com 13 tipos de falésias, 
sendo os 9 primeiros relacionados aos agentes naturais e os restantes à interferências antrópicas. 
Esta descrição serve como base para o estudo deste ambiente e de sua evolução morfológica. 
Constitui uma ferramenta para análise do processo de erosão costeira, podendo vir a fornecer 
subsídios para políticas de uso e gerenciamento costeiro na região.
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Resumo:  
 
A radioterapia é o uso médico de radiação ionizante, como parte do tratamento do câncer. A 
especificação de um plano de tratamento para radioterapia consiste na especificação da direção e 
intensidade de um conjunto de feixes radioativos (beams). Técnicas computacionais podem ser 
aplicadas para determinação automática de planos de tratamento. Uma parte fundamental deste 
processo é justamente a avaliação da qualidade do plano de tratamento, ou seja, se o mesmo 
consegue distribuir uma dose de radiação considerável no tumor e poupa da radiação o máximo 
possível os tecidos saudáveis. A função do simulador de isodose é justamente prover uma 
visualização dos níveis de dose de radiação absorvida no corpo referente a um plano de 
tratamento, delimitando regiões com níveis de dose equivalente através da determinação das 
chamadas curvas de isodose. O trabalho consistiu no desenvolvimento de um simulador de isodose 
de um modelo computacional para o planejamento de tratamento da radioterapia conformal 2D. O 
simulador foi desenvolvido utilizando-se a linguagem de programação C++ integrada com o 
framework Qt, utilizado para desenvolvimento de interfaces gráficas, e a biblioteca gráfica 
OpenGl. O simulador tem sido fundamental no processo de desenvolvimento de algoritmos de 
otimização para o planejamento de tratamento da radioterapia conformal 2D, permitindo a 
validação bem como a avaliação dos planos gerados pelos algoritmos.
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Resumo:  
 
O politetrafluoretileno (PTFE) é um lubrificante sólido cujo coeficiente de atrito, quando 
deslizando contra aço, situa-se entre 0,01 e 0,1 (Ashby, 1999). Devido a esta característica, tem 
sido utilizado em aplicações tais como selos de vedação. No presente trabalho foi investigado o 
comportamento tribológico, através de ensaio pino-contra-disco, a seco, dos polímeros (dureza 
Shore D 60) PTFE puro, PTFE carregado com grafite deslizando contra um disco de aço SAE 
1045 temperado, 44±5 HRC, rugosidade inicial Ra=3,5µm. Os polímeros foram caracterizados 
termicamente utilizando a análise termogravimétrica (TG) e constatou-se início de degradação 
térmica do PTFE com grafite após 480 °C, evidenciando a elevada estabilidade térmica do 
material. Analisou-se a influência da velocidade e da pressão de contato Hertziana sobre a taxa de 
desgaste dos polímeros. Mediu-se a variação mássica de cada corpo e contracorpo após 100 e 1000 
metros de deslizamento. Fez-se uma medida indireta do atrito, quantificando-se a resposta do calor 
sensível liberado para o meio ao longo do ensaio. 
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Resumo:  
 
As ondas de Rayleigh são ondas de superfície em sólidos. Sua caracterização é importante em 
vários campos tecnológicos como, por exemplo, na detecção de microtrincas em vidro, análise das 
ondas acústicas de superfície em sólidos, medição de profundidade de trinca em cerâmicas e 
metais termicamente tratados, estudos de ondas sísmicas, dentre outras. Esse trabalho consiste em 
medir experimentalmente a propagação de ondas em duas superfícies planas, sendo uma de vidro e 
outra de um polímero, PMMA (polimetacrilato de metila) mais conhecido por acrílico, utilizando 
um sensor piezoelétrico do tipo acelerômetro. Aplica-se uma força impulsiva utilizando um 
pêndulo e mede-se o espectro de freqüência da propagação de onda e compara-se com resultados 
já conhecidos na literatura. 
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Resumo:  
 
Os lubrificantes são compostos por óleos básicos e aditivos e são utilizados com o objetivo de 
evitar o atrito e o desgaste. Óleos lubrificantes apresentam diferentes funções, tais como, redução 
do contato entre as superfícies metálicas, refrigeração, proteção contra agentes corrosivos e 
limpeza. A degradação destes envolve perdas econômicas. O presente estudo objetivou analisar a 
degradação de três lubrificantes, o SAE 90-GL5 utilizado em caixa de marcha, o 15W40 aplicado 
em motores e o IPITUR 68 aplicado em sistemas hidráulicos (tratores). O trabalho consistiu na 
medida da viscosidade utilizando um viscosímetro e na análise do pH através de dois métodos com 
finalidade de acompanhar o grau de acidez, no primeiro utilizou-se o método do papel de pH e no 
segundo utilizou-se um pHmetro. Os três lubrificantes foram analisados no estado como adquirido 
e após serem colocados em operação em média 500horas. A influência da temperatura nos 
resultados de pH e na viscosidade foi investigada através da análise dos óleos a temperatura 
ambiente e a 60 ºC, temperatura que o óleo atinge durante a operação. A decomposição térmica 
dos óleos novos e após serem colocados em operação foram caracterizados, através das curvas TG. 
Os lubrificantes analisados apresentam estabilidade térmica numa faixa de temperatura de 100 a 
150ºC, estes óleos começam a se decompor a partir de 150ºC. A altas taxas de cisalhamento estes 
fluidos tendem a ter comportamento newtoniano.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de controle preliminar para uma frota de 
veículos submarinos autônomos, denominados de AUV (autonomous underwater vehicles). Os 
AUV's apresentam 4 propulsores, sendo que dois estão localizados na sua parte traseira e dois na 
parte superior. Precisa-se controlar a posição (coordenada x, y e z) dos veículos a partir das 
velocidades dos propulsores neles contidos. A principal dificuldade neste sistema são as restrições 
não-holonômicas, ou seja, impossibilidades físicas do robô executar certos movimentos em 
determinadas configurações (por exemplo, andar de lado). Primeiramente implementou-se um 
simulador, baseado no modelo cinemático dos veículos, como ferramenta de teste para o 
controlador. Um sistema de controle 3D para a frota de AUV's foi, então, desenvolvido tomando-
se como base um sistema 2D já existente. No sistema proposto ocorre uma mudança de variáveis. 
Essa mudança leva em consideração as restrições não-holonômicas dos veículos, e calcula os erros 
de posição e orientação de tal forma que se possibilitou o uso de técnicas consagradas de controle, 
como os controladores PID. Os resultados obtidos se mostraram bastante satisfatórios, exceto nas 
situações onde o robô apresentava um ângulo inicial de ataque elevado. Nos trabalhos futuros 
pretende-se corrigir esta restrição do ângulo de ataque inicial, além de desenvolver um controle de 
orientação.
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Resumo:  
 
Os materiais elastoméricos de poliuretano (PU) e borracha nitrílica (NBR) são utilizados como 
selos de vedação. Tal aplicação requer propriedades tribológicas, tais como resistência ao desgaste 
abrasivo e à temperatura. O estudo do comportamento tribológico destes materiais foi realizado 
utilizando-se um experimento na configuração pino-contra-disco, não lubrificado, onde os corpos-
de-prova de PU e NBR (dureza Shore D 96 e 69, respectivamente) deslizavam sobre um disco de 
aço AISI 1045 temperado (HRC 44). O calor gerado durante os ensaios foi obtido através de 
medição da temperatura próxima ao contato. A carga normal aplicada e a distância de 
deslizamento foram mantidas constantes e duas velocidades de deslizamento diferentes foram 
utilizadas. A taxa de desgaste dos elastômeros foi calculada através da medição da perda mássica 
dos corpos-de-prova após os ensaios. Os materiais foram caracterizados termicamente através de 
análise termogravimétrica (TG) onde observou-se que a borracha nitrílica tem uma temperatura de 
degradação maior que a do poliuretano.
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Resumo:  
 
No Rio Grande do Norte as plataformas de exploração de petróleo estão localizadas em águas 
rasas (6 a 30 metros) e ao longo dos rios, constituindo uma importante atividade econômica do 
estado, além das atividades salineiras e de carcinicultura, e os seus impactos sentidos tanto em 
áreas costeiras quanto na plataforma. Apesar dessas atividades econômicas, poucos são os dados 
sobre a morfologia dos rios e estuários, e a plataforma continental adjacente ao RN é uma das 
menos conhecidas no Brasil. Neste sentido, o conhecimento da topografia do fundo marinho é um 
dos elementos imprescindíveis no gerenciamento costeiro, e as atividades executadas neste estudo 
visam minimizar esta lacuna. Assim, dados batimétricos da plataforma continental adjacente ao 
Rio Apodi foram adquiridos ao longo da linha de costa utilizando o ecobatímetro da Odom. Para a 
modelagem da topografia da plataforma continental, após a aquisição destes dados seguiram as 
etapas de filtragem dos mesmos e correção de maré. A filtragem foi realizada com a eliminação 
dos dados excessivos gerados pelo ecobatimetro e a correção de maré foi feita em cada ponto 
batimétrico de acordo com o dia e o horário da aquisição dos mesmos. Por fim os perfis 
batimétricos gerados foram armazenados de forma digital, para facilitar a localização e o manuseio 
do arquivo, além de mante-lo permanente. O trabalho realizado auxiliou ao estudo morfológico da 
região da foz do rio Apodi fornecendo subsídios para trabalhos mais detalhados na área.
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Resumo:  
 
O aproveitamento dos principais minerais associados a rejeitos de atividade mineira representa 
uma contribuição tecnológica importante para a região do Seridó, com reflexos sócio-econômicos 
relevantes. A presença de minerais de interesse econômico nos rejeitos dos Pegmatitos da 
Província Borborema (PPB) aumenta a possibilidade do aproveitamento racional integral dos 
corpos pegmatíticos. O Grau de Liberação (GL) permite avaliar o percentual de um mineral de 
interesse que se encontre totalmente livre em uma determinada faixa granulométrica. Os resultados 
contribuem para a definição do processo a ser utilizado para a recuperação de um mineral-minério 
a partir de um minério. Este trabalho tem como objetivo o estudo do GL dos minerais presentes 
nos rejeitos das atividades mineiras das localidades “Mina Velha” e “Alto do Belarmino”, no 
Município de Juazeirinho/PB. Amostras dos dois locais foram submetidas a secagem, separação 
granulométrica e separação com líquido denso (bromofórmio). Para as frações de minerais pesados 
foi determinado o GL, com uma lupa binocular. Nas amostras provenientes da localidade de “Alto 
do Belarmino” o GL dos minerais opacos varia entre 84,11% e 100%, enquanto que na localidade 
de “Mina Velha” o GL varia entre 63,49% e 83,33%. O GL dos minerais opacos do “Alto do 
Belarmino” é maior que o da localidade de “Mina Velha”, e constitui um parâmetro importante a 
ser considerado na definição da rota de processo para o beneficiamento destes minérios. 
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Resumo:  
 
O Ni/Al2O3 é o catalisador convencional da reforma do gás natural para geração de Gás de 
Síntese (CO + H2). Sabe-se que devido à ausência de tecnologia e falta de incentivos, parte do gás 
natural extraído nas plataformas não é devidamente aproveitado, contribuindo para aumentar a 
emissão de gases poluentes através da sua combustão. O hidrogênio produzido pode ser utilizado 
em células a combustíveis, turbinas a gás, produção da amônia e metanol. O objetivo deste 
trabalho é sintetizar e utilizar o Ni/Al2O3 como promotor de metais refratários (Mo e W), obtendo 
assim Mo-Ni/Al2O3 e W-Ni/Al2O3, a fim de minimizar, nas reações de reforma do gás natural, a 
desativação do Ni/Al2O3, às altas temperaturas (700 – 950°C), ocasionada pela sinterização e 
traços de enxofre presente na mistura gasosa. O presente trabalho tratou apenas da síntese do Ni
(NO3)2/Al2O3, ou seja, impregnação úmida do suporte (alumina) na solução precursora de Ni
(NO3)2.6H2O, em um rotavapor, seguida da secagem em estufa a 80°C,e, finalmente, o 
peneiramento, a fim de se obter uma granulometria de 100 mesh. O material foi caracterizado por 
termogravimetria (TG) e análise térmica diferencial (TDA) a fim de verificar em qual temperatura 
ocorreria estabilidade do catalisador devido à perda de voláteis e melhor avaliação da temperatura 
de calcinação. Os resultados da TG apresentaram uma perda de massa de 28,2% e a DTA mostrou 
dois picos endotérmicos em função do aumento da temperatura.
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Resumo:  
 
A reforma a vapor do gás natural é o principal processo para a produção de H2 via reação do gás 
natural com o vapor d’água. O H2 é matéria prima para vários processos de refino do petróleo, 
indústria petroquímica e processos químicos convencionais. O catalisador comercialmente 
utilizado para o processo de reforma a vapor é a base de Ni/Al2O3. Os catalisadores 
industrialmente empregados apresentam problemas de formação de coque na sua superfície 
causando a obstrução dos poros e desativação. Um catalisador que tem despertado interesse para 
aplicações em reações de reforma a vapor são os óxidos do tipo perovsquita contendo Ni, Co ou 
Mn suportado. Neste trabalho foram sintetizados catalisadores do tipo LaMO3 (onde M = Ni, Co 
ou Mn) pelo método dos precursores quelantes utilizando-se nitratos como fonte de metais e 
EDTA como agente quelante. As perovsquitas sintetizadas foram tratadas termicamente à 300ºC e 
calcinadas a 750ºC por 8 h. As amostras foram avaliadas por DRX, TG, IV, MEV e granulometria 
a laser. Através do DRX observamos que foi obtida uma mistura de fases devido à estrutura 
perovsquita cristalizar a partir de um precursor amorfo, ocorrendo simultaneamente à formação de 
fases intermediárias as quais podem ser decompostas a altas temperaturas. Embora este método de 
síntese favoreça a formação de aglomerados e os pós não tenham sofrido nenhum mecanismo de 
aglomeração, estes apresentaram vantagens como pequeno tamanho de partículas e área superficial 
superior a 100 m2/g. 
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Resumo:  
 
– No presente trabalho propõe-se a utilização da respirometria para avaliar o efeito de inibição do 
óleo e cloreto de sódio na velocidade de respiração para o consumo da glicose. A respirometria foi 
realizada em ensaios conduzidos com efluente sintético, utilizando-se como inóculo um lodo 
proveniente de uma Unidade de Lodos Ativados de uma Refinaria de Petróleo. Os modelos 
cinéticos de Andrews e Andrews Modificado foram utilizados para descrever a cinética de 
consumo de oxigênio na presença de inibidor. As concentrações de óleo e cloreto que causaram 
50% de inibição da atividade microbiana foram 120,48 e 516 mg/L, respectivamente. A análise 
dos parâmetros cinéticos mostrou que tanto o óleo diesel quanto o sal exerceram efeitos inibitórios 
na velocidade de respiração para o consumo da glicose. A caracterização da biomassa utilizando a 
metodologia de respirometria empregada neste trabalho é uma ferramenta extremamente útil, pois 
possibilita antever o comportamento do lodo em sistemas de tratamento aeróbio, pelo menos no 
início da operação
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho foi sintetizar pigmentos inorgânicos de titanatos de lítio com estrutura 
espinélio por intermédio do método Pechini modificado. Os compostos puros (Li2CoTi3O8 e 
Li2ZnTi3O8) foram dopados com 8%, 10% e 20% de Ni, Fe e Cr. Após a calcinação, os pós 
foram caracterizados pelas técnicas: DRX, BET e UV-Visível. Resultados de DRX revelaram que 
os pigmentos calcinados numa baixa temperatura mostraram-se cristalinos e estequiométricos. 
Medidas de UV-Visível mostraram a interação dos modificadores Ni e Fe na estrutura dos 
pigmentos, demonstrando que o aumento da dopagem para os dois compostos proporcionou maior 
estabilidade em relação aos sistemas puros. Os pigmentos dopados apresentaram uma maior área 
superficial (67g/m2) em relação aos pigmentos puros (5g/m2).
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Resumo:  
 
O estudo da produção e caracterização de materiais ultrafinos e nanoestruturados tem sido um dos 
temas mais atraentes da pesquisa fundamental e tecnológica nos últimos anos. As descobertas 
recentes que visam facilitar as rotas de obtenção dos carbetos nanoestruturado (com alta área 
superficial), conduzem um avanço rápido na aplicação destes como catalisador. Os carbetos de 
metais de transição tem sido usados em aplicações que envolvem condições severas de pressão e 
temperatura e estão demonstrando atividade e seletividade em muitas reações que pode colocá-los 
como a próxima geração de catalisadores utilizados para gerar produtos químicos e combustíveis. 
Neste trabalho NbC e TaC foram produzidos em baixa temperatura (950o-1050oC), a partir de 
uma reação gás-sólido entre um complexo oxalato de nióbio e tântalo respectivamente e uma 
mistura de metano e hidrogênio (CH4/H2). Os produtos obtidos foram caracterizados por DRX e 
MEV. A área superficial e porosidade foram obtidas pelo método de BET. 
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Resumo:  
 
Foi feita a extração da glicosamina a partir da quitina, que é uma fibra natural encontrada em 
carapaças de animais, insetos e microorganismos e é constituída principalmente por carbonato de 
cálcio e quitosana, que é um polisacarídeo da glicosamina. A quitina funciona como filtro iônico 
em função do poder de coordenação de sítios básicos existentes na glicosamina. O objetivo deste 
trabalho foi otimizar um processo de extração desta substância para utilizá-la na preparação de 
complexos metálicos visando esclarecer mecanismos de trocas iônicas em processos de osmoses 
que ocorrem em carapaças de animais ou vegetais ou em filtrações com quitina em laboratório. A 
extração foi feita a partir de 400 gramas de quitina de caranguejo tratados com ácido clorídrico 
para decompor o carbonato existente. O material foi posto em agitação, depois deixado em 
repouso por 24 horas, ocorrendo precipitação da quitosana que foi separada por filtração. Em 
seguida a quitosana foi posta para reagir com ácido clorídrico aquecido para quebrar o polímero, 
formando-se o cloreto de glicosamina que precipitou na forma de cloreto de glicosamônio após 
ficar em repouso. O sacarídeo foi purificado por lavagens sucessivas, usando-se carvão ativo para 
retirar impurezas e o produto final foi caracterizado por espectroscopia de infravermelho, 
termogravimetria e análise térmica diferencial, e os resultados mostram que o produto obtido é o 
sal de glicosamonio que se pretendia obter. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é projetar uma frota de mini-robôs (três no nosso caso) autônomos para 
disputar uma partida de futebol. O sistema utilizado é dividido em quatro módulos que interagem 
de forma cooperativa a fim de realizar uma tarefa. Os módulos são: Sistema de visão - responsável 
por identificar os jogadores e a bola através de técnicas de processamento de imagens captadas por 
uma câmera filmadora acima do campo; Estratégia - responsável por definir as posições futuras de 
cada robô utilizando alocações dinâmicas de papéis; Controle - executa a estratégia através de um 
controle de posição angular e linear; Hardware - parte eletrônica e mecânica. As principais 
modificações introduzidas este ano no projeto se deram no hardware do robô e no sistema de 
visão. O novo sistema de visão se mostrou bastante robusto, conseguindo detectar os robôs e a 
bola mesmo com a variação de luminosidade do ambiente. Quanto ao hardware, a estrutura 
mecânica apresentou algumas limitações, principalmente devidas aos motores de baixo custo 
utilizados. O controle permaneceu essencialmente o mesmo dos anos anteriores, cujo desempenho 
está próximo do ótimo possível de ser atingido com os motores atuais. Finalmente, alguns 
refinamentos introduzidos na estratégia serão melhor avaliados ao se passar a utilizar uma nova 
versão dos robôs, prevista para o próximo ano, cuja maior controlabilidade permitirá exibir 
comportamentos mais inteligentes.
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Resumo:  
 
Uma das grandezas de maior relevância na análise de sistemas lubrificados de atrito é a altura da 
camada de lubrificante, h. Segundo a curva de Stribeck, que relaciona um parâmetro adimensional 
(número de Sommerfeld ou parâmetro λ) com o coeficiente de atrito, f, é capaz de se determinar os 
regimes de lubrificação de um sistema tribológico. Uma vez que esses parâmetros adimensionais 
são diretamente dependentes da espessura do filme lubrificante, faz-se necessário medi-la, o que 
não é uma tarefa trivial. A eficiência de vedação de selos dinâmicos, que são aqueles onde há 
movimento relativo entre o elemento vedante e um elemento móvel, está relacionada com a folga 
entre esses corpos. Folga mínima associa-se a uma boa vedação inicial, mas os regimes de 
lubrificação limite (λ<1) e misto ou EHD parcial (1< λ <3), onde o coeficiente de atrito é alto, leva 
a taxa elevada de desgaste dos selos. Para a consecução de um coeficiente de atrito da ordem de f 
= 0,01, o sistema lubrificante deve assegurar uma película mínima de filme de óleo que garanta a 
vedação, caracterizando um regime de lubrificação elasto-hidrodinâmico. O objetivo deste 
trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica relatando metodologias desenvolvidas e relações 
matemáticas que permitam calcular a espessura de filme lubrificante em sistemas tribológicos 
onde um corpo cilíndrico metálico atrita na parede interna de um conjunto de retentores 
elastoméricos em regime de lubrificação elasto-hidrodinâmico.
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Resumo:  
 
Dentre os problemas com maior impacto ao meio ambiente estão os vazamentos causados por 
sistemas de produção e transporte de fluidos contaminados. Estudou-se a dissipação de energia de 
um conjunto de retentores responsáveis pela vedação de fluidos contaminados em um sistema de 
bombeamento alternado. A metodologia baseia-se na taxa de produção de entropia representada 
pela diferença de temperatura entre a carcaça externa da caixa de vedação e a temperatura 
ambiente. Essas temperaturas foram coletadas com o auxilio de uma placa de aquisição de dados e 
termopares posicionados em treze pontos de medida, distribuídos radialmente em quatro seções do 
alojamento e um rastreando a temperatura ambiente. Uma bancada projetada para simular as 
condições de operação real serviu de suporte para os ensaios. Usaram-se três retentores anelares de 
secção toroidal, fabricados de borracha nitrílica NBR e uma coluna de aço inoxidável AISI 316. 
Os retentores foram submetidos à análise de MEV. O mapeamento térmico e as micrografias 
demonstraram que as regiões mais afetadas pelo desgaste associavam-se às de maior atrito, 
reveladas pelos pontos de maior dissipação de energia térmica registrada confirmando, assim, a 
eficiência do estudo do atrito e desgaste pela taxa de produção de entropia.
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Resumo:  
 
Existem problemas, chamados de problemas de Otimização Combinatória, que possuem 
complexidade exponencial. Sendo assim, os métodos para encontrar sua resposta ótima, se rodados 
num computador, por mais rápido que ele seja, podem levar dias, meses, anos ou até décadas, 
sendo desta forma inviáveis suas aplicações na prática. Metaheurísticas são algoritmos não-ótimos 
que conseguem encontrar uma solução próxima da ótima para estes problemas utilizando um 
tempo computacional viável. Este artigo propõe um refinamento na estratégia de diversificação 
usada por uma destas metaheurísticas, a Busca Tabu. Utilizando Reconexão por Caminhos, um 
procedimento geralmente utilizado para intensificação de busca em uma área do conjunto de 
soluções possíveis, regiões no espaço de busca que poderiam ser esquecidas devido à 
diversificação serão certamente exploradas. Foi feita uma implementação do uso de Reconexão 
por Caminhos em Busca Tabu para o problema das p-medianas, um problema clássico da literatura 
que consiste em descobrir, dentro de um conjunto de localidades possíveis, quais as localidades 
mais apropriadas para se instalar facilidades de forma a minimizar o custo total de distância de 
todos os usuários dos serviços oferecidos. Resultados computacionais são apresentados para 
validar nossa proposta. 
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Resumo:  
 
A proposta deste trabalho é apresentar o conceito de energia e de conservação de energia através 
de uma abordagem contextualizada utilizando situações que fazem parte do cotidiano dos alunos 
do nível médio. Utilizando situações do cotidiano desenvolve-se uma maior motivação para o 
estudo das ciências e para uma melhor aprendizagem. Nessa proposta consideramos duas 
atividades: a medida da energia média que a Terra recebe do sol através da radiação e a medida do 
equivalente mecânico do calor. Nessas atividades uma quantidade de água é aquecida de duas 
maneiras diferentes: pelo sol e por uma lâmpada incandescente. Uma vez aquecidada a água, não 
temos como distinguir possíveis diferenças devido à maneira como ela foi aquecida, apenas 
podemos medir as diferentes temperaturas. Essa abordagem feita através da experimentação, uma 
das estratégias indicadas nos PCN+, permite que os alunos entrem em contato com princípos 
básicos relacionados com os cuidados necessários para a montagem de um experimento bem como 
para a realização e análise de medidas. Como resultados podemos destacar a maior motivação 
mostrada pelos alunos levando à aprendizagem dos conceitos de energia e de sua conservação.
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Resumo:  
 
A área de estudo localiza-se no litoral setentrional do Estado do RN, abrangendo o Rio Apodi-
Mossoró e a cidade de Areia Branca, no contexto geológico da Bacia Potiguar. A relevância desta 
área se deve aos aspectos socioeconômicos e ambientais, devido à presença das indústrias do 
petróleo entre outras. Os fatores hidrodinâmicos, o crescimento das cidades e a exploração de 
recursos naturais, se integram modificando o ambiente. A partir desse contexto foram analisados 
os parâmetros pertinentes a essas modificações, de forma multitemporal com base em produtos de 
sensoriamento remoto, comparando as imagens da área. O objetivo principal foi mostrar o 
retrabalhamento da linha de costa, identificando zonas de erosão e deposição de sedimentos, além 
de evidenciar as modificações do estuário Apodi-Mossoró quanto à ocupação desordenada e a 
exploração dos recursos naturais. A elaboração de mapas temáticos, a partir de imagens 
multiespectrais do Landsat 7 ETM+ e do CBERS-1 de diferentes datas, permitiu a comparação e 
análise do desenvolvimento da área. A partir da análise comparativa das imagens, foi possível 
determinar as áreas de erosão e deposição próximas à foz do estuário do Rio Apodi-Mossoró, 
permitindo inferir que as correntes marinhas, velocidade e direção do vento são os principais 
agentes que afetaram a linha de costa. No tocante ao uso e ocupação do solo, foi visto que o 
crescimento desordenado das indústrias, promoveram a transformação do meio ambiente em áreas 
de preservação.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é estudar complexos formados nas fases intermediárias de preparação de 
óxidos mistos (MOAl2O3) pelo método Pechini. Foram estudados complexos formados por 
reações entre CoCO3 e NiCO3 com o ácido cítrico pelo fato do cobalto e do níquel haverem sido 
usados em sínteses de óxidos mistos em trabalho anterior. O cobalto e o níquel formam compostos 
nos estados de oxidação 2+ ou 3+ (o cobalto) e 2+ (o níquel) e têm potencial para uso em 
catalisadores ou pigmentos de óxidos mistos. Nas sínteses, os sais e o ácido cítrico que foram 
dispersos em água sob agitação e deixados em repouso por 24 horas. Depois, adicionou-se etanol à 
solução para precipitar os complexos, que foram separados por filtração, secados sob vácuo e 
caracterizados por termogravimétrica, análise térmica diferencial e espectroscopia de 
infravermelho. A termogravimetria indicou que os complexos têm estequiometria 1:3 e 1:2, 
contendo ainda 3 moléculas de água. A espectroscopia de infravermelho apresentou bandas 
referentes à água e ao estiramento CO, que no ácido aparece em torno de 1740 cm-1, no complexo 
de cobalto em 1583 cm-1 e no de níquel em 1623 cm-1. As análises térmicas diferenciais 
apresentaram picos nas regiões de decomposição indicadas pela termogravimetria. Os resultados 
sugerem perspectivas de esclarecimentos dos processos químicos ocorridos na preparação de 
óxidos pelo do Método de Pechini, a partir do que talvez se possa imaginar rotas alternativas de 
síntese destes compostos. 
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Resumo:  
 
A utilização de sistemas microemulsionados na extração de metais pesados, utilizando tensoativos 
derivados de óleos vegetais, tem apresentado resultados, uma vez que esses sistemas apresentam 
características que os tornam mais eficientes quando comparados aos sistemas convencionais de 
extração. A extração por microemulsão se processa no equilíbrio de Winsor II, onde a fase 
microemulsionada imiscível com a fase aquosa extrai o metal inicialmente presente na última. O 
presente trabalho deteve-se a investigar o parâmetro pH. O sistema utilizado é formado pelos 
seguintes constituintes: tensoativo – óleo de coco saponificado; cotensoativo – álcool n-butanol; 
fase orgânica – querosene; razão C/T = 4; salinidade – 2% (NaCl); fase aquosa – solução aquosa 
de sulfato de cobre 0,02 mol/L. Os sistemas foram agitados durante 10 min e, depois disso, 
mantidos em repouso até separação completa das fases. Ocorrida a separação, o pH foi ajustado 
adicionando-se pequenas quantidades de NaOH ou H2SO4. Foram retiradas alíquotas da fase 
aquosa em excesso, pobre em metal pesado, usando uma seringa e levada a fase aquosa para 
análise para analise de absorção atômica. Todas as experiências foram realizadas a temperatura 
ambiente (27 ± 1oC). O trabalho demonstra a eficiência da microemulsão na extração do cobre 
metálico. 
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Resumo:  
 
O cobre é um metal pesado tóxico para organismos vivos e muito difundido no ambiente. A 
utilização de sistemas microemulsionados na extração de cátions metálicos por extração liquido-
liquido é uma boa alternativa aos métodos convencionais, uma vez que eles apresentam 
características que os tornam lucrativos quando comparados à extração convencional levando-se 
em consideração a contaminação e consumo de energia. Formadas pela dispersão de 
microgotículas de dois líquidos imiscíveis, geralmente óleo e água, estabilizados por uma 
membrana interfacial formada por tensoativo e cotensoativo. As microemulsões são 
termodinamicamente estáveis, macroscopicamente homogêneos e opticamente isotrópicos. Elas 
podem existir em equilíbrio com outras fases, aquosa ou orgânica, formando quatro tipos de 
sistemas multifásicos: Winsor I, Winsor II, Winsor III e Winsor IV. O propósito da presente 
pesquisa é investigar a influencia do pH no coeficiente de distribuição no sistema de Winsor II 
(fase de microemulsionada em equilíbrio com uma fase aquosa). O sistema é composto de 25% de 
cotensoativo (C/T = 4; tensoativo - óleo de coco saponificado; cotensoativo - n-butanol); 60 % 
fase aquosa (solução sintética de cobre - 1.2 gL-1 com 2% NaCl); e 15% fase oleosa (querosene). 
Após a agitação o pH foi ajustado adicionando-se NaOH ou H2SO4, então foram colhidas 
alíquotas da fase aquosa em excesso para análise por espectroscopia de absorção atômica. Os 
procedimentos foram realizados a temperatura (27 ± 1oC).
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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 separador líquido-líquido aplicado ao tratamento de águas oleosas procedente 
da indústria do petróleo. O separador líquido-líquido chamado MDIF (Misturador Decantador à 
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 resultado é um equipamento mais compacto 
de disposição vertical capaz de tratar até duas vezes a quantidade de solução que um aparelho 
convencional de três vezes o seu volume, mantendo-se ou melhorando-se a eficiência de separação 
e extração. É importante o conhecimento do tamanho e distribuição das gotas transportadoras de 
óleo geradas pelo prato calibrador, das propriedades físico-químicas envolvidas e das variáveis de 
processo, visando um valor ótimo para uma melhor eficiência de separação. Nos testes realizados 
em laboratórios observou-se que o aumento da vazão efetiva contribui para diminuir o tamanho 
das gotas geradas pelo prato calibrador.
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Resumo:  
 
Análise térmica pode ser utilizada para estudar substâncias sensíveis a ação do calor. No caso dos 
medicamentos, estudos de análise térmica podem ser úteis para avaliar interações entre os 
componentes de uma composição, bem como para determinar a sensibilidade dessas substâncias 
ao calor, transporte e armazenagem. Foram estudadas curvas de análise térmica da indometacina, 
pó cristalino, utilizado como analgésico e anti-inflamatório. As curvas TG e DTA foram obtidas 
com massa de 4 mg; atmosfera de ar com vazão 30 mL/min e razão de aquecimento 10 oC/min. As 
curvas TG apresentaram perfis bem definidos de decomposição térmica, apresentando duas etapas. 
A primeira começou na temperatura de 255 até 311 oC, com perda de massa de 74,9 %; a segunda 
de 469,9 até 584,3 oC, com perda de massa de 26,2 %. As curvas DTA apresentaram três eventos 
distintos. O primeiro entre 158 e 178 oC, com pico endotérmico em 162 oC, correspondendo à 
fusão da indometacina. O segundo ocorreu entre 287 e 424 oC, com pico exotérmico em 327 oC, 
correspondendo à primeira etapa de perda de massa na curva TG; o terceiro ocorreu entre 449 e 
608 oC, com pico exotérmico em 533 oC, correspondendo à segunda etapa de decomposição 
conforme curva TG. Como verificado nas curvas de análise térmica estudadas, a indometacina é 
uma substância estável até temperatura de 158 oC, onde começa a fusão. Mas o processo de 
termodecomposição se inicia à temperatura de 469,9 oC, demonstrando uma grande estabilidade 
térmica. 

Palavras chave: 03363541422, análise térmica, indometacina



CÓDIGO: ET0942 
TÍTULO: PERCEPÇÃO ROBÓTICA EM PLATAFORMA MÓVEL AUTÔNOMA 
ALUNO: LENNEDY CAMPOS SOARES (04906329470) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420) 

 

Resumo:  
 
Neste trabalho, foi desenvolvida uma arquitetura de hardware/software para um robô móvel de 
baixo custo, caracterizada pela capacidade de acoplamento de diversos sensores e de expansão 
sem reconfiguração do hardware. Assim, foi proposta uma arquitetura mestre escravo, onde um 
computador embarcado(mestre) é responsável por acionar os motores e supervisionar os sensores 
do mesmo integrados em placas microcontroladas(escravos). A arquitetura proposta que foi 
desenvolvida de forma modular para permitir o uso do robô em diversas pesquisas sem aumento 
no seu custo. Para desenvolver tal arquitetura dividiu-se o trabalho em três módulos: mecânico, 
elétrico e software básico. O módulo mecânico foi desenvolvido em fase anterior do projeto. O 
modulo elétrico e constituído por duas placas microcontroladas para interface entre o computador 
e os motores e sensores do robô. Uma delas foi projetada, implementada e testada com sucesso. 
Foram desenvolvidos e testados módulos de software básico para controle das placas projetadas. 
Aplicando conhecimentos multidisciplinares(eletrônica, computação, mecânica) foi implementada 
grande parte do projeto especificado originalmente, faltando a conclusão de alguns módulos do 
software básico e uma placa eletrônica do sistema. Após concluído, o protótipo desenvolvido será 
utilizado em pesquisas de pós-graduação do Laboratório de Robótica da UFRN. 
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Resumo:  
 
No desenvolvimento de um projeto de uma aeronave é importante a previsão da eficiência 
aerodinâmica ainda na fase de projeto. A simulação CFD (computational fluid dynamics) 
possibilita ao projetista selecionar o aerofólio de asa, que proporciona o melhor desempenho, sem 
a necessidade de construção de modelos e testes de campo, reduzindo os custos de projeto. Para 
auxiliar o projeto Aerodesign da UFRN foi utilizado o programa CFX para determinar algumas 
características do escoamento na asa do protótipo 2006. Com a utilização da ferramenta CFD foi 
possível visualizar a distribuição da pressão e velocidade entorno do perfil, para as condições de 
contorno impostas e foi verificado que a distribuição estava de acordo com os dados contidos na 
literatura consultada.
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Resumo:  
 
As substâncias utilizadas em medicamentos podem ser estudadas por análise térmica para avaliar 
as interações entre os componentes de uma composição, bem como para avaliar sua estabilidade 
térmica. Nesse trabalho estudou-se a decomposição térmica da furosemida por TG e DTA. O 
experimento foi realizado com massa de amostra de 3 mg; atmosfera de ar com vazão de 50 
mL/min e razão de aquecimento de 10 oC/min. As curvas TG apresentaram duas etapas de perdas 
de massa consecutivas, começando em 268,3 e finalizando 606,3 oC, não deixando resíduos. As 
curvas DTA apresentam três eventos, o primeiro evento foi exotérmico e antecedeu a 
decomposição térmica e não apresentou relação com eventos na curva termogravimétrica, o que 
pode estar associado à mudança de fase cristalina, o segundo e terceiro eventos são consecutivos, 
em relação com a curva TG, sendo endotérmico e exotérmico, respectivamente. 
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Resumo:  
 
Os resultados dos estudos e do controle da grandeza torque são de extrema importância para a 
segurança e confiabilidade de produtos e sistemas. Aplicações críticas de torque, como nas 
indústrias automotiva, aeronáutica e naval, demandam grande exatidão e baixos coeficientes de 
segurança segundo especificações de desenho, projeto e montagem relativa aos torques a serem 
aplicados. O progresso da engenharia de materiais vem trazendo ao mercado e às indústrias novas 
possibilidades, incluindo materiais que detém características próprias de resistência e capacidade, 
e conseqüentemente, requerem maior exatidão nas suas condições de montagem e manipulação. 
Para acompanhar este desenvolvimento no que diz respeito ao torque normas foram adaptadas e 
criadas, novos instrumentos desenvolvidos e antigos aperfeiçoados. Este trabalho tem por objetivo 
expor a crescente demanda pela metrologia de torque, os métodos utilizados para atender tal 
demanda bem como apontar o estado da arte na medição e calibração desta grandeza. Para tanto, 
realizou-se um levantamento bibliográfico sobre metrologia de torque, com ênfase em 
torquímetros bem como instrumentos e métodos utilizados para calibração destes, o que 
possibilitou a identificação de torquímetros e padrões de torque, dos mais simples aos mais 
modernos utilizados no Brasil e no exterior, de diferentes tipos, faixas nominais e princípios de 
funcionamento.
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Resumo:  
 
O sorgo é um dos cereais que apresenta um grande potencial de produção e capacidade de suportar 
estresses ambientais do plantio à colheita. Com estas vantagens, o sorgo foi introduzido em 
assentamentos rurais do RN. As amostras, constituídas de grãos, utilizadas neste trabalho foram 
oriundas dos municípios de Jandaíra(JA), Parazinho(PZ), João Câmara(JC), Mossoró(MO), 
Touros(TO), Ceará-Mirim(CM) e Parnamirim(PA) nas quais foram determinados os teores de Ca, 
Mg e Zn; foram submetidas a processamento rápido(PR) e lento(PL) colocadas em estufa, 
pulverizadas e armazenadas. Após pesadas, colocadas em forno para determinação de cinzas, 
dissolvidas em HCl e filtradas. Curvas de calibração foram construídas a partir de padrões 
resultaram para Ca: y = 0,1017x e R2 = 0,9992; Mg: y = 0,0102x e R2 = 0,9932 e Zn: y = -
0,0508x2 + 0,3918x e R2 = 0,9971. Os teores (mg de metal/100g de amostra) obtidos por EAA no 
(PR) foram: Ca variou de 21,02 na amostra de MO até 50,77 de TO; Mg variou de 94,62 na 
amostra de PZ até de 154,30 de PA; Zn variou de 2,22 na amostra de PZ até 3,67 de PA. 
Observou-se que os teores (mg de metal/100g de amostra) obtidos por EAA no (PL) foram: Ca 
variou de 12,06 na amostra de PZ até 29,81 de TO; Mg variou de 47,54 na amostra de CM até 
120,33 de PA; Zn variou de 1,63 na amostra de CM até 2,81 de PA. Das análises podemos dizer 
que o sorgo é uma fonte capaz de suprir as necessidades diárias desses minerais. 
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Resumo:  
 
Otimização por Nuvem de Partículas (ONP) é uma técnica metaheurística evolucionária que 
surgiu da intenção de se simular o comportamento de um conjunto de pássaros em vôo com seu 
movimento localmente aleatório, mas globalmente determinado. Após as simulações foi verificado 
que a técnica desenvolvida era, de fato, uma heurística de otimização global e passou-se a estudar 
seu comportamento na solução de programas não-lineares nas áreas de engenharia. Somente muito 
recentemente (2003), alguns pesquisadores voltaram sua atenção à aplicação em problemas de 
otimização combinatória NP-árduos. Nesse trabalho, nosso objetivo é apresentar a aplicação dessa 
técnica em problemas discretos, tomando como exemplo o clássico problema do caixeiro viajante. 
Esse trabalho apresenta alguns novos avanços computacionais, ou seja, novos algoritmos obtidos 
através de modificações introduzidas no modelo clássico, como foi o caso da introdução de uma 
busca local no percurso realizado por cada partícula. A pesquisa nesse trabalho encontra-se ainda 
em uma fase de aperfeiçoamentos, embora com resultados bastante promissores, sendo utilizado 
como referência para análise de performance dos algoritmos desenvolvidos, instâncias testes da 
TSPLIB. Com o andamento da pesquisa, o nosso próximo passo será a hibridização desta técnica 
com outras já conhecidas na literatura, como algoritmo genético, VNS, Reconexão por Caminhos, 
entre outras.
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Resumo:  
 
O sorgo é um cereal que apresenta grande potencial de produção e capacidade de suportar 
estresses ambientais do plantio à colheita, por causa dessas vantagens foi introduzido em 
assentamentos rurais do RN. Amostras de Jandaíra(JA), Parazinho(PZ), João Câmara(JC), 
Mossoró(MO), Touros(TO), Ceará-Mirim(CM) e Parnamirim(PA) foram submetidas a 
processamento rápido (PR) e lento (PL), colocadas em estufa, pulverizadas e armazenadas. Após 
pesadas foram aquecidas a 550oC, para a determinação de cinzas, dissolvidas em HCl e filtradas. 
Curvas-padrão para padrões, resultaram para Mn: y = 0,1408x + 0,001 e R2 = 0,9959; Co: y = -
0,0011x2 + 0,0412x e R2 = 0,9913; Ni: y = -0,0016x2 + 0,04x e R2 = 0,9954 e Cu:y = -0,0021x2 
+ 0,1073x e R2 = 0,9916. Os teores (mg de metal/100g de amostra), para as amostras PR foram 
para o Mn: de 0,83 na de PZ até 1,48 na de CM; para Co variou de 0,033 na de JA até 0,146 na de 
PA; para Ni variou de 0,014 na de CM até 0,072 na de PZ; o Cu variou de 0,10 na de MO até 0,55 
na de JA. Os resultados obtidos (mg de metal/100g de amostra), para as amostras PL: para Mn 
variou de 0,59 na de MO até 1,30 na de CA; para Co variou de 0,032 na de MO e PZ até 0,117 na 
de JC; para Ni variou de 0,005 na de CM até 0,054 na de PZ e JC; para Cu variou de 0,12 na de 
MO até 0,49 na de JC. Os resultados obtidos indica o sorgo como um alimento rico nesses 
nutrientes, mas uma porção de 100 g não é suficiente para oferecer a ingestão diária recomendada 
para esses nutrientes. 
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Resumo:  
 
A reconfiguração da topologia da rede de distribuição visa a redução das perdas de energia 
elétrica, melhoria do perfil de tensão, balanceamento de cargas e confiabilidade. O problema de 
reconfigurar a rede corresponde ao problema de encontrar a melhor configuração para a rede, 
através do controle dos estados das chaves seccionadoras do sistema. A reconfiguração da rede é 
uma problema de otimização de natureza combinatória de difícil solução através de técnicas 
clássicas de otimização. Neste Trabalho, é proposto um método para reconfigurar a rede de 
distribuição utilizando Busca Tabu. Busca Tabu é uma metaheurística moderna para otimização 
que vem sendo empregada com grande sucesso em diversos problemas de otimização em 
Engenharia. O método proposto está sendo testado satisfatoriamente em redes de distribuição com 
mais de 50 cargas e duas subestações.
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Resumo:  
 
As curvas termogravimétricas da dipirona apresentaram perfis definidos para a etapa de 
desidratação que aconteceu entre 92,7 até 117,24 oC, com uma variação de massa de 4,4 %, 
indicando um mol de água de cristalização por mol de substância. A dipirona anidra foi estável até 
232,6 oC, quando ocorreu a fusão da substância, sendo seguida de decomposição até 434,5 oC, 
correspondendo a uma perda de massa de 66 %, sendo o carbonato de sódio. Na terceira etapa, de 
565,9 a 663 oC observou-se a decomposição do carbonato de sódio com formação do respectivo 
óxido, onde a perda de massa foi de 10,1 %. As curvas de análise térmica diferencial apresentaram 
perfis em concordância com as curvas termogravimétrica, sendo que na primeira, observou-se um 
evento endotérmico para a desidratação, seguido de outro evento endotérmico para fusão, seguido 
de evento exotérmico referente à decomposição da dipirona, endotérmico para a formação do 
carbonato e exotérmico para a decomposição do carbonato a óxido. 
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Resumo:  
 
Este trabalho descreve uma metodologia e sua implementação para o restabelecimento do 
suprimento de energia da parte isolada de uma rede de distribuição. O isolamento de uma parte da 
rede ocorre devido a eventos como condições de falta, sobretensões e variações rápidas de carga. 
O restabelecimento de energia é realizada através da reconfiguração da rede por meio do controle 
dos estados das chaves seccionadoras do sistema. O restabelecimento é um problema de 
otimização com forte restrições de tempo porque há prioridade ao atendimento do maior número 
de clientes que estão sem suprimento de energia. O número de operações de chaveamento deve ser 
minimizado devido ao alto custo. A metodologia descrita neste trabalho é uma heurística 
construtiva de otimização sendo computacionalmente bastante rápida. Está sendo testado 
satisfatoriamente para restabelecer a suprimento de energia em redes com mais de 200 cargas e 
duas subestações.
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Resumo:  
 
Os taninos, que tem ação antinutricional, podem formar complexos com nutrientes diminuindo sua 
biodisponibilidade, além de diminuir a palatabilidade e digestibilidade do alimento. Taninos foram 
determinados em grãos de sorgo pelo método espectrofotométrico com reagente Folin-Dennis 
(AOAC, 1984). 5g das amostras ficaram em infusão com etanol por 24 horas. Em seguida, filtrou-
se com papel de filtro qualitativo para subseqüente determinação. Deste filtrado retirou-se 5mL, 
adicionou-se reativo de Folinn- Dennis e solução saturada de carbonato de sódio, deixando em 
repouso por aproximadamente 1 hora. Para a curva de calibração, preparou-se os padrões com 
acido gálico, reativo Folin- Dennis e solução saturada de carbonato de sódio. Para o cálculo das 
concentrações de tanino nas amostras procedeu-se a construção e obtenção da curva de calibração 
(y = 0,1051 x e R2 = 0,9945). Os resultados obtidos indicaram que todas as amostras submetidas 
ao processamento rápido mostraram teores mais elevados quando comparados as demais. A 
amostra proveniente de Jandaira apresentou teor mais elevado no processamento rápido 156.9(+/-
5,9) e no processamento lento de 42,1(+/-1,4) dentre todas as amostras analisadas. Verificou-se 
que a amostra de Parazinho destacou-se pelo seu maior teor com 89,1(+/-1,5). Diante dos 
resultados não é recomendável o consumo de sorgo “in natura”, uma vez que o mesmo após 
processamento ainda apresenta altas concentrações de taninos.
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Resumo:  
 
Atualmente, existe uma preocupação em relação aos agentes poluidores do meio ambiente, 
mediante tantos poluentes o HCN, mostra-se nocivo, este é obtido a partir de derivados da 
manipueira (resíduo da prensa da mandioca) na obtenção da farinha de mandioca, bem como na 
fécula, por isso, é necessário preocupar-se como as mesmas são fabricadas, pois estas causam 
sérios problemas ambientais e ao ser humano, como também algumas vantagens: servir de 
inseticida, biodigestor, defensivo e biofertilizante, na qual dá origem ao biogás. No geral, a 
maiorias das mandiocas são avaliadas pelo seu grau de poluição que poderiam ser causadas através 
da vinhaça, os sub-produtos de cortume, e a forma que se dá descartada no meio ambiente, não 
existindo um tratamento adequado pode provocar vários danos por possuir uma elevada carga 
orgânica, alguns sub-produtos do processo da mandioca apresenta consideráveis teores de 
glicosídeo passivo e hidrolisado, liberando HCN. Tratando a manipueira adequadamente tem-se 
grande êxito, pois se utilizada como biofertilizante em plantações, a mesma degrada-se 
naturalmente no meio ambiente sem danificá-lo. 
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Resumo:  
 
Os biosurfactantes são biomoléculas anfipáticas microbianas utilizadas em processos de 
biorremediação, MEOR, etc., e apresentam baixa toxidade e alta biodegradabilidade. Neste estudo 
foram analisados 72 isolados bacterianos biodegradadores de petróleo da coleção do CROB, 
isolados da Reserva de Mangue de Diogo Lopes, RN e solos da Reserva de Mata Atlântica do 
Horto dos Dois Irmãos, Recife/PE. Todos os isolados foram analisados utilizando duas 
metodologias: Colapso da gota (CD) e Espalhamento do óleo (OS) e com células e sobrenadantes 
de culturas. Das 72 amostras testadas um total de 69 (95,8%) apresentaram um resultado positivo 
para ambas metodologias DC e OS. Com alguns isolados os resultados variam em relação ao tipo 
de ensaio (células /sobr.), sendo constante, porém a afirmativa de que os resultados positivos em 
DC também são positivos em OS. Também relacionamos a idade das culturas com a produção de 
biossurfactantes mostrando sua produção após 4 dias de cultura em meio mineral com petróleo 
como única fonte de carbono com maior resposta aos métodos de detecção de biossurfactantes. 
Nossos estudos concordam com dados da literatura que mostram uma relação direta entre a 
produção de moléculas biossurfactantes e a biodegradação de petróleo geralmente observado em 
culturas em fase estacionária quer em bactérias marinhas e terrestres pressupondo a produção de 
moléculas biosurfactantes com novas potencialidades o que motiva a sua caracterização bem como 
o microorganismo produtor 

Palavras chave: biossurfactantes, bacterias ambientais, seleção



CÓDIGO: ET0977 
TÍTULO: MODELAGEM DO ESPALHAMENTO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS EM 
ESTRUTURAS COMPLEXAS PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES 
SEM FIO 
ALUNO: DAIANE ANGÉLICA DOS SANTOS (04382141451) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D'ASSUNÇÃO (04401565487)  
CO-AUTOR: ROSSANA MORENO SANTA CRUZ (04194645499) 

 

Resumo:  
 
O modelamento da propagação de ondas eletromagnéticas na presença de obstáculos é essencial 
no planejamento de sistemas de comunicações sem fio. O objetivo principal deste trabalho é 
apresentar um estudo da propagação de ondas eletromagnéticas através de paredes e divisórias, 
que são freqüentemente encontradas em ambientes interiores de edifícios, residências e instalações 
industriais. Especificamente, é efetuada uma caracterização do fenômeno do espalhamento de 
ondas eletromagnéticas nas superfícies desses obstáculos, que possuem natureza não-homogênea, 
com vistas à determinação de seus parâmetros principais: os coeficientes de reflexão e 
transmissão. Os obstáculos são representados por estruturas de multicamadas, com a identificação 
das dimensões, da permissividade elétrica, da permeabilidade magnética e da condutividade 
elétrica de cada camada, de acordo com a constituição da parede ou divisória. No estudo, é usado 
o método da linha de transmissão, para excitação através dos modos TE e TM, para os casos de 
incidência normal e oblíqua. Os resultados da análise efetuada foram comparados com resultados 
de outros autores e com resultados medidos neste trabalho, para incidência de ondas 
eletromagnéticas sobre paredes de alvenaria, tijolos, madeira e gesso. Observou-se uma excelente 
concordância nas comparações efetuadas para os coeficientes de reflexão e transmissão das 
paredes consideradas. As simulações e medições foram efetuadas na faixa de freqüências de 800 
MHz a 9 GHz.
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Resumo:  
 
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar os resultados de uma investigação teórica e 
experimental das características de antenas de microfita com patches condutores linearmente 
afilados, com e sem fendas. A análise para otimização de alguns dos parâmetros estruturais dessas 
antenas, como a freqüência de ressonância, a largura de banda e a impedância de entrada, é 
realizada numericamente, incluindo os efeitos produzidos pelo comprimento da linha de 
alimentação e pelo afilamento do patch condutor das antenas consideradas. São apresentados 
resultados para a antena de microfita de patch afilado, com variação linear na largura do patch, 
para aplicações na faixa de freqüência de comunicações móveis. Nas simulações, foram usados o 
modelo da linha de transmissão e um software comercial baseado no método dos momentos. A 
investigação experimental foi realizada através do projeto e da construção de vários protótipos, 
inclusive para o caso de antenas com fendas nos patches condutores no formato em U, que são 
conhecidas como antenas U-slot. Os resultados simulados foram comparados com os resultados 
experimentais obtidos neste trabalho, tendo sido observada uma boa concordância entre eles. 
Observou-se ainda que a introdução de fendas nos patches condutores das antenas de microfita dá 
a essas estruturas uma característica de operação em multibanda, conveniente para a operação 
simultânea de sistemas de comunicações móveis.
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Resumo:  
 
A pesquisa consiste no desenvolvimento de um projeto arquitetônico de uma residência de 
interesse social, cuja ênfase é o desempenho térmico otimizado e o emprego de um sistema 
construtivo pré-fabricado baseado em concreto celular espumoso. A pesquisa dá continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos anteriormente (CUNHA, 20005), que mostraram a importância das 
simulações térmica e energética na concepção do projeto arquitetônico de uma casa de interesse 
social para o clima tropical da cidade de Natal. O projeto proposto demonstra que o desempenho 
térmico da habitação é muito superior ao de uma casa convencional e que as decisões 
arquitetônicas otimizaram os recursos disponibilizados pela empresa DOIS A ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA LTDA, uma das intervenientes do projeto de pesquisa “Rede de pesquisa em 
eficiência energética de sistemas construtivos”. A ênfase dessa pesquisa recai sobre a importância 
do detalhamento dos projetos, da mesma maneira que a projetação do protótipo mostrou a 
sensibilidade do desempenho térmico para com as decisões arquitetônicas.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar os limites fundamentais em antenas de microfitas impressas 
utilizadas nos modernos sistemas de comunicações móveis. É realizado o estudo do 
comportamento de antenas em geral, apresentando limites físicos fundamentais em relação à 
dimensão, ganho e largura de banda. É mostrado que a largura de banda, ganho e volume de uma 
antena estão relacionadas entre si e que o produto ganho-largura de banda é proporcional ao 
volume da antena. Apresentam-se ainda resultados de protótipos construídos e analisam-se os 
parâmetros físicos da antena de microfita, observando-se a necessidade do emprego de técnicas de 
otimização na construção dessas antenas para se atingir um desempenho próximo do real. A 
técnica utilizada para a obtenção dos limites fundamentais em antenas consiste em usar um 
modelo matemático para a antena através da decomposição do campo radiado a partir de um 
conjunto de modos de propagação esféricos ortogonais. A partir deste procedimento é possível 
relacionar a maior dimensão da antena com o ganho e com a largura de banda que esta pode 
atingir. A largura de banda pode estimar-se a partir do conhecimento do desempenho da antena 
numa única freqüência fazendo uso do conceito de fator de qualidade. A presença das perdas faz 
com que o fator de qualidade diminua e a largura de banda aumente. A técnica usada considera a 
distribuição de correntes na antena e seu dimensionamento físico que otimizem o espaço 
disponível. 
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Resumo:  
 
A pesquisa consiste no desenvolvimento de uma interface gráfica voltada para a organização, 
acesso e disponibilização de variáveis ambientais monitoradas na pesquisa “Rede de pesquisa em 
eficiência energética de sistemas construtivos”. As variáveis são monitoradas em módulos 
experimentais construídos com diferentes sistemas construtivos, num protótipo de casa de 
interesse social, e nas estações climatológica móvel e solarimétrica. Para isso, a pesquisa aborda 
inicialmente o desenvolvimento do sistema de monitoramento de variáveis climatológicas e do 
protótipo de casa de interesse social. Em seguida, aborda o desenvolvimento de softwares para 
armazenamento dos dados monitorados em banco de dados e envio para website. A terceira 
abordagem consiste no desenvolvimento de interface gráfica para manipulação dos dados via 
software e via website.
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Resumo:  
 
O crescimento acentuado da demanda por serviços da Internet e de outros sistemas de 
comunicação, como Wi-Fi e Wireless Net, tem requerido o desenvolvimento de novas 
configurações de antenas planares, que sejam capazes de operar em banda larga. A solução 
proposta neste trabalho, em substituição à antena de microfita convencional que apresenta uma 
largura de banda muito estreita, consiste de uma antena de microfita log-periódica, com plano de 
terra truncado e com elementos do tipo dipolo, que correspondem a patches retangulares finos. 
Nessa escolha, aliou-se a característica de banda larga da antena log-periódica de fios às principais 
vantagens da antena de microfita, que são pequeno volume, peso reduzido e facilidade de 
integração com componentes concentrados e distribuídos. O projeto da antena log-periódica de 
microfita foi efetuado para a aplicação em Wi-Fi (2,4 a 2,4835 GHz), através da introdução, na 
metodologia de projeto de antenas log-periódicas, do parâmetro permissividade efetiva da 
estrutura de microfita. Este parâmetro é usado por conta da natureza não-homogênea da região 
dielétrica das antenas de microfita. Para a avaliação do desempenho da antena proposta, foram 
construídos alguns protótipos. As medições efetuadas para a perda de retorno e para a impedância 
de entrada, mostraram que a ressonância ocorreu na freqüência de 2,4699 GHz, com a perda de 
inserção de 29,51 dB, e a impedância de entrada igual a 53-j0,16 ohms, validando a técnica de 
projeto proposta.

Palavras chave: Antena de microfita, Log-periódica de microfita, Antena patch



CÓDIGO: ET0985 
TÍTULO: CALIBRAÇÃO DE CÉLULAS DE CARGA DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 
DE PETRÓLEO 
ALUNO: LEODÉCIO ELÍAS RODRIGUES (93887000404) 
ORIENTADOR: LUIZ PEDRO DE ARAUJO (16119843434)  
CO-AUTOR: JEAN CARLO DE SOUSA BARROS (03444158483)  
CO-AUTOR: ALEXANDRO BARRETO DANTAS (03177278423)  
CO-AUTOR: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trablho é o de verificar, através da calibração, se as células de carga 
remanofaturadas apresentão resultados semelhantes, nas mesmas condições de utilização, às 
células de carga novas (se os resultados apresentados por elas tem a mesma confiabilidade).
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Resumo:  
 
Análise dos resultados das calibrações de válvulas de segurança (PSVs) de unidades de 
compressão de gás natural, realizados nas estações de compressão do gasoduto Nordestão, 
mostram que pode ser grande a quantidade de ocorrências de falhas ocultas nesses dispositivos. O 
Levantamento de dados efetuado em várias estações de compressão nos estados do CE, RN, PB, 
revela que pode ser significativo o percentual de válvulas que, durante a inspeção e teste, abrem 
fora da pressão de calibração, que não abrem, que se apresentam obstruídas, que vazam antes ou 
após abertura, e que apresentam falhas em componentes.Inicialmente foi feito um levantamento 
somente com os dados da calibração de 85 válvulas de segurança. A análise desses dados mostra 
que: a) 31 %, atenderam plenamente os requisitos quanto à pressão de abertura e vedação; b) 58% 
atenderam o requisito de abrir dentro das tolerâncias de calibração; destas, (26%) não mantiveram 
boa vedação; c) 12% abriram abaixo da pressão de ajuste ou vazaram antes de abrir; 
provavelmente devem ter causado perdas de produto; d) 9% abriram entre 100% e 120% da 
pressão de ajuste, não apresentando, portanto risco à segurança, porque não causariam 
sobrepressurização nos equipamentos que estavam a proteger. É objetivo deste trabalho 
estabelecer os prazos de calibração das PSVs em função do seu histórico, conforme limites da 
legislação, e não em função exclusivamente do equipamento protegido.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é elaborar um procedimento de calibração para célula de carga utilizando 
um padrão, força conhecida, que garanta a confiabilidade e exatidão dos seus resultados. Célula de 
carga é um elemento eletromecânico que mede a deformação de um corpo mecânico e a 
transforma em um sinal elétrico para um transdutor que indica a força proporcional aplicada. Este 
elemento é utilizado de diversas formas, mas sempre com o mesmo principio, no entanto é preciso 
certificar-se de que as medidas indicadas estão corretas fazendo necessário a sua calibração. O 
procedimento da calibração consiste em aplicar o peso de massas padrão na célula de carga através 
de um suporte fixado na mesma e comparar com a força indicada pelo transdutor. O padrão 
utilizado foi um conjunto de massas padrão do tipo F1 cujo peso foi estabelecido através da 
aceleração da gravidade do laboratório de metrologia da UFRN (LabMetrol). O presente trabalho 
mostra que a aplicação de massas padrão na calibração de células de carga é bastante satisfatória já 
que este padrão e todo o procedimento reduzem a incerteza dos resultados.
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Resumo:  
 
A formação de ligações cruzadas entre unidades algínicas e cátions metálicos de cargas mais 
elevadas gera produtos com certa rigidez, como acontece em algumas formulações odontológicas, 
nas quais íons sódio são trocados por cálcio. Neste trabalho, procurou-se investigar se o princípio 
que rege as reações nesses produtos possibilita que se use o alginato de sódio na extração de 
cátions metálicos de soluções aquosas. Para isto foram preparadas esferas de alginato de sódio 
revestidas por membranas de alginato de cálcio, as quais foram mergulhadas em soluções de 
FeCl2 e CuSO4, em cinco concentrações diferentes, variando entre 0,025 e 0,2 M. As esferas 
usadas foram preparadas CaCl2 0,1 M, e a eficiência como agente captador dos cátions foi feita 
mediante determinações das concentrações de Fe2+ ou Cu2+ nas soluções antes e depois das 
reações com o alginato, através da espectroscopia de absorção atômica. Em cada solução foram 
colocados 2,0 g de esferas de alginato, e as determinações foram feitas em amostras coletadas em 
intervalos de 6 horas de uma para a outra, durante 24 horas. Os resultados obtidos indicam que as 
esferas podem ser empregadas para remoção dos metais das soluções. Como exemplo, num dos 
experimentos, a concentração do Fe (II) passou de 22,19 para 13,84 ppm. Dados semelhantes 
observados nos demais experimentos sugerem um comportamento uniforme nas extrações com 
essa matriz, indicando potencial aplicação para o objetivo proposto.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é apresentar técnicas estatísticas para validar uma versão em português 
de um questionário para avaliação de disfunção sexual feminina. A base para este estudo foi o 
questionário “Female Sexual Function Index” validado por um grupo de pesquisadores liderados 
por Raymond Rosen do Robert Wood Johnson Medical School – New Jersey. Inicialmente, o 
questionário desenvolvido em inglês foi traduzido para a língua portuguesa. Além disso, foi 
necessária uma adaptação cultural, estrutural e conceitual para que o questionário fosse 
compreendido. Para a validação desse questionário, sugere-se testar a consistência interna e o 
poder discriminatório. A consistência interna é avaliada através do alfa de Cronbach. Para a 
análise do poder discriminatório do questionário, recomenda-se a comparação das médias dos 
escores entre grupos de mulheres previamente diagnosticadas com a ausência e presença de 
disfunção sexual. Essa comparação pode ser feita através de uma análise de variância, 
considerando tanto o escore total como os escores relacionados com desejo, excitação, 
lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Pretende-se aplicar o processo de validação proposto em 
uma amostra de mulheres em Natal. Depois de validado, o questionário será utilizado em uma 
pesquisa envolvendo mulheres residentes no Estado do Rio Grande do Norte.
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Resumo:  
 
Uma das perguntas mais freqüentes em pesquisas por amostragem é o tamanho da amostra. Esta 
questão é delicada e polêmica. Determinar um tamanho de amostra adequado envolve 
conhecimento da população em estudo, da margem de erro aceitável para as estimativas e dos 
recursos disponíveis. É muito comum uma ênfase excessiva no cálculo do tamanho da amostra em 
detrimento da elaboração cuidadosa de um plano amostral. O plano amostral compreende 
estratégias que buscam obter uma amostra representativa da população alvo. As tendenciosidades 
de seleção e de mensuração não serão minimizadas por qualquer definição de tamanho de amostra, 
mas sim por um plano amostral apropriado. Vale salientar que o tamanho da amostra é importante, 
mas o seu cálculo deve ser uma das etapas do planejamento amostral e não a mais crucial ou única. 
Em vista disso, o objetivo deste trabalho é apresentar alternativas de planos amostrais para a 
realização de uma pesquisa abordando questões referentes à função sexual feminina no Estado do 
Rio Grande do Norte. Mais especificamente discute-se: a) os diferentes tipos de unidades 
amostrais que podem ser consideradas; b) a forma de seleção dessas unidades amostrais; c) 
aspectos positivos e dificuldades da utilização de amostragem probabilística. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho teve como principal objetivo analisar o comportamento da mortalidade por 
acidentes de trânsito de veículo a motor (ATVM)no estado do Rio Grande do Norte (RN) no 
período 1980 a 2003, com ênfase no triênio de 1997-99, no âmbito de suas mesorregiões, 
microrregiões e municípios. Os dados foram coletados através do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade - SIM/MS, através da homepage do Datasus. Após cálculo e padronização das taxas 
de mortalidade, aplicou-se um modelo de regressão linear, para investigar a tendência dos ATVM 
nas microrregiões no período de 1980 a 2003. Para o triênio 97-99 foi realizada uma análise 
exploratória dos ATVM para as meso e microrregiões do Estado, complementando-se as análises 
com a apresentação da distribuição espacial dos dados, pela utilização do software GeoDa. A 
análise dos dados de ATVM por microrregiões do RN mostrou que das 19 (dezenove) 
microrregiões apenas as do Litoral Sul, Mossoró e Natal apresentaram tendência de 
decrescimento. A distribuição percentual dos ATVM por mesorregião do Estado mostrou que a 
maior representatividade encontra-se na Leste e na Oeste, com 50,0% e 27,4%, respectivamente. 
Em relação ao sexo e idade evidenciou-se que o masculino é o mais atingido (81%), 
principalmente nas idades de 20 a 39, em todas as meso e microrregiões. Conclui-se pela 
necessidade de intervenções das autoridades responsáveis no sentido de minimizar a ocorrência 
dessas mortes que atingem, fortemente, a população masculina em idade produtiva. 
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Resumo:  
 
O objetivo desse trabalho é verificar como teores de elementos químicos podem variar em níveis 
de profundidades diferentes para amostras de solo/rocha alterada coletadas em cavas (poços de 
pesquisa) e verificar que relação os valores obtidos podem ter com o tipo de material amostrado. 
As amostras foram coletadas em 43 cavas de aproximadamente 1,35m de profundidade cada uma, 
distribuídos nas três áreas de estudo: CA – Canto do Amaro (23 cavas); SC – Salina Cristal (12 
cavas) e ET – Estreito (8 cavas), situadas no Rio Grande do Norte. As mesmas eram compostas 
por porções do material que era retirado da face vertical de cada cava obedecendo a quatro níveis 
de coleta (0,0 a 0,20m; 0,35 a 0,55m; 0,75 a 0,90m; 1,05 a 1,25m) para cada uma das cavas. 
Depois de preparadas, as amostras foram analisadas para os seguintes elementos: Ag, Al, As, B, 
Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo,Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V, Zn, 
Zr. Gráficos de variação vertical e box plots foram confeccionados para parte desses elementos. A 
interpretação dessas figuras mostrou que existe uma relação entre elemento químico e composição 
mineralógica do material amostrado (Siliciclástico ou Calcário) e que nos box plots esta relação 
pôde ser observada do ponto de vista estatístico de detalhe com mais clareza e precisão. Assim, 
observou-se que não há um padrão de variação vertical comum a todos os elementos, havendo 
aumentos ou diminuições dos teores ao longo do perfil pedológico/litológico.
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Resumo:  
 
Tem como objetivo o zoneando das áreas mais favoráveis a ocorrência de águas subterrâneas. A 
área de estudo está localizada a aproximadamente 220 km a oeste da cidade de Natal/RN. 
Compreende uma área efetiva de 1800 km2, no qual está inserido parcialmente ou totalmente os 
municípios de Upanema, Assu, Ipanguaçu, Angicos e Afonso Bezerra. Inserida no contexto do 
semi-árido nordestino possui pluviosidades variando de 530 mm a 666 mm/ano. O período 
chuvoso ocorre entre janeiro a junho com as chuvas se concentrando nos meses de março e abril. 
O fluxo das águas subterrâneas se dar de sul para norte, mesmo sentido em que se aumentam as 
espessuras da Formação Açu, bem como a qualidade e quantidade das águas subterrâneas. A 
condutividade elétrica nas proximidades da Formação Jandaíra são inferiores a 500 mS/cm, 
apresentando alguns poços capacidade específica de até 7 m3/h/m. As áreas próximas ao 
embasamento cristalino são menos favoráveis a ocorrência de águas subterrâneas, bem como 
possuem uma menor quantidade de informação. Através do mapa de estruturação geológica, 
verificou-se que a ocorrência das Lagoas do Piató e Ponta Grande foi condicionada principalmente 
por falhamentos de direção E-W. Através do cadastro de 527 poços, foi definida uma rede de 
monitoramento com 81 poços, baseada na homogeneização dos cadastros de poços. A 
transmissividade calculada pelo método de Cooper-Jacob variou de 36 m2/d a 441 m2/d a 
condutividade hidráulica variou de 0,71 m/d a 11,1 m/d. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é expor o sistema Web SAO (Sistema Administrativo Odontológico), 
que implementa um Odontograma Virtual, ou seja, um programa que realiza inserções, 
atualizações e, principalmente, buscas sobre um banco de dados que armazena informações sobre 
as arcadas dentárias e outros dados odontológicos de um conjunto de pacientes cadastrados. Mais 
especificamente investigou-se: a) as vantagens deste sistema ser digital e de ser Web; b) outros 
sistemas já desenvolvidos na área; c) as diferenças entre o SAO e os outros sistemas. Para a 
realização do trabalho foram feitas entrevistas com um dentista interessado no sistema, pesquisas 
na Internet e testes de utilização sobre outros sistemas. A análise dos resultados revelou o ganho 
de produtividade que um dentista usuário obtém ao manipular o SAO, principalmente nas funções 
que implementam busca de dados, a qual, se fosse operada de forma manual, seria muito lenta e 
passível a erros. E em relação aos sistemas considerados Desktop, observou-se as seguintes 
vantagens: de qualquer lugar pode ser acessado; não necessita ser instalado no computador do 
cliente, este apenas precisa ter um navegador de Internet; atualizações no sistema refletem-se para 
todos os usuários. Entretanto foi observado que o sistema necessita da implementação de 
tecnologias de segurança, tal como Certificação Digital, e de uma maior interação com o usuário, 
devido a barreiras impostas pela tecnologia Web. 
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Resumo:  
 
O Programa Saúde da Família – PSF se estrutura num território municipal a partir de núcleos de 
atendimento definidos para uma dada área. Os residentes nesta área urbana contam, nestes 
núcleos, com atendimento básico a suas necessidades de saúde, mas devem recorrer a centros 
especializados menos dispersos no território municipal em casos de encaminhamento pela unidade 
do PSF para exames e consultas de maior complexidade. Na medida em que os beneficiários do 
PSF são, em geral, indivíduos e famílias de baixa renda, a necessidade de deslocamentos a 
distâncias incompatíveis com a viagem a pé é fonte de uma ineficiência do sistema, qual seja o 
fato de o usuário não se apresentar à consulta ou ao exame marcado por restrições financeiras com 
respeito ao pagamento de tarifas de transporte público até o centro especializado. Neste trabalho, 
usando entrevistas realizadas com usuários do PSF adscritos a unidades da Zona Norte de Natal, 
procurou-se quantificar o grau de incidência da não-presença no exame ou na consulta 
especializada e avaliar ações públicas que pudessem ser realizadas para garantir completude à 
atuação do Programa Saúde da Família. Os resultados apontam que, para uma boa parte da 
população atendida, o problema se apresenta com freqüência e que uma articulação da Prefeitura 
Municipal com a CBTU poderia equacionar significativamente esse elevado grau de incidência.
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Resumo:  
 
As intervenções públicas contemporâneas no urbanismo e no transporte urbano requerem, em 
função das diretrizes de política pública de revalorização das áreas centrais das cidades, que se 
garanta a esses centros condições de acessibilidade desde os diversos rincões da cidade. 
Normalmente, o processo de expansão urbana por incorporação de áreas de periferia produz o 
resultado lógico de reduzir a atratividade dos centros tradicionais em função do aumento das 
distâncias médias e dos tempos médios de viagem desde as distintas zonas da cidade até suas áreas 
centrais. No intuito de contribuir para o processo de requalificação da Ribeira, em Natal, como 
espaço de urbanidade acessível aos cidadãos natalenses, este trabalho tem por objetivo o de traçar 
um perfil dos atuais usuários do tradicional bairro em termos de sua mobilidade e acessibilidade à 
área. Para tanto, foram realizadas 400 entrevistas com indivíduos não-residentes no bairro, 
buscando caracterizar o universo de usuários da Ribeira no que concerne a variáveis como 
freqüência e motivo da viagem, modo de transporte empregado para ir à Ribeira, circular no bairro 
e voltar à origem. Também se explorou a opinião desses indivíduos com respeito às condições de 
acesso e circulação interna no bairro. As conclusões apontam para a necessidade de ampliar a 
acessibilidade à Ribeira e melhorar as condições internas de circulação com vistas a potencializar 
o usufruto do bairro pela população de Natal. 
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Resumo:  
 
O uso de tecnologia sem fio é cada vez mais freqüente em aplicações caseiras, comerciais ou 
industriais. No âmbito industrial há uma tendência em se utilizar a tecnologia sem fio para 
automatizar funções características de sistemas cabeados, aumentando sua versatilidade, 
mobilidade, e facilidade de instalação e desinstalação. A partir desse quadro tecnológico um 
sistema de medição de variantes em métodos de elevação de petróleo foi especificado e 
implementado. O sistema é composto por um sensor de pressão, uma placa microcontrolada com 
um transceptor, alimentada por uma placa fotovoltaica, uma bateria e um controlador de carga. O 
padrão de comunicação sem fio escolhido foi o IEEE 802.15.4, que é suportado pelas placas 
13192EVB e 13192SARD da Freescale Semiconductor. Cada placa tem a possibilidade de 
monitorar três sinais analógicos, provenientes de sensores, enviando a cada momento informação 
de todos os canais, ou canais solicitados, assim como enviar notificação de falha na comunicação 
com o sensor. O supervisório, feito em LabView, da National Instruments, recebe as informações 
passadas ao mestre pelos escravos, mostra em tela suas medições, e as salva para futura utilização, 
seja para verificação periódica ou à procura de erros no sistema. A alimentação é autônoma 
através de energia solar, provendo menos gastos para o caso de regiões remotas onde a rede 
pública não alcança, e garantia de funcionamento durante longo período de tempo sem a 
necessidade de intervenção humana.

Palavras chave: wireless, monitoramento sem fio, zigbee



CÓDIGO: ET1021 
TÍTULO: GERAÇÃO DE ELETRICIDADE POR CONVERSÃO DA ENERGIA EÓLICA: 
APLICAÇÃO NO LABDTE 
ALUNO: JOÃO BATISTA CÂNDIDO DOMINGOS (06665997421) 
ORIENTADOR: JOSÉ WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812) 

 

Resumo:  
 
O consumo de energia no Brasil vem crescendo cada vez mais devido ao aumento populacional e 
ao desenvolvimento do país. Entretanto, fontes energéticas importantes como o petróleo e carvão 
são fósseis, poluentes e finitas, justificando assim a importância das pesquisas em fontes 
renováveis de energia. Tem como objetivo gerar um banco de dados para subsidiar as políticas de 
estímulo ao uso de energia renovável no Rio Grande do Norte; determinar o potencial eólico da 
UFRN; indicar os locais mais apropriados para implantação de aerogeradores no LabDTE. A 
aquisição de equipamentos como anemômetros e registradores; montagem e instalação das torres 
anemométricas e análise computacional dos dados coletados com a utilização de softwares. Foi 
formado um banco de dados com registros das velocidades e direções dos ventos que são de 
grande importância para a implantação de novos projetos de aproveitamento da energia eólica. O 
sistema implantado no LabDTE supre a energia elétrica necessária para a iluminação do 
laboratório. Com base na análise efetuada foram definidos dois locais propícios para o 
aproveitamento da energia eólica na UFRN. Os locais escolhidos foram: a Estação Meteorológica 
e o Núcleo Tecnológico Industrial, próximo ao LabDTE. Os locais analisados foram considerados 
adequados para a utilização e aproveitamento da energia eólica. No LabDTE o sistema está em 
operação fornecendo energia necessária para iluminação.

Palavras chave: fontes renováveis de energia, estímulo ao uso de energia renovável, energia 
elétrica



CÓDIGO: ET1022 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DO USO DO RESÍDUO PROVENIENTE 
DA INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO CAULIM NA PRODUÇÃO DE PISO 
CERÂMICO 
ALUNO: FELIPE LIRA FORMIGA ANDRADE (01240114460) 
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO (80732810400) 

 

Resumo:  
 
Atualmente, há uma grande preocupação por parte das indústrias, de todos os setores, com a 
disposição dos resíduos gerados ao longo do processo produtivo. No setor mineral não é diferente, 
pois este gera grandes volumes de resíduos. Verificou-se que a indústria de beneficiamento do 
caulim gera grandes volumes de resíduo constituído basicamente de caulinita, mica muscovita e 
quartzo. O descarte desse resíduo, de um modo geral, ocasiona um impacto ambiental negativo 
muito grande, o que tem justificado os esforços de pesquisas visando encontrar uma solução 
racional para este problema. Deste modo, foi estudado o efeito da incorporação de um resíduo 
proveniente do beneficiamento de caulim sobre as propriedades físicas, químicas e tecnológicas de 
revestimentos cerâmicos de alta qualidade. As matérias-primas foram caracterizadas através das 
análises por difração de raios X (DRX), por fluorescência de raios X (FRX) e determinação do 
tamanho de partículas. Foram realizados ensaios de absorção de água (AA), porosidade aparente 
(PA), retração linear após queima (RLq), massa específica aparente (MEA) e tensão de ruptura à 
flexão (TRF) para determinação das propriedades tecnológicas destes materiais. Os resultados 
preliminares mostram que o resíduo estudado pode ser considerado como matéria-prima de grande 
potencial para a indústria de pisos e revestimentos cerâmicos.

Palavras chave: resíduo de caulim, processamento cerâmico, pisos e revetimentos
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