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CÓDIGO: ET0001  
TÍTULO: HIDROGENAÇÃO CATALITICA DA LACTOSE, UTILIZANDO NIQUEL 
SUPORTADO EM CARVÃO ATIVADO  
ALUNO: IVES PACELLI N. GUIMARAES (00916223442)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  
CO-AUTOR: LOUISE MEDEIROS SILVA (01279488484)  
  

 

CÓDIGO: ET0002  
TÍTULO: ITENS CRÍTICOS DE APOIO À ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE 
GESTÃO AMBIENTAL PARA FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO  
ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: IVES PACELLI N. GUIMARAES (00916223442)  
CO-AUTOR: LOUISE MEDEIROS SILVA (01279488484)  
  

 

CÓDIGO: ET0005  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DOS EFLUENTES DO 
BENEFICIAMENTO DA CASTANHA DE CAJU, VIA MECANIZADA  
ALUNO: LOUISE MEDEIROS SILVA (01279488484)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  
  

 

CÓDIGO: ET0007  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SIMULADOR SIMDIF 
ATRAVÉS DA ADIÇÃO DE RECURSOS AO USUÁRIO E AO SISTEMA.  
ALUNO: ARAKEN PEREIRA DA SILVA (97116769404)  
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)  
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CÓDIGO: ET0013  
TÍTULO: ANÁLISE SENSORIAL DE BAGAS DE JACA IN NATURA E 
DESIDRATADAS OSMOTICAMENTE  
ALUNO: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)  
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)  
CO-AUTOR: ODISSÉIA CARLA PIRES GASPARETO (75128659453)  
  

 

CÓDIGO: ET0014  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PÓ ZR0,9 ND0,1 O1,95 E ZR0,9 
ND0,05 LA0,05 O1,95 .  
ALUNO: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)  
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA. (02299260455)  
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)  
 

 

CÓDIGO: ET0015  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DO PÓ E CONDUTIVIDADE DO 
PZT-CA  
ALUNO: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)  
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA. (02299260455)  
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)  
  

 
 
CÓDIGO: ET0022  
TÍTULO: MEDIDA DE TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DE GOTAS EM SISTEMAS 
LÍQUIDO-LÍQUIDO  
ALUNO: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (00839638477)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)  
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)  
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CÓDIGO: ET0024  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO 
ESSENCIAL DE OCIMUM SANCTUM COM CO2 PRESSURIZADO  
ALUNO: ANA PAULA COSTA CÂMARA (01041671490)  
ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453)   
CO-AUTOR: AUBERAM VARELA DE SOUZA (01287845479)  
CO-AUTOR: GERSON PINHEIRO DE LIMA (05184099450)  
 

 

CÓDIGO: ET0030  
TÍTULO: MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DE LIGAS CU-AL PARA USO 
ODONTOLÓGICO NA PRODUÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS FUNDIDOS  
ALUNO: BRUNA MELINA MARQUES DE SOUSA (01266698485)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
  

 

CÓDIGO: ET0033  
TÍTULO: ELOS AFETIVOS NA RELAÇÃO PESSOAXAMBIENTE  
ALUNO: KHELEN OBREGON RODRIGUES PINTO (94018804172)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  
 

 

CÓDIGO: ET0035  
TÍTULO: AJUSTE DE UM MODELO MATEMÁTICO PARA O CRESCIMENTO DA 
CEPA AP-O29/GLVIIA PRODUTORA DE BIOSURFACTANTE  
ALUNO: SANDERSON DE FREITAS E SILVA (03820914420)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
 

 

CÓDIGO: ET0037  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS PARTICULADOS DE QUITOSANA 
COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO AGENTE SURFACTANTE 
POLISSORBATO 80  
ALUNO: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (03431763430)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
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CÓDIGO: ET0038  
TÍTULO: PLUTON BARCELONA: ASSINATURA GRAVIMÉTRICA E 
PETROGRAFIA  
ALUNO: JOÃO CARLOS FERNANDES DE ALMEIDA (00945968400)  
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)  
  

 

CÓDIGO: ET0039  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS PROFESSORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMO 
CONSUMIDORES DE PRODUTOS LÁCTEOS  
ALUNO: CAROLINA OUTEDA LACUESTA (01201996457)  
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836)   
CO-AUTOR: FABIANA RODRIGUES DANTAS (03140724462)  
 

 

CÓDIGO: ET0040  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE IMPLANTES NITRETADOS EM 
ENSAIOS EXPERIMENTAIS IN VIVO  
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS (01275375464)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)   
CO-AUTOR: CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO (46658564434)  
 

 

CÓDIGO: ET0041  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM GERADOR DE ARQUIVOS COM 
PACKETIZED ELEMENTARY STREAM PARA VÍDEO DIGITAL  
ALUNO: SILVIO ROBERTO FERNANDES DE ARAÚJO (01048308405)  
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425)  
 

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  5/72 

CÓDIGO: ET0044  
TÍTULO: FERMENTAÇÃO ACÉTICA UTILIZANDO SORO DE QUEIJO DE 
COAGULAÇÃO ENZIMÁTICA  
ALUNO: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: ELIANE ROLIM FLORENTINO (41469674491)   
  

 

CÓDIGO: ET0045  
TÍTULO: USO DA RESPIROMETRIA PARA AVALIAÇÃO DO EFEITO DE 
INIBIÇÃO DO FENOL NA OXIDAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA  
ALUNO: FRANKLIN MASTROIANO DA SILVA PEREIRA (94128472468)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: LAERTE DE MEDEIROS BARROS JUNIOR (02239677422)  
 

 

CÓDIGO: ET0046  
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 
CARBETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS  
ALUNO: FERNANDO BARCELOS MARCOLINO DE SOUZA (01087952417)  
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
CO-AUTOR: ANDRÉ RIBEIRO (0103703421)  
 

 

CÓDIGO: ET0047  
TÍTULO: ANÁLISE TERMO-MECÂNICA DE POLIÉSTER REFORÇADO COM 
FIBRA DE SISAL  
ALUNO: RANNIER MARQUES MENDONÇA (01258599457)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
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CÓDIGO: ET0057  
TÍTULO: REOLOGIA DE SUSPENSÕES DE SÍLICA E QUITOSANA  
ALUNO: DANIEL WAGNER OLIVEIRA DE MEDEIROS (03948610436)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
  

 

CÓDIGO: ET0058  
TÍTULO: O PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO NO RIO GRANDE DO 
NORTE.  
ALUNO: DANIELLE CAROLINE DE SÁ (00978893425)  
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)  
 

 

CÓDIGO: ET0060  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CIMENTOS GEOPOLIMÉRICOS DE 
PEGA RÁPIDA  
ALUNO: GUILHERME PEIXOTO H DA SILVEIRA (03231497400)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
 

 

CÓDIGO: ET0063  
TÍTULO: PROJETO DE CONTROLADORES E DE FILTRO PARA RUÍDOS EM UM 
SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DE RESERVATÓRIOS  
ALUNO: KALINA SILVA AGOSTINHO DE AGUIAR (00981531458)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
 

 

CÓDIGO: ET0064  
TÍTULO: CONTROLE DE TENSÃO E FREQÜÊNCIA DE GERADORES SÍNCRONOS 
TRIFÁSICOS INTERLIGADOS  
ALUNO: MAXIMILIANO SILVA SILVEIRA (00570069971)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
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CÓDIGO: ET0065  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPINÉLIOS CO0,8NI0,2CR2O4 E 
CU0,8NI0,2CR2O4 PELO MÉTODO PECHINI  
ALUNO: DANIELE DE MACEDO HENRIQUE (01047821451)  
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (09155546315)  
  

 

CÓDIGO: ET0066  
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 
CARBONETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS  
ALUNO: RAFAEL BARBOSA BARRETO (00849785464)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
 

 

CÓDIGO: ET0067  
TÍTULO: DESCRIÇÃO TIPO-PARTÍCULA PARA COSMOLOGIAS FRW 
QUINTESSENCIAS  
ALUNO: RODRIGO FERNANDES LIRA DE HOLANDA (00832667471)  
ORIENTADOR: JOSE ADEMIR SALES DE LIMA (10659382415)  
 

 

CÓDIGO: ET0072  
TÍTULO: ANÁLISE FINANCEIRA DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE 
BOVINO TIPO B NA REGIÃO AGRESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: JOSIMAR TORRES GOMES (66467101472)  
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836)   
CO-AUTOR: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400)  
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CÓDIGO: ET0077  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS PARTICULADOS PARA A 
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS  
ALUNO: ANA IZABEL BEZERRA SANTOS (01188345419)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
  

 

CÓDIGO: ET0078  
TÍTULO: THE EFFECT OF STELLAR WINDS ON CORONAL AND 
CHROMOSPHERIC  
ALUNO: LUIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO (00842674454)  
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)  
 

 

CÓDIGO: ET0081  
TÍTULO: TEMPERATURE AT DIFFERENT REGIONS OF SOLAR-TYPE EVOLVED 
STARS  
ALUNO: SÂNZIA ALVES DO NASCIMENTO (05353836499)  
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)  
 

 

CÓDIGO: ET0084  
TÍTULO: SÍNTESE DE POLI(ACRILATO DE BUTILA-CO-ÁCIDO METACRÍLICO) 
E SEU COMPORTAMENTO ELETROCINÉTICO NA PRESENÇA DE UMA BASE 
FORTE  
ALUNO: JULIANA DE SOUZA NUNES (05245655462)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
 

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  9/72 

Código: ET0089  
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE NÉCTAR DE FRUTAS ENRIQUECIDO COM 
IOGURTE DE LEITE DE CABRA: ANÁLISE SENSORIAL  
ALUNO: BENTO PEREIRA DA COSTA NETO (01077967403)  
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)  
CO-AUTOR: SHARLINE FLORENTINO DE MELO SANTOS (88567109434)  
CO-AUTOR: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)  
  

 

CÓDIGO: ET0094  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA VIZINHANÇA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA 
CAMADA DE AMOSTRAS NITRETADAS IONICAMENTE.  
ALUNO: KLEBER JOSÉ BARROS RIBEIRO (03444616457)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: EDALMY OLIVEIRA DE ALMEIDA (99177781449)  
 

 

CÓDIGO: ET0099  
TÍTULO: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM RECEPTOR DIGITAL PARA A 
ESTAÇÃO INPE-CRN  
ALUNO: WALLACE ALVES DE ANDRADE ROCHA (04361810451)  
ORIENTADOR: MANOEL JOZEANE MAFRA DE CARVALHO (31751890406)  
 

 

CÓDIGO: ET0104  
TÍTULO: PLUTON GRANÍTICO DE SERRA VERDE (PGSV) - CENTRO LESTE DA 
FAIXA SERIDÓ-RN  
ALUNO: MANOEL FELIPE DA SILVA NETO (03518481428)  
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)  
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CÓDIGO: ET0105  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS SEDIMENTARES E 
GEOMETRIA DE DUNAS EÓLICAS NO LITORAL ORIENTAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE  
ALUNO: JAMILI AGAMI QUEIROZ PINTO (04182579496)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)  
  

 

CÓDIGO: ET0108  
TÍTULO: ESTUDO DA EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO DE FENOL EM 
EFLUENTES INDUSTRIAIS  
ALUNO: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: DIEGO ÂNGELO DE ARAÚJO GOMES (04641084467)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
 

 

CÓDIGO: ET0109  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TENSOATIVO NÃO-IÔNICO NA FORMAÇÃO DE GEL 
EM SISTEMAS AGUARRÁS-TENSOATIVO-ÁGUA  
ALUNO: DIEGO ÂNGELO DE ARAÚJO GOMES (04641084467)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
CO-AUTOR: ROBERTA DE MELO PEGADO (04132725405)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
 

 

CÓDIGO: ET0111  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE DIATOMITA NAS PROPRIEDADES DE 
ESTABILIDADE, PERMEABILIDADE, POROSIDADE E ATAQUE ÁCIDO DE 
PASTAS DE CIMENTO PORTLAND  
ALUNO: ROSEANE APARECIDA DE BRITO (00897718429)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: KLEBER JOSÉ BARROS RIBEIRO (03444616457)  
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CÓDIGO: ET0114  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO DE INIBIÇÃO DO CLORETO DE SÓDIO NA 
ATIVIDADE MICROBIANA ATRAVÉS DE ENSAIOS RESPIROMÉTRICOS  
ALUNO: MÁRCIO SILVA BEZERRA (03096468478)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: LAERTE DE MEDEIROS BARROS JUNIOR (02239677422)  
CO-AUTOR: FRANKLIN MASTROIANO DA SILVA PEREIRA (94128472468)  
  

 

Código: ET0116  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM CONTROLE DE NIVEL  
ALUNO: LEONARDO VITOR ARAUJO CAVALCANTI (01216629420)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)  
 

 

CÓDIGO: ET0123  
TÍTULO: OS BABILÔNICOS NÃO UTILIZARAM O PRODUTO NOTÁVEL PARA A 
CONSTRUÇÃO DA TÁBUA DE PLIMPTON.  
ALUNO: PATRÍCIA ROMEIRO DA SILVA (00740502492)  
ORIENTADOR: JOHN A. FOSSA (000)  
CO-AUTOR: THIAGO LIMA (123)  
 

 

CÓDIGO: ET0125  
TÍTULO: LUASPACE PLUS - UM AMBIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE 
APLICAÇÕES DISTRIBUÍDAS  
ALUNO: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO (03038841420)  
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (56765614400)  
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CÓDIGO: ET0139  
TÍTULO: PREPARAÇÃO DO MONITOR E DE RECURSOS PARA A PRÁTICA 
DIDÁTICA  
ALUNO: MICHEL FACSON PEREIRA DA SILVA (02644141443)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CONRADO DUARTE (77689437834)  
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA F. T. ROSSI (77044568491)  
 

 

Código: ET0150  
TÍTULO: ANTENA DE FENDA DE TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS  
ALUNO: SÉRGIO PINHEIRO DOS SANTOS (04560387443)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  

 

CÓDIGO: ET0151  
TÍTULO: PREPARAÇÃO DO MONITOR E DE RECURSOS PARA A PRÁTICA 
DIDÁTICA  
ALUNO: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CONRADO DUARTE (77689437834)  
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA F. T. ROSSI (77044568491)  
 

 

CÓDIGO: ET0156  
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO BIOCLIMÁTICO PARA O CLIMA SEMI-
ÁRIDO.  
ALUNO: MARIANA BRITO DE LIMA (00975090437)  
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)  
 

 

Código: ET0168  
TÍTULO: ANÁLISE E RESULTADOS DO ARRANJO DE ANTENA COM 
CONDIÇÃO COMPLEXA  
ALUNO: DAVI ARAÚJO DO NASCIMENTO (01192915410)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
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CÓDIGO: ET0169  
TÍTULO: TEORIA DINÂMICA DE ANTENA DE FENDA COM QUATRO CAMADAS  
ALUNO: MARCOS RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA (05202656459)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 

 

CÓDIGO: ET0171  
TÍTULO: RESSOADOR DE FENDA DE TRÊS CAMADAS SUBPOSTAS  
ALUNO: MANOEL DO BONFIM LINS DE AQUINO (98096010344)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  

 

CÓDIGO: ET0175  
TÍTULO: MONTAGEM DE UM DISPOSITIVO ELETROQUÍMICO PARA MEDIDA 
DE CONDUTIVIDADE.  
ALUNO: ANA CAROLINA PAIVA CARMO (04933020426)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)  
 

 

Código: ET0178  
TÍTULO: PRESERVAR É O QUE IMPORTA  
ALUNO: HUDA ANDRADE SILVA DELIMA (01172458448)  
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)  
 

 

CÓDIGO: ET0182  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS 
POR CARBETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS.  
ALUNO: ANDRÉ RIBEIRO (01013703421)  
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
CO-AUTOR: FERNANDO BARCELOS MARCOLINO DE SOUZA (01087952417)  
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CÓDIGO: ET0188  
TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS DAS RADIAÇÕES DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS EM SERES HUMANOS  
ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS F MATIAS (04908625433)  
ORIENTADOR: WILSON DA MATA (09453210404)  
 

 

CÓDIGO: ET0190  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA COMPENSAÇÃO PARALELA DE LINHAS DE 
TRANSMISSÃO EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA  
ALUNO: MARCEL FERNANDES VIEIRA DA SILVA (04644647497)  
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)  
  

 

CÓDIGO: ET0191  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS PARA A INDÚSTRIA 
DO PETRÓLEO.  
ALUNO: EMANUELLA LAYNE FERREIRA VIDAL (01255793490)  
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
  

 

CÓDIGO: ET0202  
TÍTULO: ANALISE TÉRMICA DO COMPÓSITO DE GESSO COM PARTÍCULAS DE 
EPS.  
ALUNO: FELIPE MARTINS LIMA (01138922412)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
 

 

Código: ET0209  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES INTELIGENTES HÍBRIDOS  
ALUNO: FABIANO DE SOUSA PESSOA (01167313461)  
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
CO-AUTOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468)  
 

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  15/72 

CÓDIGO: ET0210  
TÍTULO: A ENTROPIA DE TSALLIS E AS REDES COMPLEXAS  
ALUNO: FRANCIANE SILVA DE AZEVEDO (04411210479)  
ORIENTADOR: JANILO SANTOS (01999044487)  
 

 

CÓDIGO: ET0211  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS EM SISTEMAS DE 
CONTROLE  
ALUNO: JOSE MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR (03882174480)  
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468)  
CO-AUTOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
 

 

CÓDIGO: ET0216  
TÍTULO: PRANCHETA X COMPUTADOR: VANTAGENS E DESVANTAGENS 
ENTRE OS MÉTODOS TRADICIONAIS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E O USO 
DA INFORMÁTICA APLICADA AO DESENHO DE ARQUITETURA  
ALUNO: DANIEL FERNANDES DE MACEDO (00965972402)  
ORIENTADOR: JESONIAS DA SILVA OLIVEIRA (15594483420)  
 

 

CÓDIGO: ET0219  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO INICIAL DE BIOMASSA  
ALUNO: JÚLIO NANDENHA (01339691426)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: ALBINA DA SILVA MOREIRA (63730294415)  
CO-AUTOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
 

 

CÓDIGO: ET0220  
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO DA ADSORÇÃO DE PROTEÍNAS DO SORO DE 
QUEIJO DO TIPO “COALHO” PARA A RESINA ANIÔNICA STREAMLINE DEAE  
ALUNO: BRUNA MARIA EMERENCIANO CHAGAS (05771378402)  
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
CO-AUTOR: ALEX SANDRO SANTOS COSTA (02574676459)  
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
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CÓDIGO: ET0221 
TÍTULO: ESTUDO DA CAPACIDADE DINÂMICA DE SORO ALBUMINA BOVINA 
EM RESINA DE TROCA IÔNICA USADA PARA A ADSOÇÃO EM LEITO 
EXPANDIDO (ALE)  
ALUNO: ALEX SANDRO SANTOS COSTA (02574676459)  
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS  (87510383404) 
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
 
 

 

CÓDIGO: ET0223  
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DAS PROTEÍNAS DO SORO DE QUEIJO DE COALHO  
ALUNO: FABIANA DO NASCIMENTO SANTOS (03554512478)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: ELIANE ROLIM FLORENTINO (41469674491)  
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
  

 

CÓDIGO: ET0225  
TÍTULO: ESTUDO DA OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CERÂMICA 
BRANCA A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DOS PEGMATITOS DO RIO GRANDE 
DO NORTE.  
ALUNO: LAURENILDO MARQUES DE OLIVEIRA (00993851479)  
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425)  
CO-AUTOR: ALESSANDRA MICHELLE ALVARES ANDRADE (02392884404)  
CO-AUTOR: NAGIB FRANCISCO DA SILVA (43050530472)  
 

 

CÓDIGO: ET0230  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA POLUIÇÃO POR NUTRIENTES 
NITROGENADOS EM EFLUENTES DE FAZENDAS DE CULTIVO DE CAMARÃO 
NO NORDESTE BRASILEIRO  
ALUNO: ANAXSANDRA DA COSTA LIMA (01216452407)  
ORIENTADOR: MARIA DEL PILAR DURANTE INGUNZA (00871819406)  
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CÓDIGO: ET0236  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ACETAIS VISANDO SUA 
APLICAÇÃO NA INDUSTRIA DO PETRÓLEO  
ALUNO: GISELLE PEREIRA MOREIRA (01050515439)  
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
 

 
CÓDIGO: ET0240  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE MATERIAL FOTÔNICO EM LINHAS DE LÂMINAS 
UNILATERAIS  
ALUNO: EMERSON APARECIDO DE DEUS LEAL (89785894304)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  

 

CÓDIGO: ET0250  
TÍTULO: SUBSTRATO FOTÔNICO PBG EM LINHA DE LÂMINA BILATERAL  
ALUNO: ISNALDO MUNIZ DE ARAÚJO JÚNIOR (04508200419)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 

 

CÓDIGO: ET0264  
TÍTULO: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NANOMÉTRICOS 
TIPO ESPINÉLIO.  
ALUNO: CHRISTIANE KELLY MELO DE ARAÚJO (03396382498)  
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (03936872449)  
 

 

CÓDIGO: ET0267  
TÍTULO: EFEITOS DE TAMANHO FINITO E CONDIÇÕES DE CONTORNO EM 
SIMULAÇÃO NUMÉRICA  
ALUNO: FRANCISCO EDUARDO FERNANDES E SILVA (04473473490)  
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (07136200482)  
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CÓDIGO: ET0268  
TÍTULO: “CARTOGRAFIA E GEOQUÍMICA DO QUARTZITO MICÁCEO DE 
EQUADOR–PARELHAS/RN: DEFINIÇÃO DO SEU POTENCIAL LITINÍFERO”  
ALUNO: LINDARAY SOUSA DA COSTA (97123480406)  
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304)  
 

 
CÓDIGO: ET0269  
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE CORPOS VULCÂNICOS TERCIÁRIOS 
NO RN E PB  
ALUNO: MARIO CARLOS DIAS VIEGAS (01046471406)  
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)  
  

 

CÓDIGO: ET0270  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS A PARTIR DA DECOMPOSIÇÃO 
TÉRMICA DOS NITRILOTRIACETATOS DE LANTÂNIO E NITRILOTRIACETATO 
DE COBRE (II).  
ALUNO: KLEBERSON SERGIO DE MACEDO CALDAS (00804977488)  
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
 

 

CÓDIGO: ET0273  
TÍTULO: RESSONÂNCIA DA ANTENA DE FENDA COM MÚLTIPLAS CAMADAS  
ALUNO: ERICO CARDINELI BRAZ (01324025484)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 

 

CÓDIGO: ET0285  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROPETROGRÁFICA DO FÁCIES FINOS E 
LEVANTAMENTO GEOFÍSICO GRAVIMÉTRICO DO BATÓLITO BARCELONA - 
PORÇÃO E DA FAIXA SERIDÓ DA PROVÍNCIA BORBOREMA-PB  
ALUNO: SÁVIO SAMRI LUNA PASCHOAL (04997447480)  
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)  
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CÓDIGO: ET0287  
TÍTULO: DEGRADAÇÃO DE COMPONENTES FENÓLICOS MEDIANTE 
OXIDAÇÃO UMIDA: ESTUDO DA CINÉTICA REACIONAL  
ALUNO: RODRIGO CAETANO GUEDES (01171567448)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
 

 

CÓDIGO: ET0292  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DE MATERIAIS FOTÔNICOS EM ONDAS 
MILIMÉTRICAS  
ALUNO: ALYSSON ELSON GALVÃO DE MOURA (87813076400)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  

 

CÓDIGO: ET0293  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE SONDAGENS ELÉTRICAS PARA DETERMINAÇÃO 
DAS ESPESSURAS DOS ESTRATOS NA BACIA POTIGUAR  
ALUNO: MOAB PRAXEDES GOMES (01252122403)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON DE PAIVA MACEDO (03789870463)  
 

 

CÓDIGO: ET0300  
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO E GEOAMBIENTAL DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CATU COM BASE EM PRODUTOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO MULTIESPECTRAL LANDSAT 7 ETM+  
ALUNO: ANDERSON TARGINO DA SILVA FERREIRA (02990338489)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: ARMANDO BEZERRA DE ARAÚJO (00856247480)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
 

 

CÓDIGO: ET0304  
TÍTULO: PROPRIEDADES SUPERFICIAIS E MICROFLOTAÇÃO DE FELDSPATO 
POTÁSSICO  
ALUNO: RENATO SOUZA DA SILVA (01093381469)  
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
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CÓDIGO: ET0306  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA ESTUDOS 
TERMODINÂMICOS  
ALUNO: MARCO TÚLIO CÍCERO ARAÚJO FERNANDES (04729837410)  
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO DA SILVA OURIQUE (57632006087)  
  

 

CÓDIGO: ET0309  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO SERIAL 
PARA MONITORAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UMA MÁQUINA SEM MANCAIS  
ALUNO: STELLA NEVES DUARTE LISBOA (00981535445)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
 

 

CÓDIGO: ET0310  
TÍTULO: PRESENÇA DE ALTO TEOR DE UMIDADE E SUA INFLUÊNCIA NOS 
COMPÓSITOS HÍBRIDOS POLIMÉRICOS  
ALUNO: LEONARDO PEREIRA SARMENTO RODRIGUES (01084924439)  
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491)  
 

 

CÓDIGO: ET0324  
TÍTULO: PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS APLICADO À COMUNICAÇÃO 
VOCAL HOMEM-MÁQUINA  
ALUNO: PATRIC LACOUTH DA SILVA (72264284234)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  

 

CÓDIGO: ET0327  
TÍTULO: ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE UM POLIELETRÓLITO COMERCIAL, EM 
FUNÇÃO DA TEMPERATURA, EM ÀGUAS PRODUZIDAS.  
ALUNO: ANA PATRÍCIA DA SILVA PINHEIRO (04990469437)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: JOAO MARGONI DE ANDRADE (42965462449)  
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
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CÓDIGO: ET0329  
TÍTULO: ESTUDO DE EQUILÍBRIO DA ADSORÇÃO DE ÓLEO EM VERMICULITA 
HIDROFÓBICA  
ALUNO: LAURO DE MELO GONÇALVES JÚNIOR (03632143480)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
 

 

CÓDIGO: ET0330  
TÍTULO: ASPECTOS GERAIS SOBRE SEGURANÇA EM LABORATÓRIOS 
QUÍMICOS  
ALUNO: ALINE DA SILVA SANTOS (01102671410)  
ORIENTADOR: FRANCISCO GURGEL DE AZEVEDO (07478003400)  
CO-AUTOR: ANTÔNIO MARCOS URBANO DE ARAÚJO (01328460479)  
 

 

CÓDIGO: ET0341  
TÍTULO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ASSOCIADA A TECNOLOGIA 
PIANÍSSIMO  
ALUNO: KÉSIA CRISTIANE DOS SANTOS (01019950404)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 

 

CÓDIGO: ET0346  
TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE UM BANCO DE DADOS 
AMBIENTAIS GEORREFERENCIADOS, COMO AUXÍLIO AO MONITORAMENTO 
AMBIENTAL DE ÁREAS DE RISCO À DERRAMES DE PETRÓLEO E SEUS 
DERIVADOS.  
ALUNO: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: MICHAEL VANDERSTEEN SILVA SOUTO (02875232410)  
CO-AUTOR: CLENÚBIO FEITOSA DE SOUZA (02963357460)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
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CÓDIGO: ET0348  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE 
CORANTES DA BETERRABA  
ALUNO: MICHELE ROSSANA FERREIRA VAZ (02916758402)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)  
 

 

CÓDIGO: ET0350  
TÍTULO: CO-PRECIPITAÇÃO DE PARTÍCULAS DE MAGNETITA, UM ESTUDO 
PRELIMINAR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREADORES DE FÁRMACOS  
ALUNO: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)  
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704)  
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
 

 

CÓDIGO: ET0359  
TÍTULO: OBTENÇÃO DA CERÂMICA LACOO3 COM PROPRIEDADES 
CATALÍTICAS  
ALUNO: CARLOS NECO DA SILVA JÚNIOR (03150644470)  
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
 

 

CÓDIGO: ET0364  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPOSTO DERIVADO DA 
QUITOSANA CONTENDO UM MACROCÍCLICO COM O ÍON GADOLÍNEO 
VISANDO APLICAÇÃO EM IRM  
ALUNO: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)  
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA (64145557468)  
CO-AUTOR: MARLI DE ARAÚJO DANTAS NAVARRO (32404174487)  
CO-AUTOR: MARCONI FLORIPE GINANI (13063413453)  
CO-AUTOR: ()  
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CÓDIGO: ET0366  
TÍTULO: ESTUDO DO AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DO GÁLIO E ALUMÍNIO 
NO LICOR DE BAYER EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS  
ALUNO: INÁCIO DE LOYOLA DA SILVEIRA JUNIOR (04643605448)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
 

 

CÓDIGO: ET0367  
TÍTULO: PROJEÇÕES POPULACIONAIS POR SEXO E FAIXA ETÁRIA DOS 
MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: UMA AVALIAÇÃO  
ALUNO: LEANDRO ALLAN C. DE O. GOMES (03144872474)  
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE 
(80698891449)  
CO-AUTOR: ANA AMÉLIA DE FRANÇA MONTENEGRO (01055381406)  
 

 

CÓDIGO: ET0369  
TÍTULO: ESTUDO DA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA NO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL DA UFRN  
ALUNO: ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA (03711335489)  
ORIENTADOR: RICARDO FERREIRA PINHEIRO (10592709434)  
 

 

CÓDIGO: ET0370  
TÍTULO: OBTENÇÃO DO CARBETO DE NIÓBIO A PARTIR DA REAÇÃO DE UM 
COMPLEXO OXALATO COM PLASMA DE METANO (CH4) E HIDROGÊNIO (H2)  
ALUNO: MARIANA DA FONSECA PEREIRA (04672748430)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: FRANCISCA DE FATIMA PEGADO DE MEDEIROS (66363160472)  
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CÓDIGO: ET0377  
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA RAZÃO C/T EM SISTESMAS 
MICROEMULSIONADOS NA EXTRAÇÃO DE METAIS NO LICOR DE BAYER  
ALUNO: THIAGO ADERSON DE MEDEIROS COELHO (05576856481)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
 

 

CÓDIGO: ET0381  
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A REDUÇÃO DO DESGASTE DE CASQUILHOS 
METÁLICOS PARA A PRODUÇÃO DE TELHAS CERÂMICA VERMELHA.  
ALUNO: JUNILCE CARLA DA SILVA LOBATO (01980449414)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: FABIANA FERNANDES DE LIMA (05027676425)  
  

 

CÓDIGO: ET0388  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROPETROGRÁFICA DE GRANITOS E SUA 
CORRELAÇÃO COM PARÂMETROS FÍSICOS DE ROCHAS: CONDUTIVIDADE 
TÉRMICA E CALOR ESPECÍFICO  
ALUNO: FABIANE DOMENECH SILVA (00043663010)  
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)  
 

 

CÓDIGO: ET0395  
TÍTULO: SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO APLICADA A MACROMOLÉCULAS: 
UMA ABORDAGEM ACESSÍVEL AO INICIANTE  
ALUNO: LEONARDO MAFRA BEZERRIL (05206747408)  
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
CO-AUTOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
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CÓDIGO: ET0396  
TÍTULO: ESTUDO DA DEFORMAÇÃO CENOZÓICA AO LONGO DO 
LINEAMENTO PONTA GROSSA–FAZENDA BELÉM (LPGFB) E SUA IMPLICAÇÃO 
NA ESTRUTURAÇÃO DE CAMPOS PETROLÍFEROS NA BACIA POTIGUAR  
ALUNO: LUANA KARINA CÂMARA DE MEDEIROS (01282221400)  
ORIENTADOR: DEBORA DO CARMO SOUSA (91530962404)  
 

 

CÓDIGO: ET0399  
TÍTULO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DOS SOLOS DO 
LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: PAULA CRISTIANE PEREIRA RIBEIRO (03385953413)  
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)  
CO-AUTOR: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
CO-AUTOR: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA (01193429447)  
  

 

CÓDIGO: ET0412  
TÍTULO: FLOTAÇÃO DE CALCITA COM ÓLOS VEGETAIS REGIONAIS 
SAPONIFICADOS  
ALUNO: MAGNO VIEIRA (01014746442)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
 

 

CÓDIGO: ET0417  
TÍTULO: PRODUÇÃO DE MILHO (ZEA MAYS), CULTIVAR 1051 AGROCERES, 
COM USO DE ÁGUA RESIDUÁRIA NO SEMI-ÁRIDO DO RN.  
ALUNO: ANGELA PATRICIA ALVES COELHO GRACINDO (28736647896)  
ORIENTADOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
CO-AUTOR: MANOEL LUCAS FILHO (06704816453)  
CO-AUTOR: JULIANA DELGADO TINÔCO (56583354420)  
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CÓDIGO: ET0419  
TÍTULO: DINÂMICA ENTRE OS ESTADOS CONJUGAIS DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA  
ALUNO: KÁTIA LUCIANNY DE SOUZA ARAÚJO (61940445434)  
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE 
(80698891449)  
CO-AUTOR: MOISÉS ALBERTO CALLI AGUIRRE (01212244656)  
 

 

CÓDIGO: ET0420  
TÍTULO: EFEITO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA NA SECAGEM DE MAMÃO 
FORMOSA (CARICA PAPAYA, L.) 
ALUNO: EDUARDO GERTRUDES (01249996465)  
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472)  
CO-AUTOR: ODISSÉIA CARLA PIRES GASPARETO (75128659453)  
CO-AUTOR: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)  
 
 

 

CÓDIGO: ET0429  
TÍTULO: CADEIAS UNIDIMENSIONAIS ABERTAS E FECHADAS DE SPINS COM 
ACOPLAMENTOS QUASIPERIÓDICOS  
ALUNO: KLAYDSON REINALDO CELINO (01259011437)  
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)  
 

 

CÓDIGO: ET0430  
TÍTULO: ESTUDO DA REDUÇÃO DAS TIAC´S DA PARAFINA, UTILIZANDO 
RENEX 18 E UNITOL L20  
ALUNO: SHIRLLE KATIA DA SILVA NUNES (02757549448)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (02995464466)  
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CÓDIGO: ET0432  
TÍTULO: PROJETO EXPERIMENTAL DE ARRANJO DE ANTENA PLANAR  
ALUNO: JOÃO LUIZ F. BEZERRA (01079503404)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 

 

CÓDIGO: ET0434  
TÍTULO: TEMPERATURA DE GELATINIZAÇÃO DE PARAFINAS EM 
OLEODUTOS  
ALUNO: JOSÉ COSME DANTAS (01206277440)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (02995464466)  
CO-AUTOR: SHIRLLE KATIA DA SILVA NUNES (02757549448)  
 

 

CÓDIGO: ET0435  
TÍTULO: CONHECENDO A INFLUÊNCIA DE ERROS CONCEITUAIS NO ENSINO 
MÉDIO RELATIVOS AO TEMA “POLARIDADE DE LIGAÇÕES E ESTRUTURA 
MOLECULAR”  
ALUNO: BRUNA VITAL DE LIMA (04137039402)  
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA (64145557468)  
CO-AUTOR: LUCIANA ARAÚJO NASCIMENTO (01126212440)  
CO-AUTOR: LUIZ SEIXAS DAS NEVES (14073633449)  
 

 

CÓDIGO: ET0438  
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DO ADITIVO NAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICA 
DA GASOLINA NACIONAL  
ALUNO: LUZIA PATRÍCIA FERNANDES DE CARVALHO GALVÃO (01258619407)  
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453)  
CO-AUTOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (35530502415)  
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CÓDIGO: ET0444  
TÍTULO: APLICAÇÃO DO TENSOATIVO OCS NO TRATAMENTO DE 
EFLUENTES PETROLÍFEROS EM UMA COLUNA PILOTO  
ALUNO: JOSÉ HILTON DA SILVA (01242144447)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: LEDA MARIA OLIVEIRA DE LIMA (50066048400)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
 

 

CÓDIGO: ET0449  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA CURVA DE EQUILÍBRIO PARA SISTEMAS 
MICROEMULSIONADOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ASFALTO  
ALUNO: JUSSARA HERONILDES COSTA DA SILVA (01209127407)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: ROBERTA DE MELO PEGADO (04132725405)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
 

 

CÓDIGO: ET0454  
TÍTULO: ANALISES MICROBIOLÓGICAS VISANDO A REUTILIZAÇÃO DE 
ESGOTO TRATADO EM IRRIGAÇÃO NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO.  
ALUNO: KLEISON JOSÉ MEDEIROS LEOPOLDINO (01283516403)  
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)  
CO-AUTOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
 

 

CÓDIGO: ET0460  
TÍTULO: UM ESTUDO DE TÉCNICAS DE PARALELIZAÇÃO PARA 
ALGORITMOS TRANSGENÉTICOS: UMA APLICAÇÃO AO PROBLEMA DO 
CAIXEIRO VIAJANTE  
ALUNO: HERBERT DE MÉLO DUARTE (04530471497)  
ORIENTADOR: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA GOLDBARG (81652011749)  
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CÓDIGO: ET0465  
TÍTULO: TRANSMISSOR E RECEPTOR DE ÁUDIO POR 
INFRAVERMELHO/LASER  
ALUNO: JEFFERSON DELFINO FREIRE (00783078480)  
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
CO-AUTOR: LINEU RODRIGUES DE PAIVA (01242836403)  
CO-AUTOR: ANDRE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA (01043891412)  
 

 

CÓDIGO: ET0469  
TÍTULO: CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CEASA/RN NO COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS  
ALUNO: PRISCILLA MARA DOS SANTOS PEREIRA (05053109451)  
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)  
CO-AUTOR: JULIANNA KARLA PAIVA ALVES (05241230475)  
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415)  
CO-AUTOR: FABÍOLA GOMES DE CARVALHO (70959404449)  
 

 

CÓDIGO: ET0471  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS 
DESCARTADOS PELO PROGRAMA MESA DA SOLIDARIEDADE DA CENTRAL 
DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - CEASA/RN  
ALUNO: JULIANNA KARLA PAIVA ALVES (05241230475)  
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)  
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415)  
CO-AUTOR: PRISCILLA MARA DOS SANTOS PEREIRA (05053109451)  
CO-AUTOR: FABÍOLA GOMES DE CARVALHO (70959404449)  
  

 

CÓDIGO: ET0473  
TÍTULO: A GESTÃO DE DJALMA MARANHÃO E A BUSCA POR SOLUÇÕES AOS 
PROBLEMAS URBANOS  
ALUNO: FRANCISCO DA ROCHA BEZERRA JÚNIOR (03555048473)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
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CÓDIGO: ET0474  
TÍTULO: MAPEAMENTO COMPORTAMENTAL: UMA ANÁLISE DAS CENTRAIS 
DE ATENDIMENTO DA CIDADE DE NATAL.  
ALUNO: FRANCISCO DA ROCHA BEZERRA JÚNIOR (03555048473)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  
 

 

CÓDIGO: ET0482  
TÍTULO: MONTAGEM DE UM MAGNETÔMETRO POR EFEITO KERR 
MAGNETO-ÓPTICO  
ALUNO: THATYARA FREIRE DE SOUZA (04603726457)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: MATHEUS PRADO GALLI MARTINS (01117108473)  
CO-AUTOR: CARLOS CESAR COSTA (01117108443)  
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONÇALVES (00829954430)  
  

 

CÓDIGO: ET0483  
TÍTULO: PROTÓTIPO DE MINI-REFRIGERADOR TERMO-ELÉTRICO COM 
CÉLULAS PELTIER  
ALUNO: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: MATHEUS PRADO GALLI MARTINS (01117108473)  
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONÇALVES (00829954430)  
CO-AUTOR: CARLOS CESAR COSTA (01117108443)  
  

 

CÓDIGO: ET0485  
TÍTULO: MICRO-ROTOR: DEMONSTRAÇÃO DAS LEIS DE NEWTON  
ALUNO: NEYMAR PEREIRA DA COSTA (03166871462)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONÇALVES (00829954430)  
CO-AUTOR: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  
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CÓDIGO: ET0486  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE PÓ DE TUNGSTÊNIO METÁLICO A PARTIR DA 
REAÇÃO ENTRE O APT E A MISTURA DE PLASMA DE H2/CH4.  
ALUNO: MANUELLA BESSA DE MAGALHÃES ALVES (00858061457)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
 

 

CÓDIGO: ET0487  
TÍTULO: INDICADORES FLORAIS ÁCIDO/BASE.  
ALUNO: ADRIANO FERNANDO SILVA ARAÚJO (02824214406)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
CO-AUTOR: JULIANA PATRICIA SOUZA DUARTE (05460612497)  
CO-AUTOR: WILIANA LIDAIANA F. DO NASCIMENTO (05843399419)  
CO-AUTOR: DANIELA KARLA DE SOUZA XAVIER (01280542470)  
 

 

CÓDIGO: ET0488  
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE METAIS PESADOS.  
ALUNO: GRACIANA OLIVEIRA DA SILVA (03514583447)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
CO-AUTOR: JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA (01022982460)  
 

 

CÓDIGO: ET0489  
TÍTULO: ESTUDO DA VISCOSIDADE DE GÉIS PARA A FORMULAÇÃO DE 
FLUIDOS DE FRATURAMENTO  
ALUNO: HERALDO DA SILVA ALBUQUERQUE (00971331405)  
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA SANTANNA (77938780430)  
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CÓDIGO: ET0491  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ANTENAS PLANARES PARA APLICAÇÕES 
EM MICROONDAS E ONDAS MILIMÉTRICAS  
ALUNO: LÍVIA MARIA SOCORRO PARAÍSO DE MORAES (05543251440)  
ORIENTADOR: SANDRO GONÇALVES DA SILVA (70399727434)  
CO-AUTOR: MARIA ROSA MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE (08595186472)  
 

 

CÓDIGO: ET0492  
TÍTULO: IMPACTOS AMBIENTAIS NO SISTEMA ESTUARINO LAGUNAR 
GUARAÍRAS - PAPEBA - NÍSIA FLORESTA  
ALUNO: LUANA CAROLINA DA SILVA FREIRE (64146359287)  
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)  
 

 

CÓDIGO: ET0494  
TÍTULO: PARÂMETROS ÓPTICOS DE LIGAÇÃO E POLARIZABILIDADES 
ELETRÔNICAS PARA O NDCL3.7H2O NO ESTADO SÓLIDO  
ALUNO: DÉBORA DE CARVALHO LIRA (02899239481)  
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)  
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
 

 

CÓDIGO: ET0500  
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS 
NA BACIA PIRANHAS-ASSU/RN  
ALUNO: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (04644765422)  
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)  
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CÓDIGO: ET0505  
TÍTULO: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE QUATRO 
ESFERAS PARA AVALIAÇÃO DA DETERIORAÇÃO DE UM ÓLEO 
LUBRIFICANTE  
ALUNO: WALQUIRIA JOSEANE DA SILVA (05247830474)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: THIAGO FREIRE RODRIGUES (01001800435)  
CO-AUTOR: SARA DIAS CORTEZ (04360972490)  
 

 

CÓDIGO: ET0508  
TÍTULO: NOVA ALTERNATIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CARÁTER ÁCIDO-
BASE DE UMA SUBSTÂNCIA QUÍMICA  
ALUNO: DAMILSON FERREIRA DOS SANTOS (80732313449)  
ORIENTADOR: FRANCISCO GURGEL DE AZEVEDO (07478003400)  
CO-AUTOR: LIDIANE ALVES PIMENTEL (00842637419)  
 

 

CÓDIGO: ET0509  
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA FORMAÇÃO DE COMPLEXOS POLIMÉRICOS DE 
QUITOSANA(QUI)-POLI(ÁCIDO ACRÍLICO(PAA) ATRAVÉS DE FTIR-ATR  
ALUNO: HYRLA CUNHA LEITE DE OLIVEIRA (83850031420)  
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
 

 

CÓDIGO: ET0512  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DIELÉTRICA DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 
EM FORNOS DE MICROONDAS  
ALUNO: LENITA DA SILVA LUCIO FERNANDES (03142037454)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)  
CO-AUTOR: WILSON DA MATA (09453210404)  
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CÓDIGO: ET0514  
TÍTULO: INCUBAÇÃO ENQUANTO TECNOLOGIA SOCIAL  
ALUNO: CARLOS ANDRÉ LUCENA DA CRUZ (96660490400)  
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: DANIELA SOARES DE ALMEIDA (94147744400)  
CO-AUTOR: AETIUS MAXIMILIANO DE NEGREROS NUNES (02544064404)  
CO-AUTOR: JOSENIZ GUIMARÃES DE MOURA (04657017446)  
 

 

CÓDIGO: ET0516  
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES CARTOGRAFICAS 
TERRITORIAIS BÁSICAS EM ÁREAS ONSHORE, DA BACIA POTIGUAR  
ALUNO: JUCIENY SOUSA DE MOURA (02515359400)  
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)  
CO-AUTOR: NILTON LIMA DA SILVA (00857788426)  
  

 

CÓDIGO: ET0517  
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DAS CONCENTRAÇÕES NATURAIS DE METAIS 
PESADOS EM SOLOS DA MARGEM DIREITA DO BAIXO CURSO DO RIO AÇU  
ALUNO: WILDER MANOEL VIANA E SILVA (04618644443)  
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434)  
 

 

CÓDIGO: ET0518  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS INSTALADOS NO 
TRECHO CENTRAL DA PRAIA DE PIPA – RN  
ALUNO: FILIPE AUGUSTO DE AZEVÊDO COSTA (04936860450)  
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)  
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CÓDIGO: ET0521  
TÍTULO: CURVA DE DESTILAÇÃO E DADOS DE DENSIDADE PARA SISTEMA 
BINÁRIO DE HIDROCARBONETOS  
ALUNO: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (05502395456)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: YURI CORSINO DO NASCIMENTO (03233185413)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
 

 

CÓDIGO: ET0522  
TÍTULO: ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DE UM ENSAIO DO TIPO “FOUR BALLS” 
PARA AVALIAÇÃO DA DETERIORAÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES MINERAIS 
E VEGETAIS  
ALUNO: THIAGO FREIRE RODRIGUES (01001800435)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: WALQUIRIA JOSEANE DA SILVA (05247830474)  
CO-AUTOR: SARA DIAS CORTEZ (04360972490)  
  

 

CÓDIGO: ET0529  
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A REDUÇÃO DE DESGASTE EM BOQUILHAS 
METÁLICAS DURANTE O PROCESSO PRODUTIVO DE BLOCOS CERÂMICOS.  
ALUNO: FABIANA FERNANDES DE LIMA (05027676425)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: JUNILCE CARLA DA SILVA LOBATO (01980449414)  
  

 

CÓDIGO: ET0530  
TÍTULO: ESTUDO DA OXIDAÇÃO DO METABISSULFITO DE SÓDIO CONTIDO 
NO EFLUENTE DA CARCINICULTURA  
ALUNO: RAFAELA MANSUR MEDEIROS (05617015478)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE (44323581491)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
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CÓDIGO: ET0533  
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA CONFORMIDADE DE TELHAS CERÂMICAS 
PRODUZIDAS NO RN  
ALUNO: JOSÉ CARLOS CALADO SALES JÚNIOR (01078575452)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: ROSE MEIRE PENHA REVOREDO DE MACEDO (33602930459)  
  

 

CÓDIGO: ET0534  
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS 
MACROPOROSAS DE QUITOSANA  
ALUNO: DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS (02664929402)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
 

 

CÓDIGO: ET0537  
TÍTULO: EFEITO DA MASSA MOLAR NA FORMAÇÃO DE PARTÍCULAS DE 
QUITOSANA E POLI(ÁCIDO METACRÍLICO)  
ALUNO: DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS (02664929402)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
 

 

CÓDIGO: ET0544  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE FASES POR MÉTODOS COMPUTACIONAIS  
ALUNO: MÍRIA MEDEIROS PACHECO DE ANDRADE (05091014454)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
 

 

CÓDIGO: ET0547  
TÍTULO: CONTROLADORES DE SEMÁFOROS EM TRÁFEGOS URBANOS  
ALUNO: EMANUEL ISAAC DOS SANTOS (01076632440)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
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CÓDIGO: ET0548  
TÍTULO: DADOS DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR PARA O SISTEMA 
ACETATO DE ETÍLA + ETANOL  
ALUNO: DANNIEL TARGINO MARTINS (05096047490)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: YURI CORSINO DO NASCIMENTO (03233185413)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
  

 

CÓDIGO: ET0549  
TÍTULO: USO DE SOFTWARE LIVRE NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO 
DE RESERVAS HIDRÁULICAS EM UM SISTEMA DE RESERVATÓRIOS COM 
MÚLTIPLAS APLICAÇÕES  
ALUNO: MARCOS ALEXANDRE DE MELO MEDEIROS (04538273490)  
ORIENTADOR: RICARDO FERREIRA PINHEIRO (10592709434)  
  

 

CÓDIGO: ET0550  
TÍTULO: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO 
ÓLEO DE MAMONA UTILIZANDO TÉCNICAS CONVENCIONAIS  
ALUNO: WALLACE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE COSTA (01197136401)  
ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453)  
CO-AUTOR: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)  
CO-AUTOR: PATRICIA CRISTINA DE ARAUJO PUGLIA (01145680496)  
 

 

CÓDIGO: ET0551  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEOR DE ARGILA ADICIONADO E DA ENERGIA DE 
COMPACTAÇÃO NA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO SOLO  
ALUNO: TEOFILO ANTONIO LOPES PRAXEDES (01048896404)  
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)  
CO-AUTOR: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA (01193429447)  
CO-AUTOR: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
CO-AUTOR: PAULA CRISTIANE PEREIRA RIBEIRO (03385953413)  
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CÓDIGO: ET0552  
TÍTULO: A RAZÃO AXIAL DE RÁDIO FONTES DUPLAS A PARTIR DE 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS  
ALUNO: MARIA ALDINEZ DANTAS (01286739403)  
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
 

 

CÓDIGO: ET0554  
TÍTULO: ARQUEOASTRONOMIA NO NORDESTE DO BRASIL, INCISÕES 
RUPESTRES E ANÁLISES COMPARATIVAS.  
ALUNO: MILTON THIAGO SCHIVANI ALVES (03712597460)  
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CARLOS DE MENESES JÚNIOR (79121705453)  
  

 

CÓDIGO: ET0555  
TÍTULO: AS "DISFUNÇÕES URBANAS" NA NATAL DA DÉCADA DE 1950: O 
INÍCIO DAS “INDESEJÁVEIS” FAVELAS  
ALUNO: CALIANE CHRISTIE OLIVEIRA (01164537458)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
 

 

CÓDIGO: ET0559  
TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM ASSENTAMENTO 
DO MST.  
ALUNO: CECÍLIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (05304718410)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
 

 

CÓDIGO: ET0562  
TÍTULO: TENSOATIVOS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO USADOS NA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO PARA A APLICAÇÃO EM OLEODUTOS.  
ALUNO: DANIEL RODRIGO ANTUNES COELHO (00990726452)  
ORIENTADOR: FRANCISCO GURGEL DE AZEVEDO (07478003400)  
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CÓDIGO: ET0563  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES DE NÍQUEL 
SUPORTADOS EM PALIGORSQUITA PARA REFORMA DE GÁS NATURAL  
ALUNO: GRACE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (00964112442)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: VALDELICE RODRIGUES DA SILVEIRA (03143720409)  
 

 

CÓDIGO: ET0565  
TÍTULO: SÍNTESE DE LA1-XSRXMNO3 COMO CÁTODO DE CÉLULAS À 
COMBUSTÍVEL (SOFC)  
ALUNO: MARFRAN CARDOSO DE MACEDO (00983009465)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
 

 

CÓDIGO: ET0567  
TÍTULO: ESPECIFICAÇÕES ALGÉBRICAS E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA  
ALUNO: KELLY PATRICIA DA SILVA (00953139409)  
ORIENTADOR: REGIVAN HUGO NUNES SANTIAGO (30680581200)  
 

 

CÓDIGO: ET0568  
TÍTULO: EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE CAROTENÓIDES-ADAPTAÇÃO DA 
DISCIPLINA QUI-0072 AO CURSO DE FARMÁCIA  
ALUNO: GLAUBER LOPES COSTA DE OLIVEIRA (05148601469)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
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CÓDIGO: ET0576  
TÍTULO: A VERSATILIDADE DA EXTRAÇÃO DE CAROTENÓIDES DO 
EXTRATO DE TOMATE, EM AULAS DE QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL 
01.  
ALUNO: HUDSON DA SILVA (96927143491)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
  

 

CÓDIGO: ET0580  
TÍTULO: ESTUDO DO DESGASTE POR DESLIZAMENTO DE UMA RODA DE 
BORRACHA EM REVESTIMENTO CERÂMICO COMERCIAL ESMALTADO  
ALUNO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (01174182423)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: ANA MARIA LUCENA DE ARAÚJO (04864471460)  
CO-AUTOR: MARCIO THOMPSON DA CUNHA GOMES (03059101400)  
 

 

CÓDIGO: ET0581  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UMA BANCADA PARA ENSAIO DO DESGASTE 
ADESIVO DE BORRACHA EM PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS  
ALUNO: ANA MARIA LUCENA DE ARAÚJO (04864471460)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: JOSÉ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (01174182423)  
CO-AUTOR: MARCIO THOMPSON DA CUNHA GOMES (03059101400)  
 

 

CÓDIGO: ET0587  
TÍTULO: “ANALISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E UNIDADES 
GEOAMBIENTAIS NAS MARGENS DO RIO PITIMBU/RN COM BASE EM 
PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO”  
ALUNO: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: ANDERSON TARGINO DA SILVA FERREIRA (02990338489)  
CO-AUTOR: BRUNO DE SOUZA MELLO (03457849447)  
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CÓDIGO: ET0594  
TÍTULO: ENSAIO DE DESGASTE DE UM PAR DESLIZANTE GRAFITE-LIXA NA 
CONFIGURAÇÃO PINO-DISCO  
ALUNO: MARIA ROSEANE DE PONTES FERNANDES (03869604450)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: VILSINÉIA DOS ANJOS FONTES (02655849493)  
CO-AUTOR: MARCELLO ARAÚJO DANTAS (05215010404)  
 

 

CÓDIGO: ET0596  
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE DBO E DQO:AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA 
REDUÇÃO DE CUSTOS  
ALUNO: INDIRA CARLA CARLOS DA COSTA (04977045440)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: RENATA CARILINA PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
 
  

 

CÓDIGO: ET0597  
TÍTULO: A CASA DOS SONHOS: MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA DA 
PAZ.  
ALUNO: YURI FUGISHIMA (03467613446)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
 

 

CÓDIGO: ET0598  
TÍTULO: ANÁLISE DE PERFORMANCE DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS 
PROTÓTIPOS MINI-BAJA UFRN  
ALUNO: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVIERA FONTES (20300190468)  
CO-AUTOR: RAIMUNDO DIAS DE SOUZA JR. (03060166480)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
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CÓDIGO: ET0602  
TÍTULO: ESTUDO DA CONTAMINAÇÃO DO FLUIDO DE ÉSTER POR CAL E 
CIMENTO NA PRESENÇA DE ÁCIDO CÍTRICO.  
ALUNO: RODRIGO MATOS DA COSTA (03882856483)  
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
 

 

CÓDIGO: ET0604  
TÍTULO: UMA INVESTIGAÇÃO DO AGENTE OPERON DA TRANSGENÉTICA 
COMPUTACIONAL  
ALUNO: ALIXANDRE THIAGO FERREIRA DE SANTANA (05070934457)  
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG (25841025953)  
 

 

CÓDIGO: ET0616  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE MINERAIS PESADOS NA PLATAFORMA 
INTERNA N DO RIO GRANDE DO NORTE, ADJACENTE A GUAMARÉ.  
ALUNO: ANA CRISTIANE PAULINO DE SOUSA (03004747413)  
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
 

 

CÓDIGO: ET0622  
TÍTULO: A INCIDÊNCIA DO BAIXO PESO AO NASCER EM ALGUNS ESTADOS 
NORDESTINOS, 2000  
ALUNO: GERALDO HENRIQUE NASCIMENTO (01212899407)  
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425)  
 

 

CÓDIGO: ET0626  
TÍTULO: A DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL NO PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA.  
ALUNO: HIRAMISIS PAIVA DE PAULA (10844767468)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
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CÓDIGO: ET0627  
TÍTULO: UM ESTUDO DE CASO PARA FERUS  
ALUNO: IBANEZ CAVALCANTI FERREIRA (05320066406)  
ORIENTADOR: ANAMARIA MOREIRA MARTINS (82575611787)  
 

 

CÓDIGO: ET0629  
TÍTULO: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO FLUIDODINÂMICO DO LEITO DE 
JORRO NA SECAGEM DO FEIJÃO VERDE.  
ALUNO: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES A. JUNIOR (00985455903)  
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)  
  

 

CÓDIGO: ET0630  
TÍTULO: O EMPREGO DE GPS GEODÉSICO NO ESTUDO DE FALÉSIAS 
COSTEIRAS  
ALUNO: KLEITON CASSEMIRO DO NASCIMENTO (03465737423)  
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)  
CO-AUTOR: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
CO-AUTOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)  
 

 
 
CÓDIGO: ET0633 
TÍTULO: ANÁLISE DE PALEOTENSÕES NA PORÇÃO CENTRO-OESTE DA 
BACIA POTIGUAR-RN: DADOS PRELIMINARES 
ALUNO: EWERTON SOARES DE SENA (03384166418)  
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  
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CÓDIGO: ET0634  
TÍTULO: ANÁLISE DE PALEOTENSÕES NA PORÇÃO CENTRO-OESTE DA 
BACIA POTIGUAR-RN: DADOS PRELIMINARES  
ALUNO: EWERTON SOARES DE SENA (03384166418)  
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  
CO-AUTOR: MILENA ROCHA DE AQUINO (03160573478)  
  

 

CÓDIGO: ET0635  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO MAGNETÔMETRO POR EFEITO KERR 
UTILIZANDO INSTRUMENTAÇÃO VIRTUAL  
ALUNO: MATHEUS PRADO GALLI MARTINS (01117108473)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONÇALVES (00829954430)  
CO-AUTOR: CARLOS CESAR COSTA (01117108443)  
CO-AUTOR: THATYARA FREIRE DE SOUZA (04603726457)  
   

 

CÓDIGO: ET0637  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO MEIO FÍSICO DA ÁREA 
CONTINENTAL ADJACENTE A APARC, LITORAL ORIENTAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE, COM O USO DE GEOPROCESSAMENTO  
ALUNO: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA (01193429447)  
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)  
 

 

CÓDIGO: ET0638  
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DO 5S EM UM LABORATÓRIO QUÍMICO  
ALUNO: CANDICE VALERIA CORREIA SOUSA (83750096449)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: PRISCILLA MARA DOS SANTOS PEREIRA (05053109451)  
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415)  
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CÓDIGO: ET0647  
TÍTULO: ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE ENCOSTAS NAS FALÉSIAS, NO 
MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL-RN  
ALUNO: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)  
CO-AUTOR: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA (01193429447)  
CO-AUTOR: KLEITON CASSEMIRO DO NASCIMENTO (03465737423)  
CO-AUTOR: PAULA CRISTIANE PEREIRA RIBEIRO (03385953413)  
  

 

CÓDIGO: ET0649  
TÍTULO: APLICAÇÃO DO SIG NA CORRELAÇÃO DE LINEAMENTOS 
PRÉCAMBRIANOS E A DISTRIBUIÇÃO DOS SISMOS NA REGIÃO DA 
BARRAGEM DO AÇU  
ALUNO: MILENA ROCHA DE AQUINO (03160573478)  
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  
 

 

CÓDIGO: ET0650  
TÍTULO: CRESCIMENTO LINEAR DAS FLUTUAÇÕES EM DENSIDADE DE 
MATÉRIA  
ALUNO: KLEBSON LUCENILDO DA SILVA (02800247460)  
ORIENTADOR: NILZA PIRES (38110326404)  
 

 

CÓDIGO: ET0652  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA SALINIDADE NA SOLUBILIZAÇÃO DO TENSOATIVO 
NÃO IONICO EM MEIO AQUOSO  
ALUNO: ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO PATRÍCIO (04729894480)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: ROBERTA DE MELO PEGADO (04132725405)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
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CÓDIGO: ET0655  
TÍTULO: ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE UM AGENTE REDUTOR DE 
VISCOSIDADE EM FLUIDOS DE ÉSTER CONTAMINADOS COM CIMENTO 
ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE UM AGENTE REDUTOR DE VISCOSIDADE EM 
FLUIDOS DE ÉSTER CONTAMINADOS COM CIMENTO  
ALUNO: MICHELLE IVO DOS SANTOS (01037672402)  
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
  

 

CÓDIGO: ET0658  
TÍTULO: OBTENÇÂO DE LÍQUIDO ABSORVENTE A BASE DE TENSOATIVOS 
PARA REMOÇÃO DO H2S PRESENTE NO GÁS NATURAL  
ALUNO: MARCIONILA DE OLIVEIRA FEREIRA (02933443457)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
 

 

CÓDIGO: ET0660  
TÍTULO: ESTUDOS PRELIMINARES DA SECAGEM DO BIPESTICIDA 
ANTICARSIA GEMMATALIS MNPV UTILIZADO COMO INSETICIDA BIOLÓGICO 
NAS LAVOURAS DE SOJA  
ALUNO: WILTON DE MENEZES ANDRADE JUNIOR (00985455403)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)  
CO-AUTOR: MÁRCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)  
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CÓDIGO: ET0662  
TÍTULO: ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA REGIÃO 
ESTUARINA DO RIO PIRANHAS/ASSU, COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE 
IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO DO SENSOR ORBITAL IKONOS.  
ALUNO: BRUNO DE SOUZA MELLO (03457849447)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: ARMANDO BEZERRA DE ARAÚJO (00856247480)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
  

 

CÓDIGO: ET0663  
TÍTULO: ENRIQUECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ATRAVES DA 
ADIÇÃO DE FIBRAS PROVENIETES DA SECAGEM DO BAGAÇO DE CAJU 
(ANACARDIUM OCIDENTALE,L) E GOIABA(PSIDIUM GUAYAVA ).  
ALUNO: LÍCIA DANIELLE BRITO ALVES (00958854475)  
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472)  
CO-AUTOR: EDUARDO GERTRUDES (01249996465)  
CO-AUTOR: KLEITON PEREIRA DA SILVA (03872136437)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA O. MATIAS (20217846491)  
 

 

CÓDIGO: ET0667  
TÍTULO: DEGRADAÇÃO FOTOQUIMICA DO 2,4-D E PRECURSORES EM FASE 
AQUOSA DE ALTA SALINIDADE  
ALUNO: SYLLOS SANTOS DA SILVA (05153688496)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: AIRTOM JOSÉ DE LUNA (35196327487)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
  

 

CÓDIGO: ET0668  
TÍTULO: ORIGEM DAS CORDIERITAS DE VARIEDADE GEMOLÓGICA DA 
REGIÃO DE PARELHAS-RN.  
ALUNO: LUCIANO DOS SANTOS (03582148408)  
ORIENTADOR: JEAN MICHEL LEGRAND (15568393400)  
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CÓDIGO: ET0673  
TÍTULO: O IMPACTO DE TÉCNICAS DE MODELAGEM DE DESIGN NA 
USABILIDADE DE INTERFACES DE USUÁRIOS: O CASO DO PRESENTA  
ALUNO: FABIOLA MARIZ DA FONSÊCA (01318684463)  
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTE LEITE (55281192434)  
  

 

CÓDIGO: ET0678  
TÍTULO: RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS NO DEPARTAMENTO DE 
QUÍMICA  
ALUNO: SUERDA SHIRLEY SILVA RODRIGUES (03829038461)  
ORIENTADOR: JOSE MELO DE CARVALHO (07124872472)  
CO-AUTOR: SUERDA SHIRLEY SILVA RODRIGUES (03829038461)  
  

 

CÓDIGO: ET0679  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LA0,9GD0,1NIO3 PRODUZIDO 
MEDIANTE O MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS  
ALUNO: GABRIEL PABLO NUDELMAN (01459911482)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
 

 

CÓDIGO: ET0681  
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DA INTERNET NO PROJETO DE ENSINO DA 
ARQUITETURA  
ALUNO: PABLO GLEYDSON DE SOUSA (01244320420)  
ORIENTADOR: SONIA MARQUES CUNHA BARRETO (16842073472)  
  

 

CÓDIGO: ET0692  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE MINERAIS PESADOS DO SISTEMA LAGUNAR 
DE GALINHOS  
ALUNO: JANISE DA SILVA PEREIRA (00049475410)  
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
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CÓDIGO: ET0706  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA PROJETO DE DESENHO, 
CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE BIODIGESTOR COM USO DE TECNOLOGIA 
LIMPA E GERAÇÃO DE ENERGIA RURAL  
ALUNO: MARIA ROSEANE DE PONTES FERNANDES (03869604450)  
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)  
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO LIMA (00910014477)  
  

 

CÓDIGO: ET0707  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO ÍNDICE DE CONFORMIDADE DE 
BLOCOS CERÂMICOS PRODUZIDOS NO RN  
ALUNO: OLAVO (04756370462)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
 

 

CÓDIGO: ET0708  
TÍTULO: APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE BIOMASSA RESIDUAL NO 
BENEFICIAMENTO DA CASTANHA DE CAJU VIA PIRÓLISE E GASEIFICAÇÃO  
ALUNO: FERNANDO ANTONIO DE MELO LIMA (00910014477)  
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)  
CO-AUTOR: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)  
CO-AUTOR: MARIA ROSEANE DE PONTES FERNANDES (03869604450)  
 

 

CÓDIGO: ET0710  
TÍTULO: MAPEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL DA BACIA 
DO RIO PITIMBU UTILIZANDO IMAGEM IKONOS 2 – ESCALA 1:10.000  
ALUNO: NILTON LIMA DA SILVA (00857788426)  
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)  
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CÓDIGO: ET0716  
TÍTULO: CLASSIFICAO DE PADROES GRANULOMETRICOS UTILIZANDO 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS  
ALUNO: TIAGO HIROSHI KOBAYASHI (05692463423)  
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
CO-AUTOR: JULIANO RAFAEL SENA DE ARAUJO (05272002474)  
 

 

CÓDIGO: ET0722  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROPETROGRÁFICA DE GRANITOS E SUA 
CORRELAÇÃO COM PARÂMETROS FÍSICOS DE ROCHAS: CONDUTIVIDADE 
TÉRMICA E CALOR ESPECÍFICO  
ALUNO: FABIANE DOMENECH SILVA (00043663010)  
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)  
  

 

CÓDIGO: ET0733  
TÍTULO: MOVIMENTOS SOCIAIS E AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
COMO RESULTADO DE UMA AÇÃO EDUCACIONAL DE RESGATE HISTÓRICO E 
CULTURAL NA COMUNIDADE DE UMBURANA/RN.  
ALUNO: ROSANA ANANIAS SILVA DA COSTA (91377960463)  
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453)  
 

 

CÓDIGO: ET0741  
TÍTULO: LÓGICA PROPOSICIONAL CLÁSSICA E LÓGICA FUZZY: UMA 
RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA  
ALUNO: ANDERSON PAIVA CRUZ (05351706458)  
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)  
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CÓDIGO: ET0744  
TÍTULO: MAPEAMENTO ESTRUTURAL NA REGIÃO DE FELIPE GUERRA-RN, 
BACIA POTIGUAR  
ALUNO: ELISSANDRA NASCIMENTO DE MOURA (03611790494)  
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  
  

 

CÓDIGO: ET0752  
TÍTULO: PROPOSTA DE TÉCNICA DE ESTEGANOGRAFIA EM IMAGENS 
UTILIZANDO UMA EXTENSÃO DO ALGORITMO LSB  
ALUNO: RUMMENIGGE RUDSON DANTAS (04668658480)  
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)  
 

 

CÓDIGO: ET0754  
TÍTULO: PROCESSAMENTO DE FARINHAS ENRIQUECIDAS COM LEITE E 
BAGAÇOS DE FRUTAS TROPICAIS  
ALUNO: LHYANE DE SENA SILVA (01016889461)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES A. JUNIOR (00985455903)  
 

 

CÓDIGO: ET0755  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPONENTES DE ALUMINA PRODUZIDOS 
POR COLAGEM DE BARBOTINA PARA BRASAGEM  
ALUNO: ROGERIO CESAR DE ALMEIDA PINTO (00931862400)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
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CÓDIGO: ET0757  
TÍTULO: MODELAGEM DE DADOS PARA CRIAÇÃO DE ROTAS METABÓLICAS 
DA DEGRADAÇÃO DO PETRÓLEO  
ALUNO: EDSON ANIBAL DE MACEDO REIS BATISTA (00950804495)  
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONÇALVES (32541457120)  
 

 

CÓDIGO: ET0762  
TÍTULO: DRIVER DE COMUNICAÇÃO ENTRE O CONTROLADOR DE BOMBEIO 
MECÂNICO SAM E UM SISTEMA SUPERVISÓRIO  
ALUNO: VOLTAIRE DE OLIVEIRA SILVEIRA (00969037406)  
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
 

 

CÓDIGO: ET0763  
TÍTULO: ESTUDO DE EQUILÍBRIO LIQUIDO-LIQUIDO DE ÁCIDOS  
ALUNO: KLISMERYANE COSTA DE MELO (03444622422)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
 

 

CÓDIGO: ET0765  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA ELETRÔNICA EMBARCADA PARA UMA 
FROTA DE MINI-ROBÔS  
ALUNO: ANNE DANTAS DE ARAÚJO (04495976443)  
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)  
 

 

CÓDIGO: ET0768  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UMA REDE NEURAL COMPETITIVA HIERÁRQUICA 
PARA COMPRESSÃO DE SINAIS E IMAGENS  
ALUNO: DANIEL CIRNE BARROS (01230322450)  
ORIENTADOR: JOSÉ ALFREDO FERREIRA COSTA (53820126449)  
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CÓDIGO: ET0769  
TÍTULO: PARÂMETRO FÍSICO-QUÍMICO DA GASOLINA AUTOMOTIVA NA 
REGIÃO DO RN E DA PB  
ALUNO: THAISE FERREIRA DE SOUZA (03445937460)  
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453)  
CO-AUTOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (35530502415)  
 

 

CÓDIGO: ET0772  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UMA REDE NEURAL HÍBRIDA (MLP+CL) EM 
COMPRESSÃO DE IMAGENS  
ALUNO: ERIVALDO ANTUNES DE LIMA NETO (01169185436)  
ORIENTADOR: JOSÉ ALFREDO FERREIRA COSTA (53820126449)  
  

 

CÓDIGO: ET0773  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES PID E NEURAL EM UMA 
PLANTA BALL AND BEAM  
ALUNO: RAPHAELA GALHARDO FERNANDES (01195543484)  
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
CO-AUTOR: STELLA NEVES DUARTE LISBOA (00981535445)  
CO-AUTOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
 

 

CÓDIGO: ET0786  
TÍTULO: ESTUDO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS 
DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS EM DUTOS COM REGIME DE ESCOAMENTO 
MULTIFÁSICO CRÍTICO  
ALUNO: RODRIGO PINHEIRO ROCHA DOS SANTOS (01055159495)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
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CÓDIGO: ET0787  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DADOS DE SOLUBILIDADE DE SISTEMAS 
TERNÁRIOS E QUATERNARIOS USANDO A TÉCNICA TERMOMÉTRICA 
QUASIISOTÉRMICA -TTQ - PARTE 2  
ALUNO: MÁRCIO BARBALHO DANTAS BEZERRA (03610573422)  
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
 

 

CÓDIGO: ET0793  
TÍTULO: A VISÃO DOS ESTUDANTES DAS ÁREAS DE CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLÓGICA I E II DA UFRN SOBRE A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE 
PSICOLOGIA  
ALUNO: ADRIANO BARRETO CYSNEIROS (05776818427)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: ANNA RIVÊNIA AMORIM FERREIRA (03601775492)  
CO-AUTOR: NAYRA CURY SOUZA (04559814422)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA DE CARVALHO SOARES (72094010406)  
 

 

CÓDIGO: ET0795  
TÍTULO: SÍNTESE DO PRECURSOR TARTARATO MISTO DE TA E NB A PARTIR 
DA TANTALITA  
ALUNO: RICARDO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO (03633886486)  
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
CO-AUTOR: FRANCISCA DE FATIMA PEGADO DE MEDEIROS (66363160472)  
 

 

CÓDIGO: ET0797  
TÍTULO: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BIOENGENHARIA PARA CENTROS 
CIRÚRGICOS  
ALUNO: DAVI ARAÚJO DO NASCIMENTO (01192915410)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
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CÓDIGO: ET0799  
TÍTULO: UM ESTUDO DO USO DE CONTROLADORES ADPATATIVOS PARA O 
CONTROLE DE POSIÇÃO DE MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS  
ALUNO: DAYAN FERREIRA DANTAS (03464160432)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
 

 

CÓDIGO: ET0800  
TÍTULO: ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE 
UMA QUEDA LIVRE E DE UM VERTEDOR RETANGULAR DE SOLEIRA ESPESSA 
UTILIZANDO UM CANAL EM REGIME UNIFORME  
ALUNO: RAIMUNDO GOMES DE AMORIM NETO (04603791437)  
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449)  
 

 

CÓDIGO: ET0806  
TÍTULO: O MIGRANTE NORDESTINO E A CONFIGURAÇÃO DO TERRITÓRIO 
(RN, INÍCIO DO SÉCULO XX)  
ALUNO: HÉLIO TAKASHI MACIEL DE FARIAS (04656947482)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
CO-AUTOR: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS (91582610444)  
 

 

CÓDIGO: ET0812  
TÍTULO: SUPORTE E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE HARVEY E SUAS 
APLICAÇÕES  
ALUNO: PAULO BITTENCOURT MOURA (91644747472)  
ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (00809085437)  
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CÓDIGO: ET0815  
TÍTULO: MODELOS DE ENERGIAS ALEATÓRIAS E O ENOVELAMENTO DE 
PROTEÍNAS  
ALUNO: CAMILLA RODRIGUES FOSSA (00838180493)  
ORIENTADOR: FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA (27023320482)  
 

 

CÓDIGO: ET0816  
TÍTULO: CATAVENTO ALTERNATIVO A BAIXO CUSTO PARA GERAÇÃO DE 
PEQUENAS POTÊNCIAS  
ALUNO: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: BRUNO COSTA TODA (00886400430)  
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO MOREIRA DOURADO (03272188436)  
 

 

CÓDIGO: ET0818  
TÍTULO: MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE UMA MÁQUINA SEM MANCAIS 
USANDO DSP  
ALUNO: JEAN OLIVEIRA PAIVA (03448658430)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
 

 

CÓDIGO: ET0825  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE ONDAS DE SCHALLAMACH EM BORRACHA 
DEVIDO AO CONTATO DE DESLIZAMENTO COM VIDRO  
ALUNO: JANAINA SILVA DE SANTANA (00959559418)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: JACIANA SILVA DE SANTANA (01194517439)  
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CÓDIGO: ET0838  
TÍTULO: CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL: PANORAMA DA CONDUTA DO 
ESTUDANTE DA UFRN DIANTE DO PROBLEMA DO LIXO.  
ALUNO: ANGÉLICA DE MEDEIROS S BOUCINHAS (05372141433)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (05676788496)  
CO-AUTOR: PEDRO IVO VALENTIM DA SILVA (01172804451)  
CO-AUTOR: HANNIA ROBERTA RODRIGUES PAIVA DA ROCHA (01169079407)  
  

 

CÓDIGO: ET0839  
TÍTULO: IMPLIAÇÕES DA ETNOMATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  
ALUNO: JARIAN MACEDO DE LIMA (01179148436)  
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834)  
 

 

CÓDIGO: ET0840  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE ABRASIVO DE POLIURETANO POR 
ENSAIO ESCLEROMÉTRICO  
ALUNO: RICARDO EUGÊNIO B. RAMOS FILHO (05194797427)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: PEDRO ALIGHIERY SILVA DE ARAÚJO (05286439403)  
CO-AUTOR: GRACE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (00964112442)  
 

 

CÓDIGO: ET0841  
TÍTULO: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM ESCLERÔMETRO PENDULAR  
ALUNO: PEDRO ALIGHIERY SILVA DE ARAÚJO (05286439403)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: RICARDO EUGÊNIO B. RAMOS FILHO (05194797427)  
CO-AUTOR: GRACE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (00964112442)  
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CÓDIGO: ET0846  
TÍTULO: USO DE SOFTWARE MESTRE-C PARA OBTENÇÃO DE DADOS EM UM 
ESPECTRO DE RMN  
ALUNO: KARLA PATRICIA FELIX DOS SANTOS (01084703424)  
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
 

 

CÓDIGO: ET0857  
TÍTULO: ACESSIBILIDADE E TURISMO EM NATAL  
ALUNO: RAYSSA SILVA GOMES (01067875433)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
CO-AUTOR: GABRIELA XAVIER DANTAS (00978439465)  
 

 

CÓDIGO: ET0862  
TÍTULO: RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS DA FORMAÇÃO AÇU 
AFLORANTE NA BORDA SUL DA BACIA POTIGUAR, RN, BRASIL  
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (05154782453)  
 

 

CÓDIGO: ET0867  
TÍTULO: DA FAVELA DO SOL PARA O CONJUNTO BELA VISTA: VELHAS 
PRÁTICAS PARA “PROBLEMAS” SEMPRE ATUAIS.  
ALUNO: LUANDA JUCYELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (00999753436)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
CO-AUTOR: ROBERTA OLIVEIRA NÓBREGA DE MELO (01193549426)  
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CÓDIGO: ET0873  
TÍTULO: GEOMETRIA PROJETIVA E CARTOGRAFIA  
ALUNO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (03008415407)  
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (07731845893)  
  

 

CÓDIGO: ET0875  
TÍTULO: ESTRATÉGIA COOPERATIVA PARA FUTEBOL DE ROBÔS  
ALUNO: AUCIOMAR C TEIXEIRA DE CERQUEIRA (05304276485)  
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)  
 

 

CÓDIGO: ET0883  
TÍTULO: O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITEP DE NATAL 
EM RELAÇÃO À ATIVIDADE QUE EXERCEM E O AMBIENTE ONDE 
TRABALHAM  
ALUNO: EMMANUELLE DE OLIEVEIRA FERREIRA (83753923400)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: PATRICIA KARLA DE SOUZA E SILVA (04884986431)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA ANDRADE FERREIRA DE MELO (5838882409)  
 

 

CÓDIGO: ET0898  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DAS TERRAS RARAS LANTÂNIO E ÍTRIO COMO 
AGENTE ESTABILIZADOR DA COR EM PIGMENTOS A BASE DE FERRO.  
ALUNO: JARDEL DANTAS DA CUNHA (01063473497)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
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CÓDIGO: ET0899  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA EXPERIMENTAL PARA 
ENSAIOS DE MICRO-ABRASÃO  
ALUNO: MARCELO DE MELO CABRAL (03557984419)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: ALLISON RIBEIRO DA SILVA (60414634268)  
  

 

CÓDIGO: ET0909  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FILTROS DE LINHAS ACOPLADAS PARA 
APLICAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS  
ALUNO: MICHAEL DOUGLAS ENDERS (00944974430)  
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)  
 

 

CÓDIGO: ET0911  
TÍTULO: MERCADO DO FOGO: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANA 
NO BAIRRO DO ALECRIM  
ALUNO: CAROL LOUISE FERNANDES PINHEIRO (01258394480)  
ORIENTADOR: PAULO JOSÉ LISBOA NOBRE (52290085472)  
CO-AUTOR: JULIANA CARDOSO SANTANA DE OLIVEIRA (04809888460)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA SOARES DE PAULA LOPES (01075400457)  
CO-AUTOR: RAISSA TEIXEIRA MARINHO (04983195475)  
 

 

CÓDIGO: ET0914  
TÍTULO: UM ALGORITMO GENÉTICO COM INFECÇÃO VIRAL PARA O 
PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE  
ALUNO: ALLISON DA COSTA BATISTA GUEDES (01229218440)  
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)  
CO-AUTOR: JÉSSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE (01022713485)  
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CÓDIGO: ET0915  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO A BASE DE GESSO PARA A 
OBTENÇÃO DE UMA PAREDE ECOLÓGICA,  
ALUNO: ANDRÉA CRISTINE DE SOUZA CARNEIRO (03442909481)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: JOICE DE LIMA LOPES (01113900440)  
CO-AUTOR: RONALDO SILVA DO NASCIMENTO (79147984449)  
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)  
 

 

CÓDIGO: ET0916  
TÍTULO: TRANSPORTE PÚBLICO E MELHORIAS URBANAS NA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE DJALMA MARANHÃO  
ALUNO: ALINE DANTAS DE ARAÚJO (04455263438)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
 

 

CÓDIGO: ET0917  
TÍTULO: EMISSÃO NÃO TÉRMICA EM MODELOS AUTO-SIMILARES DE 
FONTES DE RÁDIO POTENTES E SUA EVOLUÇÃO LUMINOSA  
ALUNO: ALEXSANDRO PEREIRA LIMA (00858568438)  
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
  

 

CÓDIGO: ET0918  
TÍTULO: COMPÓSITO A BASE DE GESSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM 
TUBOS CONDUTORES DE ÁGUA QUENTE EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO 
POR ENERGIA SOLAR  
ALUNO: JOICE DE LIMA LOPES (01113900440)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: ANDRÉA CRISTINE DE SOUZA CARNEIRO (03442909481)  
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)  
CO-AUTOR: RONALDO SILVA DO NASCIMENTO (79147984449)  
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CÓDIGO: ET0919  
TÍTULO: ESTUDO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS 
DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS EM DUTOS COM REGIME DE ESCOAMENTO 
MULTIFÁSICO CRÍTICO  
ALUNO: RODRIGO PINHEIRO ROCHA DOS SANTOS (01055159495)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
  

 

CÓDIGO: ET0920  
TÍTULO: SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO DO LABORATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO E BSW  
ALUNO: PRISCILLA TERESA ANSELMO FERREIRA DE JESUS (02624912495)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
  

 

CÓDIGO: ET0921  
TÍTULO: RESERVATÓRIO TÉRMICO ALTERNATIVO A BAIXO CUSTO PARA 
SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR  
ALUNO: NILTON LUCIO FENANDES DA SILVA (02407404408)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: ANDRÉA CRISTINE DE SOUZA CARNEIRO (03442909481)  
CO-AUTOR: JOICE DE LIMA LOPES (01113900440)  
 

 

CÓDIGO: ET0923  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR DE BOMBEIO DE 
CAVIDADES PROGRESSIVAS  
ALUNO: MARCOS VINNÍCIUS BATISTA CARDOSO (94441154372)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ TARGINO VIDAL (96963026491)  
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CÓDIGO: ET0925  
TÍTULO: CATAVENTO SAVONIUS ALTERNATIVO A BAIXO CUSTO PARA 
BOMBEAMENTO DE ÁGUA E GERAÇÃO DE PEQUENAS POTÊNCIAS  
ALUNO: WENDELL ALBANO (05837526404)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: GILMAR SILVA DE ANDRADE (05430804479)  
CO-AUTOR: RICARDO LUIS MACÊDO DE SIQUEIRA (05778830467)  
  

 

CÓDIGO: ET0927  
TÍTULO: BOMBA ALTERNATIVA PARA A UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS 
EÓLICOS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA  
ALUNO: ALMERES ALVES DA SILVA JÚNIOR (06136652447)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: JÚLIO CÉSAR SILVA PONTES (05146638470)  
 

 

CÓDIGO: ET0928  
TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DE TERAPIAS POR ALUNOS DE PSICOLOGIA 
UTILIZAÇÃO DE PSICOTERAPIAS POR ALUNOS DE PSICOLOGIA  
ALUNO: FLAVIA RIBEIRO ALVES BAHIA (05303188493)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: CYNTHIA ARAÚJO MOTA (04875550405)  
CO-AUTOR: RENATA TEIXEIRA DA SILVA RUY (94021414134)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  
 

 

CÓDIGO: ET0929  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO OFF-ROAD TIPO MINI BAJA 
CARKARA 02  
ALUNO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487)  
CO-AUTOR: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)  
CO-AUTOR: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  
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CÓDIGO: ET0932  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO OFF-ROAD TIPO MINI BAJA 
CARKARA 01  
ALUNO: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
CO-AUTOR: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)  
  

 

CÓDIGO: ET0934  
TÍTULO: ESTUDO DA TIOURÉIA COMO INIBIDOR DE CORROSÃO DO AÇO 
CARBONO PELO MÉTODO DE POLARIZAÇÃO DE TAFEL  
ALUNO: DANYELLE MEDEIROS DE ARAÚJO MOURA (00974778427)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: ANDRÉA FRANCISCA FERNANDES BARBOSA (01894743431)  
  

 

CÓDIGO: ET0936  
TÍTULO: SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINA POR ENERGIA SOLAR  
ALUNO: HERMINIO JÁCOME DE LIMA NETO (00800048490)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: NILTON LUCIO FENANDES DA SILVA (02407404408)  
 

 

CÓDIGO: ET0938  
TÍTULO: MECANISMO DE ORIENTAÇÃO SOLAR PARA FOGÃO SOLAR À 
CONCENTRAÇÃO  
ALUNO: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO (35405767387)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: NILTON LUCIO FENANDES DA SILVA (02407404408)  
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CÓDIGO: ET0940  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE ÍONS CLORETO EM FLUÍDOS DE OLEODUTOS  
ALUNO: ADRIANA MARGARIDA ZANBOTTO RAMALHO (01082106429)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: JANDEL DANTAS DA CUNHA (01063473497)  
 

 

CÓDIGO: ET0941  
TÍTULO: ESTUDOS DE ESTABILIDADE E REGULAÇÃO DE TENSÃO NA 
INTERLIGAÇÃO DE AEROGERADORES À REDE ELÉTRICA  
ALUNO: ALYSSON EVERTON SILVA DE SOUSA (01324308435)  
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (09615687472)  
 

 

CÓDIGO: ET0942  
TÍTULO: DESTILADOR SOLAR À BAIXO CUSTO CONSTRUIDO EM MATERIAL 
COMPÓSITO  
ALUNO: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: NILTON LUCIO FENANDES DA SILVA (02407404408)  
CO-AUTOR: ANDRÉA CRISTINE DE SOUZA CARNEIRO (03442909481)  
CO-AUTOR: JOICE DE LIMA LOPES (01113900440)  
  

 

CÓDIGO: ET0943  
TÍTULO: O PROBLEMA DO EMPACOTAMENTO 3D: VISUALIZAÇÃO GRÁFICA 
EM OPEN-GL  
ALUNO: JOSIVAN DA SILVA XAVIER (05848039402)  
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)  
CO-AUTOR: CARLOS HEITOR PEREIRA LIBERALINO (02598913477)  
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CÓDIGO: ET0945  
TÍTULO: AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E PONDERAL DA ABRASÃO ENTRE 
CERÂMICA E ELASTÔMERO  
ALUNO: DANIEL ARAÚJO DE MACÊDO (01152094416)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: MÍRIA MEDEIROS PACHECO DE ANDRADE (05091014454)  
CO-AUTOR: SAMYR DAVID SOARES FILGUEIRA DE SOUZA (03383171477)  
  

 

CÓDIGO: ET0947  
TÍTULO: ESTUDO DA PERDA DE MASSA EM CORPOS DE AÇO CARBONO CA50 
EM MEIO ÁCIDO UTILIZANDO A TIOURÉIA COMO INIBIDOR  
ALUNO: VERUSHKA SYMONNE DE MEDEIROS LOPE (97036145404)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: ALLISON RIBEIRO DA SILVA (60414634268)  
 

 

CÓDIGO: ET0958  
TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO PARA A REFORMA DA 
PRAÇA JOSÉ GOMES DE MELO  
ALUNO: LEILA ARAUJO GUILHERMINO (04833974401)  
ORIENTADOR: PAULO JOSÉ LISBOA NOBRE (52290085472)  
CO-AUTOR: SUZANA DA SILVA MACEDO (03959502443)  
CO-AUTOR: ERIKA BRITO OLIVEIRA (01331916488)  
CO-AUTOR: RENATA GABRIELA DE MATOS (04900858498)  
 

 

CÓDIGO: ET0960  
TÍTULO: SOCIAU - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADES 
INTEGRANDO ARQUITETURA E URBANISMO  
ALUNO: RENATA GABRIELA DE MATOS (04900858498)  
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO B SOBRINHA (26135965468)  
CO-AUTOR: CAROLINA CAVALCANTE (00965801438)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DA ROCHA BEZERRA JÚNIOR (03555048473)  
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CÓDIGO: ET0963  
TÍTULO: ANTENAS INTEGRADAS COM FENDAS PARA APLICAÇÃO EM 
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO  
ALUNO: MANUEL JONAS FONSECA BARBALHO (03438207494)  
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)  
 

 

CÓDIGO: ET0970  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ANTENAS DE MICROFITA COM PATCHES 
AFILADOS PARA SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS  
ALUNO: ADAILDO GOMES D ASSUNÇÃO JUNIOR (00980645417)  
ORIENTADOR: LAÉRCIO MARTINS DE MENDONÇA (09064087415)  
 

 

CÓDIGO: ET0974  
TÍTULO: GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM AVIÃO DE PROPULSÃO 
HUMANA (APH)  
ALUNO: THALES DAMÁSIO LOPES DA SILVA (01065493401)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: CARLOS HENRIQUE FERREIRA GURGEL DOS SANTOS 
(96792337404)  
CO-AUTOR: MANOEL PASCOAL GUIMARÃES NETO (03505890464)  
CO-AUTOR: ROSICLER ALVES MOUTINHO (79071198472)  
 

 

CÓDIGO: ET0975  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO POR NUVEM DE PARTÍCULAS  
ALUNO: THALES LIMA SILVA (01036038408)  
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)  
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CÓDIGO: ET0979  
TÍTULO: DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DAS VIGAS DA AERONAVE DE 
PROPULSÃO HUMANA APH-ENGENHARIA MECÂNICA-UFRN  
ALUNO: ALUISIO AZEVEDO NETO (01216516499)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO MEDEIROS LUZ FILHO (03597965407)  
CO-AUTOR: LUIZ RICARDO RODRIGUES ARAÚJO (02403610402)  
CO-AUTOR: HAROLDO MENDES RAMOS JUNIOR (43935133391)  
 

 

CÓDIGO: ET0981  
TÍTULO: DIMENSIONAMENTO DINÂMICO E AERODINÂMICO DO AVIÃO À 
PROPULSÃO HUMANA (APH) DA UFRN  
ALUNO: WINSTON MIRANDA PAIVA (82858659400)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: ALUISIO AZEVEDO NETO (01216516499)  
CO-AUTOR: AQUILES FILGUEIRA NUNES (04003346408)  
CO-AUTOR: JOSÉ ESTANISLAU MOREIRA JÚNIOR (03379278475)  
 

 

CÓDIGO: ET0983  
TÍTULO: SELEÇÃO DO MATERIAL PARA A COBERTURA DA ASA E 
ESTRUTURA DO APH  
ALUNO: LUCIANO OLIVEIRA IVO DE SOUZA (00822683474)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: WINSTON MIRANDA PAIVA (82858659400)  
CO-AUTOR: WERNER MARKET (00000000000)  
CO-AUTOR: THALES DAMÁSIO LOPES DA SILVA (01065493401) 
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CÓDIGO: ET0985  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MOTOR A PEDAL DO PROJETO 
APH-MECÂNICA-UFRN  
ALUNO: NICHOLAS JEFFERSON F. DA SILVA (00000000000)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: WINSTON MIRANDA PAIVA (82858659400)  
CO-AUTOR: ALUISIO AZEVEDO NETO (01216516499)  
CO-AUTOR: LUIZ RICARDO RODRIGUES ARAÚJO (02403610402)  
 

 

CÓDIGO: ET0986  
TÍTULO: FRENAGEM AERODINÂMICA DO AERODESIGN CLASSE ABERTA DA 
UFRN 2004  
ALUNO: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)  
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR (02787562477)  
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)  
CO-AUTOR: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)  
 

 

CÓDIGO: ET0987  
TÍTULO: PROJETO DA ASA DO AERODESIGN OPEN CLASS UFRN 2004  
ALUNO: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)  
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)  
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)  
CO-AUTOR: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR (02787562477)  
  

 

CÓDIGO: ET0988  
TÍTULO: SISTEMA DE FRENAGEM DO AERODESIGN CLASSE REGULAR DA 
UFRN 2004  
ALUNO: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)  
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449)  
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR (02787562477)  
CO-AUTOR: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS (01344406416)  
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CÓDIGO: ET0990  
TÍTULO: MODELO ARQUITETURAL PARA INTEGRAÇÃO DE FONTES 
HETEROGÊNEAS XML  
ALUNO: JOSÉ XAVIER DE OLIVEIRA LIMA SEGUNDO (00735703469)  
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA 
(80700772472)  
 

 

CÓDIGO: ET0992  
TÍTULO: PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: UM ESTUDO DOS FATORES 
CRÍTICOS DE SUCESSO NO CASO BRASILEIRO  
ALUNO: WILMA ALVES FONSECA DE MEDEIROS (03086603402)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
  

 

CÓDIGO: ET0994  
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL DO PROJETO DE REDE DE 
TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO COM APLICAÇÃO AO CASO DE 
NATAL  
ALUNO: THAISE CRISTINA BERNARDO BESSA (02724887476)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
 

 

CÓDIGO: ET0995  
TÍTULO: FASTICA APLICADO À EXTRAÇÃO DE RUÍDO EM AMBIENTE 
FIELDBUS COM IMPLEMENTAÇÃO EM DSP  
ALUNO: ISABELE MORAIS COSTA (01169080413)  
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
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CÓDIGO: ET0998  
TÍTULO: APLICAÇÕES DE COMPÓSITOS NO PROJETO DO AERODESIGN DA 
UFRN 2004  
ALUNO: KARILANY DANTAS COUTINHO (03557257460)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)  
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)  
CO-AUTOR: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)  
 

 

CÓDIGO: ET0999  
TÍTULO: PROJETO DO TREM DE POUSO DO AERODESIGN CLASSE ABERTA 
DA UFRN 2004  
ALUNO: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)  
CO-AUTOR: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR (02787562477)  
  

 

CÓDIGO: ET1002  
TÍTULO: UMA ANÁLISE DOS USUÁRIOS DO CENTRO COMERCIAL DE 
ARAPIRACA DO PONTO DE VISTA DO TRANSPORTE  
ALUNO: TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLÍMPIO (02988842400)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
 

 

CÓDIGO: ET1006  
TÍTULO: OS EFEITOS SOBRE A APRENDIZAGEM RESULTANTE DA 
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE AULA DIFERENCIADOS  
ALUNO: LUCIANO ANDERSON FROIS (72430117134)  
ORIENTADOR: CICLAMIO LEITE BARRETO (35268298704)  
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CÓDIGO: ET1020 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM MODELO DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 
PARA IDENTIFICAR FATORES SOCIOECONÔMICOS QUE MAIS INFLUENCIAM 
A MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: CLEMER CALINE LIMA DA COSTA (94340897434) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400) 
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA (04919614489)   
 

 
 
CÓDIGO: ET1021 
TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M) DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE ENTRE OS CENSOS DE 1970 E 2000 
ALUNO: KALLINE FABIANA SILVEIRA (04919614489) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491) 
CO-AUTOR: PAULO CÉSAR FORMIGA RAMOS (00320382400) 

CO-AUTOR: CLEMER CALINE LIMA DA COSTA (94340897434) 
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CÓDIGO: ET0001  
TÍTLO: HIDROGENAÇÃO CATALITICA DA LACTOSE, UTILIZANDO NIQUEL 
SUPORTADO EM CARVÃO ATIVADO  
ALUNO: IVES PACELLI N. GUIMARAES (00916223442)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  
CO-AUTOR: LOUISE MEDEIROS SILVA (01279488484)  
 
 
Resumo: 

A indústria de produção de queijos tem em seu ciclo produtivo a geração de um subproduto 
bastante rico em lactose e proteínas, denominado de soro de queijo. Esse rejeito, 
atualmente, apresenta algumas aplicações alimentares, porém que não agregam valores ao 
real teor nutricional e econômico que esse subproduto potencializa. Visando, então, uma 
maior valorização do soro de queijo realizaram-se estudos para a recuperação das proteínas 
e da transformação catalítica da lactose em um poliol de alto valor econômico, denominado 
lactitol. O estudo teve início com a investigação, por meio de um planejamento 
experimental, do efeito estatístico que as variáveis de controle impõem na conversão e na 
velocidade específica da reação, sendo o estudo gerenciado por meio de um planejamento 
fatorial dos níveis e variáveis envolvidas, obtendo parâmetros preliminares para nortear os 
níveis de otimização do processo. O comportamento cinético destes experimentos foi 
descrito mediante um modelo heterogêneo do tipo Langmuir-Heinshelwood que permitiu 
estimar a ordem de grandeza da energia de ativação da hidrogenação da lactose (E = 88,5 
kJ/mol), o calor de adsorção (? H = -13,27 kJ/mol) e as constantes cinéticas, de velocidade 
da reação e de equilíbrio de adsorção, respectivamente, (0,001 à 0,014 min-1 e 46,72 à 
27,77 L/g).  

Palavras chave: lactose, hidrogenação, Catalise  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0002  
TÍTULO: ITENS CRÍTICOS DE APOIO À ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE 
GESTÃO AMBIENTAL PARA FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO  
ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: IVES PACELLI N. GUIMARAES (00916223442)  
CO-AUTOR: LOUISE MEDEIROS SILVA (01279488484)  
  
 
Resumo:  

O grande aumento nos preços dos medicamentos industrializados vem causando mudanças 
nos locais de compra da sociedade. Nos últimos anos, as farmácias de manipulação 
conseguiram aumentar de forma considerável a sua clientela. Porém, o aumento no número 
desse tipo de estabelecimentos comerciais pode gerar um grande prejuízo ao meio 
ambiente. Este trabalho teve como objetivo avaliar as diferentes políticas de gestão 
ambiental implementadas nas farmácias de manipulação da cidade do Natal, apresentando 
os itens de referência para a adoção de políticas reducionistas e ambientalmente corretas. O 
trabalho foi desenvolvido mediante a avaliação in loco e durante as visitas, procurou-se 
levantar as situações do ambiente, local de cada farmácia, procedimentos adotados pelos 
funcionários e principalmente a adequação das instalações, para as questões da: 
manipulação, armazenamento e eliminação dos resíduos do processo de fabricação dos 
medicamentos. Os resultados apontam para a necessidade de modificações nos sistemas de 
gestão, principalmente no que concerne o armazenamento, deposição e descarte de resíduos 
químicos. Ao final da pesquisa foi feito um levantamento geral e os principais resultados 
encontrados foram: despejo errôneo, ausência de tratamento, desperdício de água, 
complexidade no tratamento, falta de conscientização e ausência de fiscalização. 

Palavras chave: Farmacias, Gestão Ambiental, Resíduos  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: ET0005  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DOS EFLUENTES DO 
BENEFICIAMENTO DA CASTANHA DE CAJU, VIA MECANIZADA  
ALUNO: LOUISE MEDEIROS SILVA (01279488484)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  
 

Resumo: 

A castanha de caju está entre os principais produtos do Estado do Rio Grande do Norte, 
segundo o levantamento do IBGE, entretanto, a nível industrial, diversos problemas 
derivados das ações ambientalmente incorretas são percebidos. O beneficiamento da 
castanha de caju gera um montante considerável de resíduos sólidos e líquidos, que em sua 
grande maioria são descartados de forma inadequada, e em características não aceitas pela 
legislação vigente. Os principais resíduos sólidos gerados na atividade são a casca da 
castanha e o resíduo de película das amêndoas, além de um efluente líquido, o LCC 
(Líquido da Castanha de Caju), que se encontra como um dos principais subprodutos. Esse 
material se constitui em um fluido viscoso, castanho-escuro, constituído por compostos 
fenólicos, que varia de acordo com a origem da castanha; além disso, trata-se de um líquido 
dotado de alto potencial poluidor. Esse material, muitas vezes pode ser descartado de 
maneira indiscriminada e sem qualquer forma de tratamento. Então, faz-se necessário um 
completo conhecimento desses resíduos que, nesse trabalho, consistiu na realização de 
análises pertinentes à sua caracterização, tomando como base, principalmente, a verificação 
de DBO, DQO, Sólidos totais, suspensos e dissolvidos, além de nitrito, nitrato e outras 
como pH e alcalinidade, onde, a partir de seus resultados, possa se adequar e dimensionar 
técnicas e processos eficientes para o tratamento desse, antes mesmo de sua reutilização.  

Palavras chave: Castanha, LCC, Efluentes  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0007  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SIMULADOR SIMDIF 
ATRAVÉS DA ADIÇÃO DE RECURSOS AO USUÁRIO E AO SISTEMA.  
ALUNO: ARAKEN PEREIRA DA SILVA (97116769404)  
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)  
 
 
Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo principal a otimização da implementação de um 
simulador computacional, o SIMDIF v1.2.1. O mesmo se constitui no simulador de um 
equipamento denominado MDIF (misturador decantador à inversão de fases).Os objetivos 
específicos da otimização do software são adicionar recursos novos aos três modelos ja 
existentes, os quais simulam o fenômeno de separação de dispersões líquido-líquido, 
presente no MDIF, basicamente água-óleo. Vale ressaltar que o trabalho em questão é de 
cunho estritamente computacional, uma vez que está direcionado à análise e continuação da 
implementação do software SIMDIF. Tal resultado se deu através da adição da Linguagem 
Lua, a qual proporcionou usabilidade, com modificações a nível visual, e utilizabilidade, 
com a adição de recursos que foram possíveis graças a robustez e flexibilidade do software. 
A adição da Linguagem Lua, através das bibliotecas lua/lualib, permitiu ao simulador maior 
flexibilidade, evolutibilidade e um maior poder computacional. Essa utilização no Simdif 
v1.2.1 se dá através de uma interconexão entre o programa principal, e o script feito em lua. 
Essa técnica pode tornar-se bastante últil, uma vez que com o aplicativo Simdif v1.2.1 
compilado, é possível o desenvolvimento de aplicações externas, tais como a realização de 
simulações não definidas no Simdif v1.2.1. Portanto, conclui-se que a otimização do 
SIMDIF obteve sucesso.  

Palavras chave: SIMDIF, Software, Linguagem Lua  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0013  
TÍTULO: ANÁLISE SENSORIAL DE BAGAS DE JACA IN NATURA E 
DESIDRATADAS OSMOTICAMENTE  
ALUNO: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)  
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)  
CO-AUTOR: ODISSÉIA CARLA PIRES GASPARETO (75128659453)  
  
 
Resumo:  

Na presente pesquisa têm-se estudado formas de conservação dos alimentos que mantenha 
as características organoléptica e nutritivas do alimento com baixo custo. Uma destas 
formas é através da redução da água livre dos alimentos. Neste trabalho foi realizada a 
desidratação das bagas de jaca dura por osmose, usando uma solução concentrada de 
sacarose. Para avaliar os produtos obtidos foi feita a análise sensorial, na qual se comparou 
as amostras in natura e as desidratadas osmoticamente. A metodologia usada foi a seguinte: 
os bagos de jaca sem caroços foram branqueados em vapor d’água por 5 minutos para a 
inativação enzimática, em seguida, para a desidratação osmótica, estes foram imersos em 
xarope de sacarose com concentrações de 40 e 50°Brix, por 3 horas a 50°C, com agitação. 
No final de cada batelada as amostras eram, drenadas, pesadas e acondicionadas em 
recipientes previamente esterilizados. O painel de análise sensorial foi composto de dezoito 
provadores não-treinados, que realizaram os testes de aceitação das amostras em relação à 
aparência e cor através de escala de perfil de característica, textura através do teste de 
intensidade e sabor através da escala hedônica. Os resultados mostraram que a amostra in 
natura”, foi a mais aceita em todos os parâmetros, enquanto que a jaca desidratada 
osmoticamente a 40°Brix foi aceita nos quesitos aparência e sabor (mais importante) e a 
jaca desidratada a 50°Brix foi aceita só no quesito aparência.  

Palavras chave: Jaca, desidratação osmótica, análise sensorial  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0014  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PÓ ZR0,9 ND0,1 O1,95 E ZR0,9 
ND0,05 LA0,05 O1,95 .  
ALUNO: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)  
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA. (02299260455)  
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)  
 
 
Resumo: 

Os Sistemas ZrO2.Nd2O3 e ZrO2.Nd2O3.La2O3 foram sintetizados com o uso do método 
de precursores poliméricos, Pechini. A resina polimérica foi analisada por espectroscopia 
na região do infravermelho (FTIR) em 350°C/3h, onde foi observado a presença de bandas 
referentes a radicais orgânicos do tipo éster. Na análise realizada por TGA (análise 
termogravimétrica) em 350°C/3h, mostraram uma perda de massa entre 30°C até 650°C 
para ambos os sistemas. Os pós calcinados nas temperaturas de 350°, 500°, 700o, 800o e 
900oC/3h para o ZrO2.Nd2O3 e a 350°, 500o, 800o e 900°C/3h para o 
ZrO2.Nd2O3.La2O3, foram analisados por difração de raios-X (DRX), sendo observado a 
formação da fase cristalina em 500°C/3h para os dois sistemas. Os espectros de difração de 
raios-X mostraram a presença de duas fases, a tetragonal e a cúbica, demonstrando assim, 
que a adição de lantânio e neodímio levam a estabilização das fases mais estáveis da 
zircônia. As análises realizadas pelo método BJH mostraram as isotermas de 
adsorção/desorção do tipo III e histerese H3 para os dois sistemas. A análise por BET 
mostrou uma área de superfície para o sistema ZrO2.Nd2O3 reduzida de 34,46m2/g à 
350°C/3h para 6,95m2/g à 900°C/3h. Para o sistema ZrO2.Nd2O3.La2O3 a área de 
superfície variou de 48,74m2/g a 350°C/3h até 7,58m2/g a 900°C/3h, indicando que o 
neodímio inibe o crescimento de partículas durante a calcinação.  

Palavras chave: Método Pechini, Estabilização da zircônia, zircônia-neodímio  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0015  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DO PÓ E CONDUTIVIDADE DO 
PZT-CA  
ALUNO: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)  
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890)  
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA. (02299260455)  
CO-AUTOR: IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE (02260680488)  
 
 
Resumo:  

O objetivo do trabalho é a síntese do titanato zirconato de chumbo dopado com cálcio, 
PZT-Ca, via método Pechini e oxalato parcial controlando a estequiometria da fase ZT 
(titanato de zircônio). Foi feita análise de difração de raios-X, onde verificou-se a formação 
da fase ZT a 700°C/3h. Foi observado uma forte redução da área de superfície mostrando 
um crescimento de partículas coincidente com o aumento de intensidade do pico 2q=37º. 
Nas análises de adsorção/desorção do pó calcinado (ZT) entre 600ºC e 700ºC/3h a 
formação de histerese, indicou um pequeno nível de aglomeração do pó não observado 
pelos cálculos de tamanho de partículas por DRX e BET. A análise por difração de raios-X 
verificou-se à formação da fase cristalina do PZT-Ca em 700°C/3h. Observações entre o 
tamanho de partículas da fase PZT-Ca usando BET e o método por DRX mostrou um fator 
de aglomeração (FA=DBET/DDRX) de 1,8 em 700°C/3h e 2,8 em 800°C/3h. A análise do 
pó de PZT-Ca sinterizado mostrou que uma grande quantidade de partículas aglomeradas 
reagem por um processo de difusão, diminuem a porosidade e formam grandes partículas. 
As análises por impedância complexa concluíram que a presença de poros aumenta a 
condutividade eletrônica porque a concentração de defeitos é alta.  

Palavras chave: PZT-Ca, Método Pechini, Impedância Complexa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0022  
TÍTULO: MEDIDA DE TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DE GOTAS EM SISTEMAS 
LÍQUIDO-LÍQUIDO  
ALUNO: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS (00839638477)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452)  
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)  
  
 
Resumo: 

O separador líquido-líquido chamado MDIF (Misturador Decantador a Inversão de Fases) 
objetiva diminuir a distância entre uma gota da fase dispersa e a interface de separação 
através do método da inversão de fases. O MDIF é constituído das seguintes partes: Câmara 
de Mistura, Prato Perfurado, Câmara de Decantação e Câmara de Separação. Gotas 
transportadoras de água são geradas ao passar pelo prato perfurado. Estas gotas funcionam 
como microdecantadores em relação às gotas transportadas de óleo, sendo relevante o 
conhecimento de seu tamanho e distribuição para otimizar a eficiência de separação. 
Ensaios utilizando as variáveis de processo: velocidade de agitação, razão volumétrica 
orgânico/aquoso e vazão efetiva, foram realizadas para caracterização das gotas. O 
equipamento utilizado para medição do diâmetro e distribuição de gotas baseia-se na 
técnica combinada amostragem capilar/sonda fotoelétrica desenvolvida pelo TU-Clausthal 
na Alemanha. O princípio de funcionamento consiste em avaliar os diferentes índices de 
refração entre duas fases líquidas presentes em uma amostra ao passar por um capilar 
introduzido na câmara de decantação. O procedimento experimental utiliza o software de 
aquisição Hydromess 1.40 e é realizado em três etapas: Tratamento dos capilares; 
Calibração do sistema de medidas; Realização das medidas. Os resultados mostraram que 
somente a vazão efetiva apresentou influência significativa no tamanho e distribuição das 
gotas transportadoras de óleo.  

Palavras chave: Metrologia industrial, Processo de separação, Sistemas líquido-líquido  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0024  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO 
ESSENCIAL DE OCIMUM SANCTUM COM CO2 PRESSURIZADO  
ALUNO: ANA PAULA COSTA CÂMARA (01041671490)  
ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453)   
CO-AUTOR: AUBERAM VARELA DE SOUZA (01287845479)  
CO-AUTOR: GERSON PINHEIRO DE LIMA (05184099450)  
 
 
Resumo:  

A extração por fluidos pressurizados tem se tornado uma técnica atrativa, eficiente e muito 
ecológica, pois seus produtos estão isentos de resíduos tóxicos. Este trabalho o objetivo de 
avaliar de forma preliminar o processo de extração do óleo essencial de Ocimum Sanctum 
com CO2 pressurizado. Esta espécie (da família Labiatae), originária da Índia, possui 
propriedades medicinais muito importantes: redução dos níveis de açúcar e colesterol no 
sangue, prevenção de úlceras e hipertensão. A granulometria das amostras foi composta por 
uma mistura de partículas de 10mesh(4,84%), 20mesh(3,54%), 28mesh(41,45%), 35 mesh 
(34,86%) e 48 mesh(15,31%). As extrações foram realizadas a 15º C e 66,7 bar num 
extrator de leito fixo e adotado o método dinâmico para determinar a solubilidade. A vazão 
de CO2 adotada foi 1g CO2/min. A umidade da amostra foi 4 % , e o rendimento de 
extração alcançado foi 2,13%. A curva cinética de extração apresentou três etapas distintas 
e a solubilidade do óleo em CO2 foi 8,34x10-3 góleo/gCO2. A técnica apresentou-se viável 
para a extração do óleo estudado e a análise da composição química do óleo apresentou o 
eugenol e o trans-caryophylleno como componentes em destaque. 

Palavras chave: Extração, Ocimum Santum, Óleo essencial  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0030  
TÍTULO: MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DE LIGAS CU-AL PARA USO 
ODONTOLÓGICO NA PRODUÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS FUNDIDOS  
ALUNO: BRUNA MELINA MARQUES DE SOUSA (01266698485)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
 
 
Resumo: 

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

Palavras chave: titânio, cobre-alumínio, eltroquímica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0033  
TÍTULO: ELOS AFETIVOS NA RELAÇÃO PESSOAXAMBIENTE  
ALUNO: KHELEN OBREGON RODRIGUES PINTO (94018804172)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  
 
 
Resumo: 

Cada indivíduo tem um modo próprio de relacionar-se com o ambiente, estabelecendo ou 
não elos afetivos com ele, a Topofilia. Para detectar alguns elementos desse elo foram 
analisadas 139 autobiografias ambientais de alunos de Arquitetura-Urbanismo da UFRN. 
Entre outros aspectos tais relatos enfatizam lembranças relativas a: área interna da casa, 
locais de lazer, elementos naturais (sobretudo vegetação), escola, sensações visuais e táteis. 
Com relação à habitação, as principais recordações dessas pessoas ligam-se à descrição dos 
cômodos da casa, como tamanho e cores da sala de estar e quarto. As alusões às áreas de 
lazer referem-se a seu espaço, brinquedos presentes e árvores (especialmente frutíferas). 
Quanto ao meio urbano, além da cidade de moradia são mencionadas localidades visitadas 
durante férias, destacando-se a descrição da paisagem e o encanto com seus elementos. 
Também foram descritos impactos com a mudança de casa ou escola, sobretudo a saída de 
lugares espaçosos/arborizados para locais fechados, sem área de lazer ou plantas, 
percebidos como prisões. A maneira como os acontecimentos são relatados é muito 
particular, geralmente transmitindo saudade e/ou referindo-se à falta de cuidado com o 
espaço. Mesmo não concluído, o trabalho indica que as experiências ambientais da infância 
e adolescência são marcantes, tornando-se parte importante da história de vida das pessoas, 
e contribuindo para a maneira como estas valorizam o meio ambiente construído e natural.  

Palavras chave: elo afetivo, lembranças, ambiente  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0035  
TÍTULO: AJUSTE DE UM MODELO MATEMÁTICO PARA O CRESCIMENTO DA 
CEPA AP-O29/GLVIIA PRODUTORA DE BIOSURFACTANTE  
ALUNO: SANDERSON DE FREITAS E SILVA (03820914420)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
 
 
Resumo: 

A cepa AP-O29/GLVIIA isolada de poço de petróleo do RN, quando cultivada em meio 
contendo melaço de cana e petróleo se mostrou boa produtora de biosurfactantes, sendo 
esta síntese visivelmente associada ao crescimento. Em bioprocessos é importante que se 
conheça cuidadosamente a cinética de crescimento celular. Para tal, os modelos 
matemáticos permitem predizer o comportamento do crescimento celular ao longo do 
tempo, em qualquer condição de cultivo. Eles descrevem as variações da concentração com 
o tempo, sob a influencia dos parâmetros em ação, portanto, trata-se de traduzir sob forma 
matemática a curva de crescimento, assim como a influencia dos fatores externos, pH, 
temperatura, na forma dessa curva. No nosso caso, tratou-se os dados experimentais 
utilizando o programa LISSAGE, desprezando-se erros grosseiros de ajuste com o intuito 
de reproduzir uma situação de ausência de perturbações no sistema. Calculou-se a 
velocidade especifica de crescimento celular (µx) e de consumo de substrato (µs) ao longo 
do tempo e, igualmente, a concentração celular (X). Uma vez tratados os dados 
experimentais, procedeu-se à identificação do sistema de reações metabólicas buscando-se 
representar os principais fenômenos que interferem no processo em questão. A partir destas 
reações testaram-se os modelos de (Andrews, Wu et al, Contois, Tessier). Dentre os 
modelos testados, o que melhor descreveu o crescimento da cepa para a fase exponencial 
foi Wu et al (1988). 

Palavras chave: biosurfactantes, modelos matemáticos, meio de cana e petróleo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0037  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS PARTICULADOS DE QUITOSANA 
COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO AGENTE SURFACTANTE 
POLISSORBATO 80  
ALUNO: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (03431763430)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
 
 
Resumo: 

O desenvolvimento de sistemas particulados poliméricos vem demonstrando um crescente 
interesse para diversas áreas de aplicação. Nesse sentido, no presente trabalho obtiveram-se 
sistemas particulados de quitosana para a incorporação inicial de um corante, alaranjado de 
metila, e posterior de um fármaco modelo, amoxicilina. Para isso, adotou-se o método de 
coacervação/precipitação com o sulfato de potássio na preparação desses sistemas, a partir 
de uma solução de quitosana em ácido acético com diferentes concentrações de um agente 
surfactante, polissorbato 80 (estabilizante), sob sonicação com a presença e ausência de 
agitação mecânica. Os dois tipos de sistemas foram caracterizados por vicosimetria, 
turbidimetria e potencial zeta. Ensaios de sedimentação foram realizados para aqueles 
sistemas em que o comportamento experimental foi mais homogêneo. Os sistemas 
submetidos à agitação mecânica demonstraram um aumento relativo de viscosidade, uma 
diminuição turbidimétrica e de potencial zeta, quando comparados àqueles em que a mesma 
esteve ausente. Tal resultado indica que a agitação mecânica melhora a distribuição do 
surfactante, atuando através da minimização da formação de agregados, produzindo 
partículas de menor dimensão. Os ensaios de sedimentação conduzidos para esses mesmos 
sistemas sugeriram que a presença do surfactante influencia a dimensão das partículas, 
visto que naqueles sistemas em que o surfactante não estava presente apresentaram maiores 
valores de turdidez.  

Palavras chave: Sistemas particulados, Quitosana, Polissorbato 80  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0038  
TÍTULO: PLUTON BARCELONA: ASSINATURA GRAVIMÉTRICA E 
PETROGRAFIA  
ALUNO: JOÃO CARLOS FERNANDES DE ALMEIDA (00945968400)  
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)  
 
 
Resumo: 

O trabalho ora apresentado envolve o estudo do alojamento do Plúton Barcelona com base 
em dados gravimétricos e sua petrografia máfica-intermédiaria. Estudos petrográficos do 
fácies máfico-intermediário executados através de analise de lâminas delgada ao 
microscópio polarizante, permitiu classificar as rochas desta associação como sendo 
principalmente quartzo-dioritos, onde a paragênese mineral félsica primária 
(quartzo+plagioclásio) soma 30-35% e a associação máfica (biotita+hornblenda, 
principalmente) soma 65-70%. As medidas da variação do campo gravimétrico terrestre e o 
contraste de densidade entre o corpo granítico e encaixante permitem determinar sua 
geometria. Na aquisição de dados gravimétricos as estações foram espaçadas de 2 Km. 
Foram feitas medidas gravimétricas, com o gravímetro Lacoste&Romberg, e as 
coordenadas geográficas determinadas com GPS geodésico. A redução dos dados 
gravimétricos considerou a Fórmula Internacional de Gravidade de 1967 e densidade 
Bouguer de 2,67 g/cm3. O mapa Bouguer mostra um gradiente gravimétrico crescente de 
direção SW-NE, e uma anomalia negativa em sua parte mais oeste. No mapa residual 
destacam-se dois limites: um mais a oeste associado a zona de cisalhamento Picuí-João 
Câmara, separando unidades supracrutais a NW, de gnaisses paleoproterozóicos a SE. O 
limite mais à leste é associado ao contato entre as rochas gnáissicas paleoproterozóicas e 
unidades gnáissicas arqueanas.  

Palavras chave: Pluton Barcelona, Gravimetria, Petrografia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0039  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS PROFESSORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMO 
CONSUMIDORES DE PRODUTOS LÁCTEOS  
ALUNO: CAROLINA OUTEDA LACUESTA (01201996457)  
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836)   
CO-AUTOR: FABIANA RODRIGUES DANTAS (03140724462)  
 
 
Resumo: 

Foram entrevistados 50 professores da Universidade Federal do Rio grande do Norte com o 
objetivo de avaliar perfil destes em relação aos fatores que determinam o consumo de 
produtos lácteos e derivados. O método utilizado para coleta das informações foi o da 
entrevista sistematizada. As variáveis utilizadas foram armazenadas em planilhas e 
analisadas através de estatísticas descritivas e tabelas de contingência testadas pelo método 
do qui-quadrado (p < 0,05). Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados não 
consome leite ou derivados que não seja bovina o que mostra a falta de acesso ou 
conhecimento da existência de leite ou produtos de outras espécies como a caprina e 
bubalina. Campanha de divulgação sobre estes produtos e sua importância é necessária para 
incentivar o consumo, pois o Rio Grande do Norte apresenta-se como grande produtor de 
leite e derivados de leite caprino. Apesar dos professores universitários serem uma classe 
com mais acesso a informações, a maioria dos respondentes não sabia as diferenças entre os 
tipos de leite (A,B e C), achando muitas vezes que a única diferença era quanto à 
porcentagem de gordura. No entanto, as principais diferenças estão na forma de obtenção e 
processamento do leite, fatores estes que influenciam na qualidade final do produto. Com 
isto, pode-se concluir que a designação A,B e C contida nas embalagens do leite em saco 
não traz as informações necessárias ao consumidor, que fica sem saber realmente o que está 
consumindo.  

Palavras chave: Consumidores de leite, Produtos lácteos, Entrevista sistematizada  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0040  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE IMPLANTES NITRETADOS EM 
ENSAIOS EXPERIMENTAIS IN VIVO  
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS (01275375464)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)   
CO-AUTOR: CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO (46658564434)  
 
 
Resumo: 

O grande desafio na implantologia é a busca por superfícies para implante dentais, que 
diminua o tempo de osseointegração, com um aumento da área osseointegrada. Na busca 
por uma superfície que atenda tais necessidades, o presente trabalho foi desenvolvido 
através de um intercâmbio multidisciplinar entre a Odontologia e a Física. Com o intuito de 
avaliar o desempenho desta nova superfície, foi utilizado um tipo de tratamento de 
superfície revolucionário, onde é depositada uma camada de nitretos ao invés do tratamento 
com óxido, convencionalmente utilizado, utilizando uma fonte energética nova, que 
constitui o tratamento a plasma. Implantes convencionalmente utilizados em ensaios 
experimentais com coelhos foram nitretados em plasma, nas condições que resultassem 
numa melhora de características superficiais importantes para uma boa osseointegração, 
como molhabilidade e rugosidade elevada. Foram tomados três implantes medindo 6.0 mm 
de altura por 3,3 mm de diâmetro e tratados à temperatura de 450ºC, pressão de 1,5 mBar e 
tempos de 1 e 2 horas. Os ensaios experimentais foram realizados em coelhos da raça New 
Zealand, brancos, machos e adultos. Após o período de 90 dias foi realizada a remoção por 
torque de todos os implantes e avaliada a área de adesão óssea à superfície do implante. Os 
resultados indicaram um aumento em cerca de 50% no torque de remoção para os implantes 
tratados a plasma, com a verificação de uma grande área de adesão óssea sobre a superfície 
dos implantes.  

Palavras chave: Nitretação a plasma, Împlante dental, Remoção por torque  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0041  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM GERADOR DE ARQUIVOS COM 
PACKETIZED ELEMENTARY STREAM PARA VÍDEO DIGITAL  
ALUNO: SILVIO ROBERTO FERNANDES DE ARAÚJO (01048308405)  
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425)  
 

Resumo: 

A televisão digital utiliza o padrão MPEG-2 para codificação de vídeo digital e a técnica de 
multiplexação para transmissão, a qual permite transmitir mais de um sinal em um mesmo 
meio físico. Os dados a serem transmitidos, denominados fluxos elementares (ES - 
Elementary Stream), são: vídeo, áudio ou dados privados que devem ser colocados nos 
campos de dados dos pacotes Transport Stream (TS), que na maioria dos casos são muito 
menores que os ES. Assim, os ES devem ser quebrados formando pacotes de fluxos 
elementares (PES – Packetized Elementary Stream). Então para que fosse possível 
multiplexar TS eram necessários PES para preencher os dados do TS, porém esse formato 
não é disponibilizado. Logo, era necessário construir um gerador de PES para formação dos 
TS. A metodologia para geração de PES consistiu em fazer a desmontagem dos TS de um 
arquivo de vídeo codificado, ou seja, realizar a extração dos PES desse arquivo, para que os 
TS construídos e multiplexados a partir dos PES extraídos pudessem ser comparados aos 
originais. Para que fosse possível extrair as informações de cada PES do arquivo, os 
campos do cabeçalho dos TS foram examinados de forma que se determinasse o fim de um 
PES e o início de outro. Com base nessa idéia, consegui-se extrair todos os PES de vídeo 
do arquivo, onde foram usados para gerar arquivos de PES. Portanto, foi possível construir 
arquivos de PES que puderam ser usados para geração de TS iguais aos originais, 
permitindo realizar a multiplexação.  

Palavras chave: vídeo digital, PACKETIZED ELEMENTARY STREAM, PES  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0044  
TÍTULO: FERMENTAÇÃO ACÉTICA UTILIZANDO SORO DE QUEIJO DE 
COAGULAÇÃO ENZIMÁTICA  
ALUNO: JOSEFA ÂNGELA BATISTA (00915887401)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: ELIANE ROLIM FLORENTINO (41469674491)   
CO-AUTOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
 
 
Resumo: 

Neste trabalho investigou-se a fermentação acética, utilizando-se o soro de queijo de 
coagulação enzimática, como fonte de nutrientes. O soro foi inicialmente caracterizado em 
termos de proteínas, lactose, e sais minerais. Após a extração das proteínas, através do 
método ácido térmico que, consiste na adição de sais, ácidos orgânicos (ácido láctico) e 
calor (o aquecimento do soro a 90°C), inoculou-se o soro acrescido de 10% de sacarose, 
com cepas de Saccharomyces cerevisiae para a produção de etanol. Ao meio fermentado 
com teor alcoólico final de 7,2 ºGL, inoculou-se a cepa de acetobacter aceti cultivando-se 
durante 240 horas a 30ºC em reator agitado mecanicamente (STR), com aeração de 1,08 
l/min e agitação de 125 rpm. Durante o processo de fermentação acética, 4 (quatro) 
parâmetros foram avaliados: pH, acidez, etanol e concentração celular. Ao final deste 
cultivo obteve-se uma acidez volátil de 4,68g de ácido acético.  

Palavras chave: Fermentação Acética, Soro de Queijo, Ácido Acético  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0045  
TÍTULO: USO DA RESPIROMETRIA PARA AVALIAÇÃO DO EFEITO DE 
INIBIÇÃO DO FENOL NA OXIDAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA  
ALUNO: FRANKLIN MASTROIANO DA SILVA PEREIRA (94128472468)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: LAERTE DE MEDEIROS BARROS JUNIOR (02239677422)  
 
 
Resumo: 

A respirometria, ou seja, a determinação da velocidade de respiração de uma biomassa 
ativa, constitui-se em metodologia bastante adequada para a quantificação de atividade 
biológica aeróbia, em particular na caracterização cinética de uma cultura mista. No 
presente trabalho propõe-se avaliar o efeito da concentração de fenol na velocidade de 
degradação da glicose, através de ensaios cinéticos, por respirometria. Serão realizados 
ensaios com efluente sintético, utilizando-se como inóculo um lodo proveniente de uma 
estação municipal de tratamento de esgotos e outro proveniente de uma Refinaria de 
Petróleo. Os modelos cinéticos de Monod e Andrews foram utilizados para descrever a 
cinética de consumo de substrato. O modelo cinético de Andrews, o qual incorpora termo 
relacionado com a inibição pelo substrato, foi o mais adequado para o ajuste dos dados 
experimentais obtidos. A caracterização da biomassa utilizando a metodologia de 
respirometria empregada neste trabalho é uma ferramenta extremamente útil, pois permite 
efetuar a seleção de lodos para o start-up de instalações, através de ensaios simples e 
rápidos, os quais permitem predizer o comportamento futuro, pelo menos no início da 
operação.  

Palavras chave: Respirometria, Fenol, Lodo biológico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0046  
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 
CARBETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS  
ALUNO: FERNANDO BARCELOS MARCOLINO DE SOUZA (01087952417)  
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
CO-AUTOR: ANDRÉ RIBEIRO (0103703421)  
 
 
Resumo: 

A obtenção de compósitos de matriz cerâmicas e metálicas tem sido muito estudada nos 
últimos anos devido a esses materiais apresentarem um grande atrativo tecnológico que é a 
possibilidade de combinação das boas propriedades encontradas nos metais (tenacidade, 
ductilidade, etc), quanto nas cerâmicas (dureza, resistência à corrosão, resistência ao 
desgaste, fluência, etc). Seu principio baseia-se na pirólise de polímeros com a presença de 
aditivos inertes e reativos para formação de fases cerâmicas, os quais são citados a seguir: 
alumina (Al2O3), alumínio, nióbio, titânio, tungstênio e dois polímeros líquidos (tetrametil 
tetravinil ciclotetrasiloxano e o D1107), ambos da CowCorning. Primeiramente são 
selecionados os pós juntamente com o polímero para realização da mistura e 
homogeneização e em seguida são prensados uniaxialmente a temperatura de 180-200 ºC 
sob pressão constante de 50 MPa durante 2 horas.  
A sinterização das amostras foi realizada em forno resistivo tubular MAITEC FTE-1600/H 
a temperatura de 1200, 1400 e 1600 ºC em atmosfera de argônio, durante um tempo de 3 
horas. Após sinterização as amostras foram caracterizadas pelo ensaio de raio X e análises 
termogravimétricas.  

Palavras chave: Produção, Carbeto de Nb, Precursores Polímericos  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0047  
TÍTULO: ANÁLISE TERMO-MECÂNICA DE POLIÉSTER REFORÇADO COM 
FIBRA DE SISAL  
ALUNO: RANNIER MARQUES MENDONÇA (01258599457)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
CO-AUTOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491)  
 
 
Resumo: 

Polímeros reforçados com fibras vegetais vêm cada vez mais despertando o interesse da 
comunidade científica. Este trabalho teve como objetivo estudar as propriedades mecânicas 
(módulo de elasticidade e limite de resistência) e térmicas (condutividade térmica, 
capacidade térmica e difusividade térmica) de compósitos com reforços de fibras de sisal 
sem qualquer tipo tratamento. Os ensaios foram realizados em amostras com frações de 
massa de fibras de 0%, 7% e 9%, para estudar o efeito da fração de massa nas propriedades 
mecânicas e térmicas do compósito. Os dados obtidos mostram que houve uma redução na 
resistência mecânica do compósito com o aumento do percentual de fibras, devido a fraca 
união interfacial fibra-matriz para fibras de sisal não-tratadas. Além disso, observou-se 
também que o aumento da fração de massa de fibras provoca um aumento de defeitos na 
matriz, como vazios e bolhas de ar, contribuindo para a redução do limite de resistência. O 
módulo de elasticidade do material com as diferentes frações de massa de fibra estudadas 
não sofreu nenhuma variação considerável. Os resultados dos ensaios para medição de 
propriedades térmicas mostraram que estas propriedades não foram afetadas de forma 
considerável pela adição de fibras.  

Palavras chave: Poliéster, Sisal, Propriedades Termo-mecânicas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0057  
TÍTULO: REOLOGIA DE SUSPENSÕES DE SÍLICA E QUITOSANA  
ALUNO: DANIEL WAGNER OLIVEIRA DE MEDEIROS (03948610436)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
  
 
Resumo: 

O Rio Grande do Norte é notadamente rico em duas fontes de recursos: minerais, utilizados 
na indústria cerâmica e pesca (carcinicultura). Um dos subprodutos da carcinicultura é a 
casca do camarão, rica em quitina, que pode ser processada e transformada em quitosana, 
usada em formulações com óxidos para a obtenção dos chamados "corpos verdes", bases 
para a obtenção de objetos cerâmicos sinterizados. Este trabalho tem como objetivo o 
estudo da influência das interações quitosana-sílica na reologia de suspensões concentradas 
das mesmas, que é parâmetro importante na obtenção dos corpos verdes. Foram preparadas 
dispersões de sílica em quitosana dissolvida em ácido acético 2%. A solução aquosa de 
quitosana (10g/L)+ácido ac. foi filtrada e deixada em repouso por 24h. Após esse período, a 
sílica foi adicionada à solução de quitosana, em duas concentrações: 6,5 e 8%. As 
dispersões resultantes foram agitadas mecanicamente até adquirirem uma consistência 
gelatinosa, de onde, após 24h em repouso, partiram para a análise reológica em cinco 
temperaturas (5,15,25,35,45°C). Diluições dessas suspensões foram utilizadas para os testes 
de mobilidade eletroforética à temperatura ambiente. As análises reológicas mostraram que 
as dispersões se comportaram como fluidos não-newtonianos, pseudoplásticos e 
tixotrópicos, comportamento que aumenta de intensidade com a temperatura. Os testes de 
mobilidade eletroforética mostraram que a sílica adquiriu cargas positivas após a mistura 
com a quitosana.  

Palavras chave: Quitosana, Sílica, Reologia  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: ET0058  
TÍTULO: O PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO NO RIO GRANDE DO 
NORTE.  
ALUNO: DANIELLE CAROLINE DE SÁ (00978893425)  
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)  
 
 
Resumo: 

A questão da preservação do patrimônio histórico é tema de alta relevância e desperta 
interesse tanto no meio acadêmico como por parte de financiadores que desenvolvem 
projetos de conservação, revitalização e reconversão de edifícios antigos a novas funções. 
O presente trabalho apresenta os resultados do primeiro ano da pesquisa, intitulada 
METODOLOGIA DE INTERVENÇÕES EM SÍTIOS E EDIFÍCIOS HISTÓRICOS – A 
EXPERIÊNCIA NO PATRIMÔNIO POTIGUAR, desenvolvida na base de estudos 
Morfologia e Usos em Arquitetura e que tem como objeto da análise métodos e técnicas de 
projetos de intervenção com sítios e edifícios e sua aplicabilidade, com objetivo de revisar 
criticamente e propor diretrizes para projetos de intervenção em sítios e edifícios históricos 
no território potiguar. Além de discussões críticas sobre a literatura nacional e internacional 
na área do patrimônio histórico arquitetônico, realizou-se, nesse primeiro ano, um 
levantamento sobre a situação dos edifícios históricos no Rio Grande do Norte, na 
Fundação José Augusto e no IPHAN, órgãos responsáveis pelo tombamento e fiscalização 
a nível estadual e nacional, respectivamente. Obteve-se assim, fontes para a elaboração de 
um quadro que servirá de base para a pesquisa de campo, com 80 (oitenta) edifícios 
tombados no Estado, sendo 10 a nível Nacional. A investigação primária será nos 
municípios de Natal, São José de Mipibpú e Ceará-Mirim, considerando os edifícios 
classificados como os mais relevantes para a preservação.  

Palavras chave: Conservação, Intervenção, Patrimônio Histórico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0060  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CIMENTOS GEOPOLIMÉRICOS DE 
PEGA RÁPIDA  
ALUNO: GUILHERME PEIXOTO H DA SILVEIRA (03231497400)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
 
 
Resumo: 

Geopolímeros são polímeros inorgânicos constituídos por aluminossilicatos coordenados 
por átomos de oxigênio. Eles podem ser empregados em vários setores da indústria, puros 
ou como compósitos. Alguns produtos envolvem o reforço de fibras em compósitos de 
concreto, recobrimento de superfícies e agregantes para tratamento de resíduos. Na 
estrutura dos geopolímeros, tetraedros de SiO2 e Al2O3 estão ligados pelo 
compartilhamento de íons oxigênio. Com isso, cargas negativas geradas no íon Al3+ devem 
ser balanceadas por cátions, tais como Na+, K+, Ca2+, Ba2+, NH3+, H3O+, fornecidos na 
forma de bases. As principais bases utilizadas em geossíntese são KOH, Ca(OH)2 ou 
NaOH. O tempo de pega do material depende da relação sílica/alumina e do tipo de meio 
básico utilizado, além de outros aspectos que incluem a distribuição granulométrica dos pós 
de partida e o volume de água adicionado à mistura. Nesse trabalho, pastas geopoliméricas 
foram preparadas utilizando caulinita calcinada como precursor da reação, microssílica e 
silicato aquoso como fontes complementares de SiO2 e hidróxidos alcalinos para ajuste do 
pH necessário à geossíntese. Por meio do método da agulha de Vicat, verificou-se que o 
início de pega ocorreu entre 35 e 40 min e o fim de pega entre 120 e 140 min. Os resultados 
de resistência compressão mostraram que é possível obter-se materiais cimentantes com 
boas propriedades mecânicas. Valores entre 10 e 18 MPa foram obtidos após 48 h de pega a 
38oC sem adição de cargas.  

Palavras chave: geopolímeros, cimentos, pega rápida  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0063  
TÍTULO: PROJETO DE CONTROLADORES E DE FILTRO PARA RUÍDOS EM UM 
SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DE RESERVATÓRIOS  
ALUNO: KALINA SILVA AGOSTINHO DE AGUIAR (00981531458)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
  
 
Resumo: 

O trabalho tem como objetivo o aperfeiçoamento de um sistema de controle de nível de 
reservatórios existente no Laboratório de Acionamento Controle e Instrumentação da 
UFRN. As atividades realizadas para este intuito foram a construção e implementação de 
um filtro analógico para atenuação de ruídos e a implementação de um controlador Fuzzy 
para este sistema. Em sistemas de controle digital é recomendado o uso de filtragem 
analógica, pois o processo de amostragem pode levar ao fenômeno do mascaramento de 
ruídos, ou seja, o surgimento de sinais com freqüência diferente da freqüência do ruído. 
Neste caso, a filtragem digital pode não conseguir a atenuação das máscaras do ruído sem 
também atenuar os sinais da planta, pois muitas vezes as freqüências são muito próximas. 
Na tentativa de se obter melhores resultados no controle de nível de reservatórios, foi 
desenvolvido um controlador Fuzzy, que tem como base um conjunto de regras (procura 
traduzir a experiência de um operador) ao invés do modelo matemático da planta. 

Palavras chave: Controle de nível, Controlador fuzzy, Filtro analógico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0064  
TÍTULO: CONTROLE DE TENSÃO E FREQÜÊNCIA DE GERADORES SÍNCRONOS 
TRIFÁSICOS INTERLIGADOS  
ALUNO: MAXIMILIANO SILVA SILVEIRA (00570069971)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
  
 
Resumo: 

O objetivo deste trabalho é o controle de freqüência e tensão de três geradores síncronos 
trifásicos interligados.Simulando uma usina geradora de energia elétrica, será feito o 
controle da tensão e freqüência de saída dos geradores de forma que mesmo com mudanças 
bruscas de carga, a tensão e a freqüência se mantenham constantes.Para tal, foram 
estudadas estratégias de Controle Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC), Controle 
Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC). O passo seguinte 
será o estudo da técnica de Controle de Modo Dual Adaptativo Robusto.O gerador possui 
duas entradas e duas saídas. O problema é que a mudança em apenas uma das entradas do 
gerador provoca uma mudança em ambas as saídas, tensão e freqüência. Como existe 
acoplamento no modelo do gerador, deve-se encontrar uma forma que permita a alteração 
de cada saída, sem alterar a outra. Para solucionar este problema foi estuda a técnica de 
desacoplamento de sistemas não lineares.O trabalho está em fase de simulações da técnica 
de desacoplamento. 

Palavras chave: Gerador Síncrono, VS-MRAC, Desacoplamento  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0065  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPINÉLIOS CO0,8NI0,2CR2O4 E 
CU0,8NI0,2CR2O4 PELO MÉTODO PECHINI  
ALUNO: DANIELE DE MACEDO HENRIQUE (01047821451)  
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (09155546315)  
  
Resumo:  
 
Atualmente materiais que cristalizam com estrutura do espinélio AB2O4 vêm se tornando 
objeto de grande interesse científico, principalmente devido a sua capacidade de 
distribuição de cátions na estrutura, permitindo a síntese de muitos compostos, como filmes 
finos e compostos estruturados ampliando o campo das aplicações tecnológicas. O presente 
trabalho descreve a obtenção e caracterização dos espinélios Co0,8Ni0,2Cr2O4 e 
Cu0,8Ni0,2Cr2O4 pelo método dos precursores poliméricos. As resinas poliméricas foram 
obtidas à temperatura de 300 ºC/2h ,e em seguida os pós foram calcinados em intervalos de 
temperatura de 500 a 900 ºC por quatro horas. Os pós obtidos foram caracterizados por 
termogravimetria , difração de raios-X , medidas de área superficial , granulometria a laser, 
microscopia eletrônica de varredura, Espectroscopia na região do UV- visível e 
colorimetria. Foi realizado um estudo da evolução das fases cristalinas por meio de difração 
de raios X, no qual foi verificada a obtenção dos espinélios Co0,8Ni0,2Cr2O4 e 
Cu0,8Ni0,2Cr2O4 à temperatura de 500ºC. O estudo de área superficial específica, 
distribuição de tamanho de partícula e microscopia eletrônica de varredura mostrou que os 
pós apresentam partículas de tamanho micrométrico. O espinélio Co0,8Ni0,2Cr2O4 
resultou em um pigmento verde. O espinélio Cu0,8Ni0,2Cr2O4 apresentou coloração preta 
a 900 ºC.  

Palavras chave: cerâmicas, pigmentos, Pechini  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0066  
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR 
CARBONETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS  
ALUNO: RAFAEL BARBOSA BARRETO (00849785464)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
 
 
Resumo: 

O processamento e obtenção de compósitos cerâmicos a partir de precursores poliméricos é 
uma técnica relativamente recente e vem se mostrado bastante promissora. 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 (Alumina-Al2O3), 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 granulometria, análise termogravimétrica (TGA), análise térmica 
diferencial (DTA), difratometria de raio-X, microscopia eletrônica, além de espectroscopia 
por energia dispersiva (EDX). O controle da análise granulometria, foi realizado em um 
analisador de distribuição granulométrica. De acordo com a análise TGA, foi observado 
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: Pirólise, Carboneto de Tântalo, Precursores Polímericos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0067  
TÍTULO: DESCRIÇÃO TIPO-PARTÍCULA PARA COSMOLOGIAS FRW 
QUINTESSENCIAS  
ALUNO: RODRIGO FERNANDES LIRA DE HOLANDA (00832667471)  
ORIENTADOR: JOSE ADEMIR SALES DE LIMA (10659382415)  
 
 
Resumo: 

O fenômeno da expansão do universo é usualmente discutido no contexto da teoria 
gravitacional de Einstein (teoria da relatividade geral) e a classe de modelos cosmológicos 
relativísticos utilizados obedece a métrica de Friedmann-Robertson-Walker. O problema 
em obter análogos clássicos para tais modelos é bastante velho e um primeiro tratamento 
consistente foi feito por Milne e Macrea utilizando as equações clássicas de dinâmica de 
fluidos, entretanto, como uma pressão uniforme em tais equações não desempenha qualquer 
função dinâmica ou gravitacional, a abordagem era considerada matematicamente 
consistente apenas para um universo preenchido por pó (pressão nula). Qualquer outro 
modelo com uma pressão uniforme, mas diferente de zero, não tinha análogo clássico. Lima 
et al (1997) obteve uma descrição tipo-partícula para o fator de escala presente na métrica 
FRW utilizando o formalismo Lagrangeano e mostrou que o comportamento dinâmico do 
mesmo é formalmente equivalente ao de uma partícula clássica sob a ação de um potencial 
homogêneo unidimensional, contornando os problemas citados acima. Em nosso trabalho, 
nós utilizamos o mesmo método para a obtenção de análogos clássicos para cosmologias 
relativísticas FRW quintessenciais, ou seja, com componente escura. Os modelos 
cosmológicos expansionistas acelerados utilizados foram os dirigidos por matéria-X e pelo 
gás tipo Chaplygin.  

Palavras chave: Expansão universal acelerada, Formalismo lagrangeano, análogos 
clássicos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0072  
TÍTULO: ANÁLISE FINANCEIRA DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE 
BOVINO TIPO B NA REGIÃO AGRESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: JOSIMAR TORRES GOMES (66467101472)  
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836)   
CO-AUTOR: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400)  
 
 
Resumo: 

 O estudo teve como objetivo a análise financeira de um sistema de produção de leite 
bovino tipo B na região agreste do Estado do Rio Grande do Norte. Para a avaliação dos 
custos, renda e rentabilidade, utilizou-se planilhas de cálculo apresentadas pela EMBRAPA 
– Pecuária Sudeste 2000, adaptadas para a realidade de empresa. A maior renda bruta foi 
verificada no mês julho devido à elevada produção e venda de animais. Este fato contribui 
para a redução do custo total do leite, que foi a menor do período de R$ 0,45 por litro de 
leite em relação aos meses de abril, maio e junho que foi de R$ 0,51; 0,56 e 0,60, 
respectivamente. A empresa apresentou um custo operacional efetivo menor no mês de 
julho que foi de R$ 0,40 por litro de leite em relação aos meses de abril, maio, junho, que 
foram de R$ 0,45, 0,50 e 0,51, respectivamente, mesmo tendo os itens com alimentação 
(59,50%) como os que mais oneraram os custos de produção. Apesar do custo operacional 
total levar em consideração os itens mão-de-obra familiar, depreciação das instalações e 
equipamentos, a empresa não apresentou aumento em relação ao custo operacional efetivo 
devido a sua escala de produção. 

Palavras chave: Bovinocultura de leite, Análise financeira, Produção de leite bovino  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0077  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS PARTICULADOS PARA A 
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS  
ALUNO: ANA IZABEL BEZERRA SANTOS (01188345419)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
 
 
Resumo: 

Os dispositivos de liberação de fármacos apresentam como objetivo principal, a liberação 
controlada do fármaco em um sítio específico de ação. Por causa disso, tais sistemas 
apresentam numerosas vantagens quando comparados com as formas farmacêuticas 
convencionais. Neste trabalho, foi utilizado um polímero natural biodegradável, a quitosana 
(CS). Os sistemas particulados de CS foram obtidos a partir do método de coacervação. 
Neste método, ocorre uma reticulação iônica da CS através da adição de um poliânion 
(K2SO4), ocasionando sua precipitação na forma de sistemas particulados. Estes, desta vez, 
através dos ensaios de sedimentação e dos ensaios de degradação foram analisados e os 
fatores que influenciam no tamanho das partículas e conseqüente comportamento das 
mesmas em suspensão, foi detectado. O primeiro ensaio mostra o comportamento das 
partículas em suspensão quando expostas a atividade gravitacional e a relação altura do 
sedimento/ altura total da suspensão é verificada, sendo feita tanto para as suspensões 
obtidas somente com o sulfato quanto para as que sofreram influência do persulfato; Já o 
segundo analisa a influência de um agente degradante, o persulfato de potássio, que 
interage com a CS, degradando-a e, assim, formando partículas de menores tamanhos. A 
análise deste sistema foi feita medindo-se a viscosidade, turbidez e o potencial zeta, onde 
foi verificado que as partículas possuem tamanhos menores e conseqüente mudança de 
comportamento em suspensão.  

Palavras chave: Quitosana, Sistemas particulados, Coacervação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0078  
TÍTULO: THE EFFECT OF STELLAR WINDS ON CORONAL AND 
CHROMOSPHERIC  
ALUNO: LUIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO (00842674454)  
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)  
  
 
Resumo: 

Coronal x-ray emission flux of evolved solar-type stars present a clear dividing line in the 
HR Diagram: Stars earlier than the spectral type K2-3III show enhanced x-ray flux, 
whereas stars later than such spectral type show essentially no x-ray flux. In the present 
work we analyse a possible link between this effect on the x-ray flux of solar-type evolved 
stars and the behavior of CaII emission flux, a well stablished diagnostic of the chromosphe 
region. Such a link is analyzed in connection with the possible presence of massive winds 
in the evolutionary stage where the dividing line is observed.  

Palavras chave: Stellar magnetism, Stellar wind, x-ray and chromospheric emission  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0081  
TÍTULO: TEMPERATURE AT DIFFERENT REGIONS OF SOLAR-TYPE EVOLVED 
STARS  
ALUNO: SÂNZIA ALVES DO NASCIMENTO (05353836499)  
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)  
  
 
Resumo: 

In the present work we analyse the behavior of the stellar temperature in the photosphere, 
chromosphere and coronae of solar-type subgiant, giant and supergiant stars, on the basis of 
photometric color index, chromospheric and coronal emission flux. Whereas photospheric 
temperature depends only on direct photometry measurements, the temperature derived for 
the coronae and chromosphere is strongly model depedent. We analyse, in addition, the 
evolutionary behavior for these temperatures in different regions of the HR Diagram.  

Palavras chave: Solar-type evolved, Stellar photosphere, Stellar coronae and chromospher  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0084  
TÍTULO: SÍNTESE DE POLI(ACRILATO DE BUTILA-CO-ÁCIDO METACRÍLICO) 
E SEU COMPORTAMENTO ELETROCINÉTICO NA PRESENÇA DE UMA BASE 
FORTE  
ALUNO: JULIANA DE SOUZA NUNES (05245655462)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
 
 
Resumo: 

A polimerização em emulsão oferece uma maior possibilidade de flexibilidade operacional, 
permitindo otimizar a qualidade do polímero obtido. Para um melhor entendimento da 
estabilidade, da reologia e de muitas outras propriedades de tal polímero, uma descrição 
quantitativa da camada eletrostática na interface das partículas tornou-se muito relevante, 
uma vez que as interações eletrostáticas podem ser substanciais para a formação do látex. 
Nesse sentido, a mobilidade eletroforética tem sido uma poderosa ferramenta para o estudo 
das características eletrocinéticas da interface látex-solução aquosa. Dessa forma, o 
trabalho visa a formação de poli(acrilato de butila) e de poli(acrilato de butila-co-ácido 
metacrílico), a partir da copolimerização de seus respectivos monômeros, o acrilato de 
butila (BA) e o ácido metacrílico (MAA), e o estudo do seu comportamento na presença de 
uma base forte (NaOH), através de medidas de potencial zeta (?), turbidimetria, viscometria 
e medidas de pH do meio de dispersão. Os resultados em relação à viscometria mostraram 
que o látex formado em meio aquoso comporta-se como um fluido dilatante. Os resultados 
de potencial ? e pH evidenciaram a neutralização das partículas do látex na presença da 
base utilizada. Os valores de potencial ?, turbidimetria e pH do meio de dispersão 
mostraram-se adequados para a caracterização dos látices.  

Palavras chave: mobilidade eletroforética, polimerização em emulsão, colóides  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Código: ET0089  
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE NÉCTAR DE FRUTAS ENRIQUECIDO COM 
IOGURTE DE LEITE DE CABRA: ANÁLISE SENSORIAL  
ALUNO: BENTO PEREIRA DA COSTA NETO (01077967403)  
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453)  
CO-AUTOR: SHARLINE FLORENTINO DE MELO SANTOS (88567109434)  
CO-AUTOR: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)  
 
 
Resumo: 

Com o crescente consumo de bebidas lácticas no Brasil, nessas ultimas décadas, e também 
visando atender as exigências de mercado está se estudando no laboratório de tecnologia de 
alimentos do departamento de Engenharia Química da UFRN, como obter uma bebida 
láctica que atenda as características organolépticas e nutricionais esperada para esse tipo de 
alimento. Nesta pesquisa foram utilizadas matérias-primas regionais como o leite de cabra, 
que comparado com o leite de vaca apresenta uma composição nutricional superior, e 
polpas de frutas de diversos sabores. A metodologia utilizada é basicamente composta por 
três etapas: a) preparação do iogurte; b) preparação do néctar; c) preparação da bebida 
láctica. Na primeira etapa 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 16 
horas. A segunda etapa consistiu na mistura da polpa de fruta (goiaba e graviola) com o 
xarope (água e sacarose) e a terceira etapa consistiu na mistura do iogurte com o néctar, nas 
proporções definidas. A bebida láctica foi acondicionada em garrafas plásticas e 
armazenada sob refrigeração á 10ºC. Os resultados da análise sensorial das bebidas lácticas 
sabores graviola e goiaba, utilizando-se a escala hedônica mostraram que os dois sabores 
foram bem aceitos, pois tiveram um índice de aceitação maior que 70 %.  

Palavras chave: Néctar de frutas tropicais, Iogurte, Leite de cabra  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0094  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA VIZINHANÇA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA 
CAMADA DE AMOSTRAS NITRETADAS IONICAMENTE.  
ALUNO: KLEBER JOSÉ BARROS RIBEIRO (03444616457)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: EDALMY OLIVEIRA DE ALMEIDA (99177781449)  
 
 
Resumo: 

As características da camada em amostras nitretadas por plasma são fortemente 
influenciadas pelo bombardeamento local dos íons, os quais dependem do campo elétrico 
em sua vizinhança. Para amostras imersas no plasma, sua proximidade com vizinhanças 
não simétricas pode levar a valores diferentes do campo elétrico para as diferentes 
amostras. Nesse trabalho, 84 hastes de aço AISI 1020 foram nitretadas num reator de uma 
maneira assimétrica e em seguida as características da camada como microestrutura e 
espessura foram medidas. Verificou-se variações tanto na dureza como na espessura da 
camada para as diferentes hastes. Embora de modo menos intenso, também observou-se 
variação ao longo do eixo das hastes. As dispersões dos resultados são explicadas à luz da 
simetria das vizinhanças das amostras.  

Palavras chave: Nitretação ônica, Plasma, Aço 1020  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0099  
TÍTULO: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM RECEPTOR DIGITAL PARA A 
ESTAÇÃO INPE-CRN  
ALUNO: WALLACE ALVES DE ANDRADE ROCHA (04361810451)  
ORIENTADOR: MANOEL JOZEANE MAFRA DE CARVALHO (31751890406)  
  
 
Resumo: 

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

Palavras chave: Software, Telecomunicações, Gnuradio  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0104  
TÍTULO: PLUTON GRANÍTICO DE SERRA VERDE (PGSV) - CENTRO LESTE DA 
FAIXA SERIDÓ-RN  
ALUNO: MANOEL FELIPE DA SILVA NETO (03518481428)  
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)  
  
 
Resumo: 

O PGSV localiza-se no povoado homônimo, na região central do estado do Rio Grande do 
Norte, a W da cidade de Lages Pintadas. Geologicamente está inserido entre os xistos da 
Formação Seridó a leste, e uma fina faixa do embasamento gnáissico-migmatítico a oeste. 
O trabalho visou à caracterização geológica através de técnicas de sensores remoto e 
análise estrutural do plúton e suas encaixantes. O enfoque foi dado a geometria do corpo e 
seus fabrics planar e linear bem como sua relação com a zona de cisalhamento que o 
bordeja na porção oeste. Trata-se de um corpo mineralogicamente homogêneo, de textura 
fina a média, onde quartzo, plagioclásio, microclina e hornblenda ± biotita são os principais 
constituintes.O pluton mostra geometria en cornue alongado na direção NNE, com sua 
borda oeste delimitada por uma zona de transcorrência dextral NNE. A foliação magmática 
encontrada no “bulbo” do pluton é concêntrica com mergulho médio de 60°. Na borda 
oeste, as rochas gnáissicas possuem um fabric milonítico S3//C3 paralelo à encontrada no 
granito cuja atitude média é 60°/100°. A porção leste do pluton é dominada por granada-
biotita-xisto com trend geral NNE. Outros dois litotipos compõem o arcabouço litologico: 
um capeamento arenítico relacionado a Fm. Serra do Martins, na porção central e três plugs 
basálticos na extremidade NE do pluton relacionados ao vulcanismo Macau. Os dados 
estruturais apontam para uma cogeneticidade entre a colocação do pluton e o 
desenvolvimento da ZC.  

Palavras chave: Granito, Zona de cisalhamento, Plugs basálticos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0105  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS SEDIMENTARES E 
GEOMETRIA DE DUNAS EÓLICAS NO LITORAL ORIENTAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE  
ALUNO: JAMILI AGAMI QUEIROZ PINTO (04182579496)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)  
 
 
Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo principal determinar a geometria das dunas eólicas 
ao longo do litoral potiguar, contribuindo para a parametrização de formas de leito de 
depósitos eólicos, servindo como análogos recentes na modelagem de reservatórios 
petrolíferos de origem eólica. A metodologia consistiu na utilização de produtos de 
sensores remotos, GPS geodésico e GPR para parametrização das superfícies externas e 
internas dos campos de dunas. Na área estudada (Praia de Búzios), foram observadas 
shadow dunas, blowouts e dunas de blowouts, além de paleodunas do tipo parabólica e 
Hairpin. As estruturas sedimentares comumente observadas compreendem estratificações 
cruzadas de grande porte, marcas onduladas eólicas e laminações por fluxo de grãos. Para a 
determinação da geometria interna das dunas usando o GPR (Ground Penetration Radar), 
foram levantados dois perfis geofísicos, sendo um longitudinal ao blowout e outro 
perpendicular à duna de blowout. Os radargramas foram processados nos softwares Gradix 
e Radan, nos quais foram utilizados os seguintes procedimentos: Drift Removal, Dewow, 
Ajuste do tempo zero, Ganho, Filtros, Declip, conversão do tempo em profundidade e 
correção topográfica utilizando dados do GPS. A interpretação dos perfis foi realizada 
utilizando o Corel Draw, onde foi possível delimitar os foresets e superfícies limitantes.  

Palavras chave: dunas, geometria, GPR  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0108  
TÍTULO: ESTUDO DA EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO DE FENOL EM 
EFLUENTES INDUSTRIAIS  
ALUNO: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: DIEGO ÂNGELO DE ARAÚJO GOMES (04641084467)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
  
 
Resumo: 

Entre os diversos efluentes gerados na indústria de petróleo alguns apresentam 
contaminação com fenol, substância que pode ser fatal ao ser ingerida, inalada ou absorvida 
pela pele. Estudos estão sendo desenvolvidos para extração de fenol em efluentes, pela 
implantação de leis ambientais mais severas que impedem a emissão de fenol em 
concentração acima de 0,5 mg/L (CONAMA, 1991). Neste trabalho foi estudado o 
equilíbrio, a solubilidade do extratante e desenvolvido procedimento de extração para tratar 
efluente contaminado por fenol. O tempo de equilíbrio, a miscibilidade, juntamente com a 
seletividade do extratante foram estudados, pois são fatores determinantes na transferência 
de massa em sistema líquido-líquido. Utilizou-se como extratante na separação 
hidrocarboneto (hexano, heptano, decano e dodecano), álcool de cadeia longa (butanol, 
pentanol, hexanol, octanol e dodecanol) e solução de tensoativo (1% Renex 30, em álcool) 
no tratamento de uma solução sintética com 6000 mg/L de fenol. O Renex é um tensoativo 
comercial obtido através da reação de nonilfenol com óxido de eteno. Para determinar a 
concentração de fenol na fase aquosa foi utilizado o espectrofotômetro (U-2000/Hitachi) na 
região UV (com comprimento de onda 263.5 nm). Com as curvas de equilíbrio será 
possível calcular o número de estágios teóricos e a eficiência de separação comparando os 
extratantes. De acordo com resultados preliminares foi alcançada eficiência de 
aproximadamente 99 % de extração de fenol.  

Palavras chave: extração líquido-líquido, tensoativo, fenol  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0109  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TENSOATIVO NÃO-IÔNICO NA FORMAÇÃO DE GEL 
EM SISTEMAS AGUARRÁS-TENSOATIVO-ÁGUA  
ALUNO: DIEGO ÂNGELO DE ARAÚJO GOMES (04641084467)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
CO-AUTOR: ROBERTA DE MELO PEGADO (04132725405)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
 
 
Resumo: 

A mistura de tensoativo, fase orgânica e aquosa forma microemulsão que possui a 
característica de ser mistura termodinamicamente estável e transparente. Uma das 
propriedades mais importantes das microemulsões A/O é sua habilidade em dissolver 
substratos insolúveis, ou pouco solúveis, em solventes orgânicos. Desta forma, 
microemulsões podem formar géis altamente viscosos. Com o objetivo de identificar as 
regiões de gel, foram construídos diagramas de fases ternários, para os seguintes sistemas: 
fase orgânica: aguarrás; fase aquosa: água destilada; e tensoativo: não-iônico Unitol L 60, 
70, 90 e 100(Oxiteno). Para preparar o gel, a base de tensoativo, foi necessária a 
determinação das regiões em diagrama de fase ternário. Os diagramas foram obtidos a 
temperatura de 26ºC. As regiões do diagrama de fases foram descritas como: gel instável, 
gel turvo, gel e microemulsão, também chamada de região de Win IV. Com base nos 
diagramas construídos, pôde-se verificar que os tensoativos apresentam-se completamente 
solúveis na fase orgânica. A região de Win IV é apresentada em todos os sistemas na fase 
rica em aguarrás. O aparecimento da fase gel é devido à presença de água no sistema. Ao 
passo que a concentração de água aumenta, tem-se um aumento na região de gel de 80 a 
40% de tensoativo. À medida que a concentração de tensoativo diminui (40 a 0%) e a de 
água aumenta, o gel torna-se turvo e instável. Pode-se dizer que a presença de gel instável é 
devido à instabilidade do tensoativo.  

Palavras chave: gel, tensoativo, microemulsão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0111  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE DIATOMITA NAS PROPRIEDADES DE 
ESTABILIDADE, PERMEABILIDADE, POROSIDADE E ATAQUE ÁCIDO DE 
PASTAS DE CIMENTO PORTLAND  
ALUNO: ROSEANE APARECIDA DE BRITO (00897718429)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: KLEBER JOSÉ BARROS RIBEIRO (03444616457)  
  
 
Resumo: 

A diatomita é um material de origem sedimentar originado pelo acúmulo de carapaças de 
algas diatomáceas em ambientes marinhos, que é largamente aplicado em produtos e 
processos, como matéria-prima básica, insumo ou aditivo, em uma grande variedade de 
segmentos industriais, tais como: cerâmicas, tintas, fertilizantes, papel, abrasivos, plásticos 
e borracha, entre vários outros. A diatomita possui características pozolânicas e pode ser 
utilizada como aditivo em pastas de cimento visando a melhoria de propriedades pela 
conversão da Portlandita não reagida em gel C-S-H. O presente trabalho tem por objetivo 
investigar a influência da substituição parcial do cimento Portland da formulação por 
diatomita, em diferentes concentrações, nas propriedades de estabilidade, permeabilidade, 
porosidade e ataque ácido das pastas de cimento. Os resultados de estabilidade para as 
formulações com diatomita mostram que estas pastas são estáveis, não apresentam 
decantação de sólidos, nem retração, quando comparadas àquelas de referência. Os menores 
valores de permeabilidade e porosidade foram encontrados na formulação com densidade 
de 15,8 lb/gal e os resultados dos ensaios de ataque ácido comprovam que a adição de 
diatomita às pastas protege o cimento de lixiviação.  

Palavras chave: cimento, diatomita, caracterização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0114  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO DE INIBIÇÃO DO CLORETO DE SÓDIO NA 
ATIVIDADE MICROBIANA ATRAVÉS DE ENSAIOS RESPIROMÉTRICOS  
ALUNO: MÁRCIO SILVA BEZERRA (03096468478)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: LAERTE DE MEDEIROS BARROS JUNIOR (02239677422)  
CO-AUTOR: FRANKLIN MASTROIANO DA SILVA PEREIRA (94128472468)  
  
 
Resumo: 

A respirometria é uma técnica baseada na medição da velocidade de consumo de oxigênio 
(VCO), que representa a velocidade de respiração dos microrganismos presentes no sistema 
de tratamento. Através da VCO é possível detectar indiretamente a presença de elementos 
tóxicos que possam inibir os microrganismos e comprometer o sistema de tratamento. No 
presente trabalho propõe-se avaliar o efeito da concentração de cloreto de sódio na 
velocidade de degradação da glicose, através de ensaios cinéticos, por respirometria. Serão 
realizados ensaios com solução sintética, utilizando-se como inóculo um lodo proveniente 
de uma Refinaria de Petróleo. Os resultados gerados mostraram que a adição de 
concentrações crescentes de cloreto de sódio diminuiu a velocidade de consumo da glicose. 
A velocidade específica de respiração obtida para uma solução contendo somente glicose, 
numa faixa em que não ocorre inibição, foi de 0,246 (mg de O2/g SSV), enquanto que com 
a adição de uma concentração de cerca de 850 mg/L de cloreto de sódio, ocorreu uma 
diminuição na velocidade de respiração de cerca de 50% do valor obtido utilizando glicose 
como a única fonte de carbono. A concentração de biomassa utilizada foi de 2,15 g SSV/L. 
Através destes experimentos, é possível antecipar o comportamento do sistema no start-up 
de instalações, através de ensaios simples e rápidos, os quais permitem predizer o 
comportamento futuro, pelo menos no início da operação.  

Palavras chave: Respirometria, Salinidade, microrganismo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Código: ET0116  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM CONTROLE DE NIVEL  
ALUNO: LEONARDO VITOR ARAUJO CAVALCANTI (01216629420)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)  
  
 
Resumo: 

O plano de trabalho desenvolvido consistiu no desenvolvimento de um sistema de controle 
de nível, composto por três partes, são elas: construção dos tanques, montagens de um 
conversor e de circuito PWM, e finalmente de um sistema supervisório desenvolvido em 
Java. A comunicação do supervisório com a planta se dá através de uma rede local 
(protocolo TCP/IP). O algoritmo de controle é executa no servidor, o mesmo possui uma 
placa de aquisição de dados que recebe os dados da planta e envia os sinais de controle para 
a mesma. É através desse servidor que o supervisório controla a planta. O plano de trabalho 
foi implementado na pratica e se encontra em funcionamento no LACI - Laboratorio de 
acionamento, controle e instrumentacao da UFRN.  

Palavras chave: Controle de Nivel, Java, Linux  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0123  
TÍTULO: OS BABILÔNICOS NÃO UTILIZARAM O PRODUTO NOTÁVEL PARA A 
CONSTRUÇÃO DA TÁBUA DE PLIMPTON.  
ALUNO: PATRÍCIA ROMEIRO DA SILVA (00740502492)  
ORIENTADOR: JOHN A. FOSSA (000)  
CO-AUTOR: THIAGO LIMA (123)  
  
 
Resumo:  

No seu texto Number Theory: An Approach through History from Hammurapi to 
Legendre, André Weil, apresenta algumas possíveis explicações sobre a tábua 
babilônica conhecida como Plimpton 322. A tábua consiste de uma lista de 
ternos pitagóricos, na maioria primitivos. Weil conjeturou que os babilônios 
usaram o produto notável a² - b² = (a - b).(a + b) para construir a tábua. 
Desconfiando que este não seria um caminho praticável para a elaboração 
sistemática da referida tábua, desenvolvemos um programa computacional para 
testar a hipótese. Concluímos que, de fato, não parece ter sido efetuado 
pelos antigos babilônicos. 

Palavras chave: babilônios, tábua de Plimpton, produto notável  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0125  
TÍTULO: LUASPACE PLUS - UM AMBIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE 
APLICAÇÕES DISTRIBUÍDAS  
ALUNO: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO (03038841420)  
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (56765614400)  
  
 
Resumo: 

O ambiente LuaSpace tem como enfoque promover o reuso de componentes CORBA 
conferindo flexibilidade para configuração e reconfiguração dinâmica de aplicações 
CORBA. Na sua versão original, o LuaSpace possui duas grandes deficiências: (1) um 
número limitado de critérios que possam ser combinados para localizar e reutilizar 
componentes; (2) A ausência de mecanismos para garantir segurança das aplicações, 
impossibilitando o desenvolvimento de aplicações que necessitam de segurança como 
comércio eletrônico, telecomunicações e gerenciamento de redes. Nesse sentido, o objetivo 
desta pesquisa é estender o ambiente LuaSpace, criando o LuaSpace Plus, com extensões 
que incluem um novo serviço de seleção dinâmica denominado Discovering Service e uma 
biblioteca de segurança denominada LOrbSec. De forma a evitar soluções proprietárias, 
ambos os mecanismos foram implementados aproveitando o suporte dos serviços CORBA 
e dos seus repositórios de meta-informação. O Discovering Service oferecendo uma 
maneira simples e uniforme de estabelecer diversos critérios de seleção de componentes e o 
LOrbSec oferecendo um conjunto de funções para tornar aplicações seguras eximindo o 
programador da necessidade de conhecer a complexa estrutura do CORBASec. A pesquisa 
obteve bons resultados, uma vez que teve todos os mecanismos implementados e integrados 
ao LuaSpace Plus, além ter seus resultados publicados em três artigos através de dois 
simpósios com classificação A, atribuída pela CAPES.  

Palavras chave: Ambiente para Desenvolvimento, Aplicações Distribuídas, CORBA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0139  
TÍTULO: PREPARAÇÃO DO MONITOR E DE RECURSOS PARA A PRÁTICA 
DIDÁTICA  
ALUNO: MICHEL FACSON PEREIRA DA SILVA (02644141443)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CONRADO DUARTE (77689437834)  
CO-AUTOR: CÁTIA GUARACIARA F. T. ROSSI (77044568491)  
  
 
Resumo: 

Para o exercício bem sucedido da monitoria um dos requisitos essenciais é o domínio de 
conteúdo na disciplina pelo monitor. Outro requisito refere-se aos recursos a serem 
empregados no exercício didático. Para estas finalidades serem alcançadas é necessário ao 
monitor consolidar seu conhecimento e o compartilhar do mesmo com os alunos nas 
disciplinas. A inovação em recursos para o exercício didático requer do monitor a 
dedicação na pesquisa por novas fontes e na aplicabilidade das mesmas buscando a 
eficiência. O enfoque inovador tem sido direcionado ao aprimoramento, atualização e a 
ampliação do material didático oferecido atualmente aos alunos. Na criação de novo 
recurso o projeto tem como meta a criação do site da monitoria para disponibilizar todo o 
material em organização. A metodologia usada na busca e edição de documentos 
eletrônicos tem se revelada como de grande potencial na facilitação do aprendizado, na 
geração de material didático de qualidade e de acesso facilitado. A inovação em material 
didático tem trazido ao monitor um desafio duplo, exigindo maior profundidade teórica e a 
interação com o mesmo. Paralelamente o monitor tem se aprimorado na pesquisa de 
material didático, na geração de documentos, no domínio da ferramenta assim como no 
conhecimento de aplicativos, técnicas de ensino e oportunidades de estudo.Presentemente, 
já se tem uma coletânea volumosa de documentos eletrônicos que estão sendo organizados 
e adaptados ao enfoque das disciplinas.  

Palavras chave: Inovação, Conhecimento, Didática  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Código: ET0150  
TÍTULO: ANTENA DE FENDA DE TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS  
ALUNO: SÉRGIO PINHEIRO DOS SANTOS (04560387443)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo: 

Antenas planares estão cada vez mais sendo utilizadas atualmente, e suas principais 
vantagens são baixo peso e dimensões reduzidas. Com o uso do material Photonic Band 
Gap (PBG) Banda Fotônica Proibida, como substrato as perdas são reduzidas 
principalmente pela propagação do sinal através deste material. Com o objetivo de ampliar 
a aplicação relacionada a irradiação, assim como avançar nas pesquisas nesta área neste 
trabalho inseriu-se mais uma terceira camada de substrato sobreposta na parte superior do 
elemento de fenda irradiador. São apresentadas as equações dos campos eletromagnéticos 
para uma antena de fenda de três regiões dielétricas utilizando o método dinâmico da linha 
de transmissão transversa - LTT. Através do cálculo dos campos eletromagnéticos na fenda 
ressoadora assim como a utilização das funções de base adequadas obteve-se a freqüência 
de ressonância complexa. Implementando os programas computacionais em FORTRAN 
POWERSTATION foi desenvolvido neste trabalho o programa FRFTSS (Freqüência de 
Ressonância de antena de Fenda de Três Substratos Semicondutores). Os resultados obtidos 
para a freqüência de ressonância complexa em função das dimensões das antenas onde é 
realizada uma análise em função do comprimento da fenda assim como a comparação com 
um ressoador de linha de lâmina. Estes resultados foram comprovados com sucesso sendo 
apresentados novos gráficos.  

Palavras chave: Antena de fenda, Método LTT e PBG, Freqüência de Ressonância  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0151  
TÍTULO: PREPARAÇÃO DO MONITOR E DE RECURSOS PARA A PRÁTICA 
DIDÁTICA  
ALUNO: ALEXANDRE DE C. LOPO (01029513490)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CONRADO DUARTE (77689437834)  
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Resumo: 

O projeto de monitoria tem como alvo a evolução didática do monitor em uma disciplina 
experimental. Para se alcançar esse alvo é necessário o crescimento teórico do monitor, o 
adestramento experimental e o treinamento em compartilhar este crescimento com os 
alunos na disciplina. A evolução didática do monitor foi implementada, tendo como 
principais objetivos a organização e atualização novo material didático, a criação do site da 
monitoria para disponibilização do mesmo. O desenvolvimento didático do monitor tem 
exigido sua dedicação a pesquisa por material didático experimental atualizado e adaptado 
para realidade local. Visando a geração de coletânea de documentos eletrônicos. O 
exercício experimental na administração do laboratório envolvendo desde sua organização, 
a manipulação de soluções e o descarte de resíduos, tem desenvolvido a competência 
experimental do monitor. Por sua vez a busca por novas práticas tem trazido ao monitor 
desafio duplo exigindo fundamentação teórica ao mesmo tempo que a realização de testes 
experimentais. Presentemente, já se tem uma coletânea volumosa de novos materiais 
didáticos que estão sendo organizados e também adaptados ao cunho da disciplina. Foram 
encontradas várias experiências que podem substituir as atuais com melhor interatividade e 
profundidade teórica, sem onerar a Instituição.  

Palavras chave: Inovação, Experimental, Didática  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ÁRIDO.  
ALUNO: MARIANA BRITO DE LIMA (00975090437)  
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)  
  
 
Resumo: 

Neste trabalho aborda-se a questão de como elaborar um projeto arquitetônico no clima 
semi-árido, que atenda as necessidades do conforto do ambiente, utilizando-se da 
bioclimatologia como orientação projetual. Um estudo de arquitetura para o clima semi-
árido torna-se importante devido suas características marcantes. No semi-árido o clima 
quente e seco apresenta duas estações bem distintas: um período de seca e outro de chuvas, 
radiação direta, intensa, e baixo teor de umidade relativa do ar. Esta variação climática 
impõe a elaboração de uma arquitetura integrada com o clima local, visando uma habitação 
centrada no conforto ambiental do ser humano. A metodologia deste trabalho tem como 
principal referência à revisão bibliográfica em torno de obras que tratam sobre arquitetura 
bioclimática. Com isto busca-se sistematizar diretrizes projetuais e construtivas voltadas 
para o clima semi-árido. A hipótese aqui é a de que, a utilização dessas estratégias de 
projeto, auxiliariam para a criação de ambientes com maior qualidade de vida, atendendo as 
necessidades do homem no ambiente construído e no seu entorno, um ambiente integrado 
com as características da vida e do clima locais, consumindo a menor quantidade de energia 
e atendendo as exigências térmicas de seus usuários.  

Palavras chave: Conforto Ambiental, Projeto de Arquitetura, Clima Semi árido  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Código: ET0168  
TÍTULO: ANÁLISE E RESULTADOS DO ARRANJO DE ANTENA COM 
CONDIÇÃO COMPLEXA  
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Resumo: 

O método da Linha de Transmissão Transversa (LTT) é usado para a análise do patch 
retangular da antena de microfita com supercondutor, sendo a inclusão do patch 
supercondutor feita utilizando-se a condição de contorno complexa resistiva. O LTT é um 
método de onda completa, que tem como regra a obtenção dos campos eletromagnéticos em 
termos das componentes transversais à estrutura, ou seja, os campos nas direções x e z em 
função dos campos na direção y. É apresentado também um estudo das principais teorias 
que explicam o fenômeno da supercondutividade, as quais são: As teorias BCS, Equações 
de London e modelo dos Dois Fluidos. Serão obtidos os fatores de arranjos para tais 
configurações e os critérios da fase e do espaçamento entre os elementos que compõe o 
arranjo serão examinados com o objetivo de minimizar as perdas devido aos lóbulos 
secundários. São obtidos resultados da freqüência de ressonância complexa em função dos 
parâmetros da antena; diagramas de irradiação do Plano-E e Plano-H para os arranjos de 
fase de antenas planares para diferentes valores da fase e espaçamento entre os elementos.  

Palavras chave: ARRANJO DE ANTENAS, SUPERCONDUTORES, MÉTODO LTT-
LINHA DE TRANSMISSÃO TRANSVERSA  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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TÍTULO: TEORIA DINÂMICA DE ANTENA DE FENDA COM QUATRO CAMADAS  
ALUNO: MARCOS RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA (05202656459)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo: 

As antenas planares de fenda irradiadora estão sendo largamente utilizadas devido as suas 
dimensões e ao seu baixo peso. O objetivo do substrato é o de reduzir as perdas. Neste 
trabalho foram utilizados duas camadas de substrato na parte inferior da fenda e duas na 
parte superior. O trabalho apresenta as equações dos campos elétricos e magnéticos para 
uma antena de quatro camadas (regiões dielétricas), as equações dos campos elétricos e 
magnéticos na fenda foram mostrados utilizando o método de onda completa da linha de 
transmissão transversa – LTT, as condições de contorno e as funções de base adequadas 
foram utilizadas para se obter as freqüências de ressonância complexas, que são utilizadas 
para implementar o programa FRFQSS (Freqüência de Ressonância de antena de Fenda 
com Quatro Substratos Semicondutores). As equações já foram comprovadas com 
estruturas mais simples com menos regiões dielétricas.  

Palavras chave: Antena de fenda multicamada, MétodoLTT, Freqüência de Ressonância  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: ET0171  
TÍTULO: RESSOADOR DE FENDA DE TRÊS CAMADAS SUBPOSTAS  
ALUNO: MANOEL DO BONFIM LINS DE AQUINO (98096010344)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo: 

As antenas e ressoadores planares de fenda irradiadora estão sendo bastante utilizadas na 
freqüência de microondas, e suas principais vantagens baixo peso e suas dimensões 
reduzidas. O objetivo do substrato é reduzir as perdas, e neste trabalho foram utilizados 
duas camadas de substrato na parte inferior da fenda e uma camada superior. O trabalho 
esta em fase de desenvolvimento dos programas computacionais usando os campos 
elétricos e magnéticos para uma antena de três camadas (regiões dielétricas), as equações 
dos campos elétricos e magnéticos na fenda foram desenvolvidas utilizando o método de 
onda completa da linha de transmissão transversa – LTT e as condições de contorno para 
estas regiões. As equações já foram comprovadas com estruturas mais simples com duas 
regiões dielétricas.  

Palavras chave: Antena de fenda, MétodoLTT, Três camadas  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: ET0175  
TÍTULO: MONTAGEM DE UM DISPOSITIVO ELETROQUÍMICO PARA MEDIDA 
DE CONDUTIVIDADE.  
ALUNO: ANA CAROLINA PAIVA CARMO (04933020426)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)  
  
 
Resumo: 

A condutividade elétrica de soluções de eletrólitos tem origem nos fluxos de migração dos 
íons presentes na solução. Quanto maior for a quantidade de íons na solução, mais intensa é 
a interação íon-íon. Desenvolveu-se e montou-se um dispositivo constituído por uma célula 
de condutância e um circuito em ponte (ponte de Wheatstone). A partir da ponte de 
Wheatstone desenvolvida, aplicou-se um sinal alternado entre um dos terminais do circuito 
em paralelo e o resistor R2. O ajuste entre C e R3 foi feito através do osciloscópio, que 
estava ligado a outra extremidade do circuito em paralelo e ao resistor R2, até que ele 
indicasse diferença de voltagem nula. Depois do ajuste entre C e R3 ser realizado, esse 
circuito foi ligado a célula de condutância contendo uma solução padrão (solução aquosa de 
KCl), de condutividade conhecida, com o objetivo de balancear os efeitos de capacitância 
dessa célula (polarização). Nessa condição de balanceamento da ponte com a célula, a 
resistência Rx da célula pôde ser encontrada da expressão R1/R2=R3/Rx. A partir da 
determinação de Rx, pôde-se obter a condutividade, ?, das soluções estudadas, através da 
relação ?=(1/Rx).(l/A), onde l é a distância entre os eletrodos na célula e A é a área 
transversal desses eletrodos. MODALIDADE DA BOLSA: PIBIC/CNPq-UFRN 

Palavras chave: Condutividade Elétrica, Célula de Condutância, Eletrólitos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Código: ET0178  
TÍTULO: PRESERVAR É O QUE IMPORTA  
ALUNO: HUDA ANDRADE SILVA DELIMA (01172458448)  
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)  
  
 
Resumo: 

Nos dias atuais, enfatizam-se os temas ligados à conservação das construções antigas e de 
seus pertences, contribuindo para a compreensão da memória social de um lugar e 
elaboração de um acervo histórico e arquitetônico. Segundo o arquiteto Carlos Lemos, uma 
das formas de preservar é realizar levantamentos e inventários de construções, 
especialmente as condenadas ao desaparecimento pela ação do crescimento urbano. O 
projeto de Ensino e pesquisa na área de intervenções em sítios e edifícios históricos, 
desenvolvido na disciplina de Projeto de Arquitetura 05, de Arquitetura e Urbanismo, 
destina-se ao uma base teórico-metodológica consistente que fundamente projetos de 
preservação do patrimônio cultural e ambiental, através de levantamentos históricos e 
arquitetônicos, análises dos problemas e propostas de reutilização e restauro de antigas 
edificações. Neste trabalho, foram selecionadas quatro edificações históricas trabalhadas no 
primeiro semestre de 2004, no município de Nísia Floresta. Os alunos estudaram as 
tipologias e os processos construtivos, o quadro de conservação das edificações, sendo duas 
delas casas de engenhos. A cidade de Nísia Floresta surgiu no século XVII e apresenta um 
considerável sítio histórico do século XIX. A disciplina objetiva conscientizar os alunos da 
necessidade de preservar a memória da cidade e da sua arquitetura com propostas de 
revitalização e de restauro. Os resultados serão apresentados com base na produção e 
desempenho acadêmicos dos alunos.  

Palavras chave: Patrimônio Histórico, Nísia Floresta, Revitalização e Restauração  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0182  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS 
POR CARBETOS REFRATÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES 
POLIMÉRICOS.  
ALUNO: ANDRÉ RIBEIRO (01013703421)  
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720)  
CO-AUTOR: FERNANDO BARCELOS MARCOLINO DE SOUZA (01087952417)  
  
 
Resumo: 

O desenvolvimento de novas técnicas de produção tem sido progressivamente investigado 
para suprir a grande procura de materiais que possam ser utilizados em aplicações como, 
por exemplo, materiais estruturais e de alta resistência ao desgaste. Dentre elas, a obtenção 
de compósitos cerâmicos a partir de precursores poliméricos vem se mostrando bastante 
promissora. Este trabalho visa a caracterização de corpos cerâmicos à base de alumina 
reforçados por NbC. Neste processo foram utilizados os seguintes materiais: um polímero, 
nióbio metálico, alumina e alumínio metálico. Após todas as etapas de produção (mistura, 
homogeneização, compactação e sinterização) foram realizadas as analises térmicas (DTA 
e TG) e a difração de raios-X. Na primeira observou-se dois eventos de perda de peso entre 
520 a 670 ºC e entre 670 a 900 ºC. Na difração de raios-X observou-se à presença das fases 
NbC, Nb2C, Al2O3 que comprovam a eficiência da técnica utilizada.  

Palavras chave: Caracterização, Carbeto de Niobio, Precursores Poliméricos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0188  
TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS DAS RADIAÇÕES DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS EM SERES HUMANOS  
ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS F MATIAS (04908625433)  
ORIENTADOR: WILSON DA MATA (09453210404)  
  
 
Resumo:  

Quotidianamente os seres humanos estão expostos a radiações classificadas como não 
ionizantes(não causam a quebra de ligações iônicas)tendo como um dos principais efeitos o 
aquecimento do corpo provocado pela interação onda-matéria. Este trabalho tem como 
objetivo estudar os efeitos sobre os seres humanos destas radiações eletromagnéticas, 
especialmente em telefonia móvel, aparelhos celulares e estações rádio-base (ERB), 
analisando as legislações nacional e internacional com os respectivos valores que limitam a 
exposição humana e a realização de simulações numéricas utilizando o software XFDTD, 
baseado no método numérico FDTD. A metodologia foi baseada no estudo de trabalhos 
publicados sobre o assunto e simulações que tentam representar a interação de um aparelho 
celular com uma cabeça humana com dimensões de adulto e criança onde a cabeça foi 
representada por camadas de tecidos com dimensões e características dielétricas adequadas 
e o aparelho celular como uma caixa condutora com uma antena monopolo onde o objetivo 
inicial foi observar as características de absorção e os valores de SAR(taxa de absorção 
específica), em W/kg, comparando-as com a legislação vigente. Como resultados, podemos 
identificar que existem limites de exposição diferentes entre países e idéias contrárias entre 
autores sobre os efeitos analisados. As simulações realizadas mostram também os 
principais fatores que influenciam numa maior ou menor absorção de radiações 
eletromagnéticas pela cabeça humana. sar  

Palavras chave: Aquecimento do corpo, FDTD, SAR  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0190  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA COMPENSAÇÃO PARALELA DE LINHAS DE 
TRANSMISSÃO EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA  
ALUNO: MARCEL FERNANDES VIEIRA DA SILVA (04644647497)  
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)  
  
 
Resumo:  

O aumento do nível de carregamento,associado às restrições econômicas que impedem o 
investimento no aumento da capacidade de transmissão e de geração dos sistemas de 
energia elétrica,está levando esses sistemas ao colapso de tensão,o que pode acarretar em 
um blecaute parcial ou total do sistema.O estudo realizado,visa encontrar uma melhor 
maneira de compensar paralelamente os sistemas,afim de obter-se uma melhoria na 
estabilidade do sistema,realizando uma análise dos autovalores da Matriz Jacobiana desse 
sistema.Afim de avaliar o comportamento dos autovalores,foram realizados testes em dois 
sistemas distintos,um de 2 barras e outro de 30 barras.Para ambos,escolheu-se uma barra de 
carga,a qual sofreu incremento na demanda até o sistema atingir o colapso.A partir 
daí,foram realizadas diferentes formas de compensação paralela,com o objetivo de avaliar o 
comportamento dos autovalores para cada método(local e no meio da linha)e assim 
possibilitar uma comparação entre eles.Conclui-se que a injeção de potência reativa nas 
barras próximas a de colapso é pouco confiável,pois não desloca os autovalores para longe 
da origem do semi-plano esquerdo,ficando o sistema extremamente sensível a qualquer 
aumento de carga que vier a ocorrer.Observou-se também que a compensação local nas 
barras nem sempre é a melhor opção,tendo em vista que em alguns casos a compensação no 
meio das linhas afastam mais os autovalores da origem do semi-plano esquerdo,melhorando 
mais a estabilidade do sistema.  

Palavras chave: Autovalores, Compensação paralela, Colapso de tensão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0191  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS PARA A INDÚSTRIA 
DO PETRÓLEO.  
ALUNO: EMANUELLA LAYNE FERREIRA VIDAL (01255793490)  
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
  
 
Resumo:  

Quando polímeros são utilizados na recuperação avançada de petróleo, é muito importante 
que as suas propriedades físico-químicas não sejam rapidamente modificadas, 
especialmente a viscosidade, que se constitui na principal propriedade de interesse. 
Entretanto, no meio poroso, os polímeros podem sofrer degradação química, mecânica e 
biológica, que tendem a reduzir a massa molar e, conseqüentemente, a viscosidade do 
polímero em solução. Com o intuito de minimizar essas degradações, uma nova classe de 
polímeros, denominada “Polímeros hidrossolúveis hidrofobicamente modificados” tem sido 
desenvolvida. São polímeros que contêm em sua cadeia uma pequena porção de grupos 
hidrofóbicos que favorecem o aumento da viscosidade no meio aquoso. Neste trabalho, 
amostras de carboximetilcelulose foram purificadas e utilizadas na obtenção de 
copolímeros de N,N–dihexilacrilamida-g-carboximetilcelulose. A técnica de síntese 
empregada foi a copolimerização micelar. Os copolímeros obtidos foram caracterizados por 
análises viscosimétrica e reológica, em regime diluído. Com o aumento do número de 
blocos hidrofóbicos e a temperatura, os copolímeros sintetizados apresentaram maiores 
valores de viscosidade.  

Palavras chave: carboximetilcelulose, petróleo, polímero  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0202  
TÍTULO: ANALISE TÉRMICA DO COMPÓSITO DE GESSO COM PARTÍCULAS DE 
EPS.  
ALUNO: FELIPE MARTINS LIMA (01138922412)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
  
 
Resumo: 

A utilização de equações que possam prever propriedades térmicas de compósitos com 
adição de partículas é fundamental para utilização destes materiais em aplicações de 
engenharia. Esse estudo tem como objetivo analisar as propriedades térmicas de um 
compósito de matriz de gesso com adição de partículas de EPS e comparar os dados obtidos 
experimentalmente com as propriedades calculadas através de modelos matemáticos. 
Amostras do compósito de gesso com partículas de EPS foram preparadas para a medição 
das propriedades térmicas, com frações de volume das partículas variando entre 0% e 70%. 
Os dados obtidos mostram que houve uma diminuição considerável da condutividade 
térmica com o aumento da fração de volume das partículas. Os resultados experimentais 
foram comparados com valores calculados, a partir de equações para cálculo de 
condutividade térmica publicadas na literatura, para verificação.  

Palavras chave: condutividade térmica, gesso, EPS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Código: ET0209  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES INTELIGENTES HÍBRIDOS  
ALUNO: FABIANO DE SOUSA PESSOA (01167313461)  
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
CO-AUTOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468)  
 
 
Resumo:  

Modelos baseados em ferramentas matemáticas convencionais geralmente não são 
suficientemente precisos para representar, com boa precisão e detalhamento, o 
comportamento de sistemas complexos, dificultando a obtenção de controladores eficientes. 
Devido a seu grande desenvolvimento, a Inteligência Artificial (IA) tem se tornado uma das 
principais ferramentas na construção de controladores de alto desempenho. O presente 
trabalho apresenta um estudo sobre aplicações de Controladores Híbridos Inteligentes. 
Inicialmente, importantes ferramentas de IA, como: a lógica nebulosa (fuzzy) e as redes 
neurais artificiais (RNAs) são utilizadas separadamente, explorando suas potencialidades e 
obtendo implementações. Em seguida uma combinação das duas técnicas é investigada para 
a obtenção de Controladores Híbridos Inteligentes, onde são combinadas a capacidade de 
aprendizado das RNAs com a simplicidade na representação do conhecimento em sistemas 
fuzzy. Tais controladores são conhecidos como neuro-fuzzy. Nesse contexto se destaca o 
ANFIS (Adaptive Network Based Fuzzy Inference System), principal objeto de estudo 
deste trabalho. Como algoritmo de aprendizado para o ANFIS é proposta uma combinação 
da regra do gradiente descendente (backpropagation) com um estimador de mínimos 
quadrados. O objetivo final consiste na implementação de um sistema ANFIS para 
aproximação de uma função.  

Palavras chave: CONTROLE, NEURO-FUZZY, ANFIS  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0210  
TÍTULO: A ENTROPIA DE TSALLIS E AS REDES COMPLEXAS  
ALUNO: FRANCIANE SILVA DE AZEVEDO (04411210479)  
ORIENTADOR: JANILO SANTOS (01999044487)  
  
 
Resumo:  

Estruturas complexas tipo teia descrevem uma variedade de sistemas de grande importância 
tecnológica e social. Numa rede nem todos os nós têm o mesmo grau de conectividade k. O 
espalhamento em k é caracterizado por uma função distribuição P(k). Para um grafo 
aleatório esta distribuição é a de Poisson com pico em P(). Uma descoberta importante feita 
nos últimos anos é que para a maioria das redes complexas reais a função distribuição 
obedece uma lei de potência, em vez da distribuição de Poisson. Esta descoberta trouxe de 
volta um grande interesse na modelagem de redes complexas, seja por grafos aleatórios, 
modelos de small-world, ou os chamados scale-free. Em 1998 Constantino Tsallis, 
motivado pelo estudo de sistemas não-extensivos, propôs uma entropia que não escala com 
o tamanho do sistema. Leis de distribuição de probabilidades tipo potência são obtidas 
como um princípio de mínimo desta entropia. Sabemos que os modelos scale-free de redes 
complexas têm justamente esta característica. O objetivo deste trabalho é estudar a relação 
entre as várias leis de distribuição que surgem da proposta de Tsallis e as distribuições P(k) 
que surgem nos modelos scale-free de redes complexas. Fazemos uso do programa PAJEK 
para o levantamento de curvas de distribuição de conectividade das redes. Comparamos as 
distribuições P(k) das redes complexas com curvas teóricas das q-distribuições derivadas da 
entropia de Tsallis.  

Palavras chave: Redes Complexas, Grafos, Entropia não extensiva  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0211  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS EM SISTEMAS DE 
CONTROLE  
ALUNO: JOSE MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR (03882174480)  
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (82675090468)  
CO-AUTOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
  
 
Resumo: 

Baseados nas teorias da Evolução Darwiniana e Seleção Natural, os Algoritmos Genéticos 
têm por objetivo procurar uma solução ótima pelo refinamento genético de uma população 
de possíveis soluções para um dado problema. Nesse trabalho, algoritmos genéticos foram 
utilizados para a obtenção dos parâmetros ótimos (Kp, Ti, Td) de um controlador PID 
usado no controle de uma planta do tipo trave-bola (ball and beam). As não linearidades 
deste tipo de planta são apenas um dos tantos atrativos que fazem com que ela seja uma das 
mais usadas em pesquisas sobre controle de sistemas dinâmicos em todo o mundo. 
Inicialmente, um modelo matemático foi utilizado em simulações para redução do espaço 
de busca para tais parâmetros. Posteriormente, um algoritmo genético foi implementado em 
tempo real para validação dos resultados das simulações, onde se pode constatar que devido 
às não linearidades da planta real, principalmente aos efeitos do atrito seco, diferentes 
indivíduos, dentro do subespaço de busca determinado na etapa de simulações, poderiam 
assumir a posição de melhor indivíduo de uma população em função de fatores externos ao 
algoritmo. Foi possível concluir que através das simulações obteve-se um subespaço ótimo 
para os valores dos parâmetros desejados, porém a não repetitividade das condições de 
operação da planta real impossibilitou um maior refinamento dos resultados.  

Palavras chave: Controle, Algoritmos Genéticos, Ball and Beam  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0216  
TÍTULO: PRANCHETA X COMPUTADOR: VANTAGENS E DESVANTAGENS 
ENTRE OS MÉTODOS TRADICIONAIS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E O USO 
DA INFORMÁTICA APLICADA AO DESENHO DE ARQUITETURA  
ALUNO: DANIEL FERNANDES DE MACEDO (00965972402)  
ORIENTADOR: JESONIAS DA SILVA OLIVEIRA (15594483420)  
  
 
Resumo: 

O desenho auxiliado por computador tornou-se rotineiro e unânime entre os que lidam com 
o projeto de arquitetura. O trabalho objetiva realizar um estudo comparativo das vantagens 
e desvantagens entre os métodos tradicionais de representação gráfica (prancheta) e os 
sistemas informatizados de desenho e projeto englobados pela sigla CAD (Computer Aided 
Design). Para isso, são feitas duas análises. Primeiramente, apoiado na bibliografia 
disponível sobre Representação Gráfica e o software AutoCAD e em pesquisas realizadas 
sobre o tema, parte-se para uma visão mais geral que abrange aspectos negativos e 
positivos do uso da prancheta e do computador como exigências visuais, confinamento, 
intensificação e velocidade da produção, conhecimentos específicos, entre outros. Em 
seguida, através da análise dos trabalhos de conclusão dos alunos do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFRN e tomando por referência manuais e livros de desenho de arquitetura, 
faz-se uma avaliação centrada na qualidade da representação final de projetos realizados 
tanto na prancheta quanto no computador, envolvendo aspectos como o uso correto das 
normas técnicas, traçado, clareza de informações, organização das pranchas, humanização 
do desenho, etc. Os resultados demonstram que no computador, apesar do desgaste físico e 
mental, obtêm-se uma melhor produção e gerenciamento dos desenhos, enquanto que no 
método tradicional, a leitura do projeto tona-se mais fácil devido a humanização e 
personalização do desenho.  

Palavras chave: Desenho de Arquitetura, Linguagem Gráfica, Computação Gráfica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0219  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO INICIAL DE BIOMASSA  
ALUNO: JÚLIO NANDENHA (01339691426)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: ALBINA DA SILVA MOREIRA (63730294415)  
CO-AUTOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
 
 
Resumo: 

No presente trabalho estudou-se a influência da concentração inicial de biomassa na 
biossorção de Ferro e Cobre presentes em óleos lubrificantes usados. A biomassa utilizada 
foi à alga marinha Sargassum sp. abundante em nossa região. Os experimentos foram 
realizados em frascos erlenmeyer de 1000 mL. Em cada frasco, uma certa quantidade de 
biomassa, variando de 0,2 a 5 g, foi colocada em contato com 500 mL de óleo lubrificante 
usado e a mistura foi agitada durante 10 horas (tempo, determinado previamente, necessário 
para que o equilíbrio fosse atingido) em um shaker rotativo à 200 rpm. A partir dos 
resultados obtidos observa-se que há um decréscimo da capacidade de sorção do Ferro à 
medida que se adota maiores quantidades de biomassa, provavelmente em decorrência da 
diminuição da área interfacial de contato quando se trabalha com maiores quantidades de 
biomassa. Para o Cobre, igualmente verifica-se o decréscimo da sorção à medida que se 
aumenta a quantidade de biomassa.  

Palavras chave: Biossorção, Óleos lubrificantes usados, Sargassum sp.  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0220  
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO DA ADSORÇÃO DE PROTEÍNAS DO SORO DE 
QUEIJO DO TIPO “COALHO” PARA A RESINA ANIÔNICA STREAMLINE DEAE  
ALUNO: BRUNA MARIA EMERENCIANO CHAGAS (05771378402)  
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
CO-AUTOR: ALEX SANDRO SANTOS COSTA (02574676459)  
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
 
 
Resumo:  

No presente trabalho faz-se uma avaliação preliminar da cinética de adsorção das proteínas 
existentes no soro do queijo tipo “coalho” para a resina de troca aniônica Streamline 
DEAE, objetivando uma utilização futura dessas proteínas, isoladamente ou na forma de 
um concentrado proteíco. Inicialmente, o soro foi coletado em queijeiras artesanais 
localizadas na zona rural da cidade do Natal/RN e caracterizado no Laboratório de 
Engenharia Bioquímica (LEB). No estudo cinético em banho finito (batelada) adicionou-se 
soro do tipo coalho em diferentes concentrações, obtidas por diluição, para Erlenmeyers de 
250 ml monitorando-se a concentração de proteínas no sobrenadante em função do tempo. 
O método de determinação de proteínas utilizado foi o de leitura direta a 280 nm, partindo-
se de uma curva padrão de BSA. A quantidade de proteína adsorvida na resina Streamline 
DEAE foi obtida por um balanço de massa. O pH utilizado foi de 6,8 e a temperatura foi a 
ambiente. Os resultados mostraram que após o equilíbrio foi possível adsorver 3,0 mg de 
proteínas/ml de adsorvente.  

Palavras chave: Adsorção, Soro, Proteínas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0221 
TÍTULO: ESTUDO DA CAPACIDADE DINÂMICA DE SORO ALBUMINA BOVINA 
EM RESINA DE TROCA IÔNICA USADA PARA A ADSOÇÃO EM LEITO 
EXPANDIDO (ALE)  
ALUNO: ALEX SANDRO SANTOS COSTA (02574676459)  
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS  (87510383404) 
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
 
 
Resumo:  
 
O presente trabalho investiga a influência dos fatores: pH, força iônica e concentração de 
Albumina de Soro Bovina (BSA), na adsorção da BSA para a resina de troca aniônica 
Streamline DEAE usando-se o leito na forma expandida. Uma coluna de 2,6 cm de 
diâmetro e 30,0 cm de altura foi utilizada nos experimentos. Na análise da influência dos 
fatores utilizou-se um planejamento fatorial 23 com triplicata no ponto central. Os níveis 
dos fatores investigados foram: pH (-1) 7,0; (0) 7,5; (+1) 8,0; força iônica [mM] (-1) 20,0; 
(0) 60,0; (+1) 100,0; concentração de BSA [mg/ml] (-1) 0,5; (0) 1,0; (+1) 1,5, e a variável 
resposta foi a quantidade de BSA não adsorvida no volume de ruptura, ou seja, quando 
C/Co=0,1. As análises das eficiências basearam-se na obtenção da curva de equilíbrio de 
uma solução de BSA (1,0 mg/ml) em tampão Tris/HCl (60,0 mM; pH=7,5) à temperatura 
ambiente usando-se uma velocidade superficial de 100,0 cm/h, a solução foi submetida ao 
leito até a exaustão, ou seja, quando C/Co=1,0. Os resultados mostraram que na faixa 
analisada e ao nível de 95% de confiança, a concentração de BSA, força iônica e a 
interação entre eles foram os que mais influenciaram na variável resposta, respectivamente. 
Quanto às eficiências de recuperação do soluto e de utilização do leito, os valore obtidos 
foram 95,8% e 82,0%, respectivamente. A capacidade dinâmica foi de 36,4 mg de BSA/ml  
 
Palavras chave: Adsorção em Leito Expandido, Soro Albumina Bovina, Proteínas 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local 
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CÓDIGO: ET0223  
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DAS PROTEÍNAS DO SORO DE QUEIJO DE COALHO  
ALUNO: FABIANA DO NASCIMENTO SANTOS (03554512478)  
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: ELIANE ROLIM FLORENTINO (41469674491)  
CO-AUTOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
CO-AUTOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS (87510383404)  
 
 
Resumo: 

No presente trabalho estudou-se a remoção das proteínas do soro, proveniente da fabricação 
do queijo “tipo coalho” produzido no nordeste do Brasil, utilizando-se o método ácido-
térmico, que consiste na adição de sais, ácidos orgânicos (ácido láctico) e calor (o 
aquecimento do soro a 90°C), e o método de coagulação/floculação com quitosana para a 
recuperação das proteínas do soro a diferentes temperaturas. O soro foi inicialmente 
caracterizado, determinando-se o teor de proteínas, lactose e sais minerais e submetido a 
tratamento com os respectivos métodos: ácido térmico e coagulação/floculação. Os 
resultados mostraram que a maior quantidade de proteína removida (73%) ocorreu quando 
se utilizou o método ácido-térmico. Já no método usando quitosana a maior remoção foi de 
apenas 62%. Foi observado ainda que, 1,39% a mais de lactose permaneceu no soro quando 
se utilizou o método Ácido-Térmico. Em geral, o método Ácido-Térmico se mostrou mais 
adequado para a remoção de proteínas do soro do que a coagulação/precipitação por 
quitosana.  

Palavras chave: Soro de queijo, Precipitação/coagulação de proteínas, Quitosana  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0225  
TÍTULO: ESTUDO DA OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CERÂMICA 
BRANCA A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DOS PEGMATITOS DO RIO GRANDE 
DO NORTE.  
ALUNO: LAURENILDO MARQUES DE OLIVEIRA (00993851479)  
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)  
CO-AUTOR: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425)  
CO-AUTOR: ALESSANDRA MICHELLE ALVARES ANDRADE (02392884404)  
CO-AUTOR: NAGIB FRANCISCO DA SILVA (43050530472)  
 
 
Resumo:  

Os pegmatitos encontrados nas regiões do Seridó e do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, 
apresentam reservas minerais de caulim, quartzo e feldspato abundantes de alta qualidade. 
Neste trabalho é apresentado um estudo da obtenção de uma cerâmica branca, desenvolvida 
a partir dessas matérias-primas. A cerâmica branca foi obtida através da mistura em teores 
adequados de caulim, feldspato, quartzo e argila. É apresentado uma caracterização da 
matéria-prima através de ensaio de granulometria a laser, difração de raios-x, análise 
térmica diferencial, TDA e TGA. Os resultados da sinterização são apresentados em função 
da retração linear, densidade aparente, análise de cor, perda de massa e absorção de água. É 
também apresentado uma análise dilatométrica até 1250ºC da cerâmica estudada.  

Palavras chave: Carâmica Branca, Sinterização, Caracterização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0230  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA POLUIÇÃO POR NUTRIENTES 
NITROGENADOS EM EFLUENTES DE FAZENDAS DE CULTIVO DE CAMARÃO 
NO NORDESTE BRASILEIRO  
ALUNO: ANAXSANDRA DA COSTA LIMA (01216452407)  
ORIENTADOR: MARIA DEL PILAR DURANTE INGUNZA (00871819406)  
  
 
Resumo:  

Com o desenvolvimento da carcinicultura, a problemática sobre a capacidade de suporte 
dos estuários, no que diz respeito à qualidade das águas, tem-se intensificado, fazendo com 
que seja necessário o controle da poluição desses efluentes. Com o objetivo de fazer esse 
controle, é imprescindível a avaliação do ciclo do nitrogênio nas águas. Nesse estudo, a 
metodologia aplicada é baseada na comparação entre os teores de nitrogênio de duas praias 
de Natal, praia de Areia Preta e praia de Cotovelo e resultados de análises já realizadas em 
uma fazenda de cultivo de camarão. Os resultados obtidos indicam que os teores de 
nitrogênio existentes na fazenda de camarão definida são superiores às concentrações de 
nitrogênio observadas nas praias estudadas. Assim, não houve presença significativa de 
nitrogênio na praia de cotovelo, apenas foram encontrados teores de nitrogênio amoniacal 
na praia de Areia Preta, onde foi constatada a existência de um ponto de lançamento de 
esgoto bruto. As concentrações de coliformes fecais confirmam a existência de poluição. 
Os altos teores de nitrogênio encontrados nos efluentes da fazenda são devidos a um 
incremento na concentração de matéria orgânica nas águas devido principalmente a ração e 
aos produtos e sub-produtos do metabolismo dos camarões. Devido às características da 
qualidade das águas, faz-se necessário um tratamento dos efluentes finais da fazenda antes 
do lançamento, evitando assim a degradação ambiental dos corpos aquáticos receptores.  

Palavras chave: Carcinicultura, água salgada, coliformes fecais  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0236  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ACETAIS VISANDO SUA 
APLICAÇÃO NA INDUSTRIA DO PETRÓLEO  
ALUNO: GISELLE PEREIRA MOREIRA (01050515439)  
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
 
 
Resumo:  

Acetais são compostos orgânicos formados pela adição de uma molécula de álcool a uma 
molécula de aldeído. Quando a reação ocorre com a adição de somente uma molécula de 
álcool forma-se um hemiacetal. Nesse trabalho, procuramos investigar matérias-primas de 
fácil disponibilidade, de baixo custo, e origem renovável para a obtenção de acetais de alto 
peso molecular, visando sua aplicação como aditivo em fluidos de perfuração à base de 
óleo. Com este objetivo, acetais foram sintetizados a partir da dupla adição de um diol 
vicinal de açúcares (sacarose, arabinose e dextrose) à cetona protonada. A sacarose e 
arabinose permaneceram sob agitação por aproximadamente 2h e 30min e, em seguida, o 
produto foi neutralizado com solução 50% de hidróxido de sódio e solução saturada de 
carbonato de sódio. Logo após a neutralização, a solução foi filtrada e evaporada a pressão 
reduzida. Em seguida, o produto obtido foi solubilizado em diclorometano e agitado por 
mais 2h. Posteriormente, foi adicionada solução de bicarbonato de sódio e água. Após 
filtração, o solvente foi evaporado em rotaevaporador. No caso da dextrose, foi adicionado 
H2SO4 a 10% ao meio reacional e a solução agitada por 2 h e 30 mim. Após esse tempo, o 
sistema foi neutralizado com solução de NaOH 1,0 M a temperatura de 25ºC. Finalmente, o 
produto foi liofilizado e caracterizado por espectroscopia de infravermelho e 1H RMN.  
 
 

Palavras chave: acetal, açucares, sintese  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0240  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE MATERIAL FOTÔNICO EM LINHAS DE LÂMINAS 
UNILATERAIS  
ALUNO: EMERSON APARECIDO DE DEUS LEAL (89785894304)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 
 
Resumo:  

As linhas de lâminas unilaterais consistem de duas lâminas metálicas em um dos lados de 
um substrato dielétrico, adaptadas no plano E de um guia de ondas retangular na faixa de 
ondas milimétricas. Com o uso do material Photonic Band Gap (PBG) Banda Fotônica 
Proibida como substrato, as perdas são reduzidas principalmente pela propagação do sinal 
através deste material. Com o intuito de caracterizar estas estruturas, são determinados 
alguns parâmetros como: constante de atenuação, constante dielétrica efetiva e a 
impedância característica, usando o método LTT ( Linha de Transmissão Transversa ) 
associado ao programa desenvolvido em Fortarn77 exclusivamente para este fim. Por meio 
destes, determinamos as componentes do campo eletromagnético nas diversas regiões 
consideradas no interior do guia, e a partir das condições de contorno, determina-se a 
equação característica, cujas raízes permitem a obtenção da constante de propagação para o 
modo dominante. Para encontar outros modos de ordem superior, a expansão dos campos 
nas fendas em termos de várias funções base se faz necessário. Os resultados obtidos foram 
comprovados com sucesso sendo apresentados novos gráficos. 

Palavras chave: LINHAS LÂMINAS, ONDAS MILIMÉTRICAS, FOTÔNICA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0250  
TÍTULO: SUBSTRATO FOTÔNICO PBG EM LINHA DE LÂMINA BILATERAL  
ALUNO: ISNALDO MUNIZ DE ARAÚJO JÚNIOR (04508200419)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo:  

As linhas de lâminas bilaterais consistem de duas lâminas metálicas em dois lados de um 
substrato fotônico, adaptadas no plano E de um guia de ondas retangular na faixa de ondas 
milimétricas. Com o uso do material Photonic Band Gap (PBG) Banda Fotônica Proibida 
como substrato, as perdas são reduzidas principalmente pela propagação do sinal através 
deste material. Com o intuito de caracterizar estas estruturas, são determinados alguns 
parâmetros como, constante de atenuação, constante dielétrica efetiva e a impedância 
característica, usando o método LTT (Linha de Transmissão Transversa) associado ao 
programa desenvolvido em Fortran exclusivamente para este fim. Por meio destes, 
determinam-se as componentes do campo eletromagnético nas diversas regiões 
consideradas no interior do guia, e a partir das condições de contorno, determina-se à 
equação característica, cujas raízes permitem a obtenção da constante de propagação para o 
modo dominante. Para encontrar outros modos de ordem superior, a expansão dos campos 
nas fendas em termos de várias funções base se faz necessário. Os resultados obtidos foram 
comprovados com sucesso sendo apresentados novas curvas. 

Palavras chave: Linhas de Lâminas Bilaterais, Método LTT, PBG, Propagação e 
Impedância Complexa  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: ET0264  
TÍTULO: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NANOMÉTRICOS 
TIPO ESPINÉLIO.  
ALUNO: CHRISTIANE KELLY MELO DE ARAÚJO (03396382498)  
ORIENTADOR: OTOM ANSELMO DE OLIVEIRA (03936872449)  
  
 
Resumo: 

Estudos sobre novos materiais cerâmicos vêm possibilitando grandes avanços em pesquisas 
sobre ciências e engenharia de materiais. Em aplicações catalíticas, por exemplo, o uso de 
materiais nanoestruturados resulta em menor floculação ou reaglomeração dos reagentes, 
maior poder de adsorção e, por conseguinte, maior eficiência nos processos catalíticos. 
Desses materiais, os espinélios, que são óxidos mistos do tipo AB2O4, têm destacada ação 
catalítica na desidratação de álcoois e no craqueamento de frações pesadas do petróleo, 
apresentando boa seletividade nos processos e produtos obtidos nas reações. Neste trabalho 
foram sintetizados e caracterizados os espinélios NiAl2O4, CuAl2O4 e ZnAl2O4, 
utilizando-se o método dos precursores poliméricos (Método de Pechini), que proporciona 
melhor distribuição dos cátions na matriz polimérica, com obtenção de óxidos mais 
homogêneos e de melhor qualidade. O material de cada síntese foi calcinado entre 300 ºC e 
900 ºC e as espécies formadas durante a calcinação foram investigadas usando-se Difração 
de Raio X, Analise Termogravimétrica, Espectroscopia na Região do infravermelho com 
transformada de Fourier, tamanho médio de partículas, medida de área superficial (BET) e 
de Microscopia Eletrônica de Varredura. Na seqüência dos trabalhos, serão estudadas 
possibilidades de uso desses espinélios e, para os compostos com níquel ou com cobre 
serão avaliadas, também, possibilidades de uso como pigmentos. 

Palavras chave: Espinélio, Cerâmicos, Catalíticos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0267  
TÍTULO: EFEITOS DE TAMANHO FINITO E CONDIÇÕES DE CONTORNO EM 
SIMULAÇÃO NUMÉRICA  
ALUNO: FRANCISCO EDUARDO FERNANDES E SILVA (04473473490)  
ORIENTADOR: ANANIAS MONTEIRO MARIZ (07136200482)  
  
 
Resumo:  

Estudamos, através de simulação computacional, o modelo de Ising estocástico em 
dimensão 2, com dinâmica de Metrópolis, para investigar o efeito do tamanho finito e das 
condições de contorno nas suas propriedades críticas. Tal estudo revela-se de importância 
crucial já que somente no limite termodinâmico (tamanho infinito) existe transição de fase 
e em simulações, realizadas necessariamente em sistemas finitos, somos forçados a realizar 
extrapolações para o infinito. Deste modo, precisamos de uma maneira de eliminar (ou ao 
menos minimizar) efeitos espúrios associados às bordas da rede, devido ao seu pequeno 
tamanho em comparação com um sistema real. Com a implementação de condições de 
contorno periódicas, acreditamos que esses efeitos serão minimizados. A princípio, foi 
estudado detalhadamente o funcionamento do modelo de Ising na existência e não-
existência de condições de contorno periódicas. Excelentes resultados foram obtidos: a 
evolução da magnetização e da energia do sistema, ao longo do tempo e com diferentes 
temperaturas, converge para os resultados esperados. A temperatura crítica do sistema 
também é satisfatória, pois converge para o valor esperado quando aumentamos o tamanho 
da rede de spins. Como resultado principal desse projeto, demonstramos que a condição de 
contorno periódica elimina consideravelmente esses efeitos associados às bordas da rede.  

Palavras chave: Eduardo, Ananias, Física  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0268  
TÍTULO: “CARTOGRAFIA E GEOQUÍMICA DO QUARTZITO MICÁCEO DE 
EQUADOR–PARELHAS/RN: DEFINIÇÃO DO SEU POTENCIAL LITINÍFERO”  
ALUNO: LINDARAY SOUSA DA COSTA (97123480406)  
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304)  
 
 
Resumo:  

Os quartzitos micáceos da Formação Equador que afloram na região de Equador-
Parelhas/RN apresentam concentração significativa de lítio, tanto em rocha total como nos 
concentrados de micas. Neste contexto, foi realizado um estudo com o intuito de se 
acrescentar maior valor agregado a estes quartzitos, que são explorados na região como 
simples pedra-de-calçada. Este valor agregado viria a partir da exploração destas rochas 
como uma fonte alternativa de minério-de-lítio. Foram realizados estudos 
cartográficos/petrográficos e geoquímicos nos corpos-quartzíticos, de modo a se definir à 
dinâmica geológica da formação destes corposs; a importância da fonte de sedimentos 
responsável pela formação destes quartzitos micáceo; e a definição, qualificação e 
quantificação de depósitos minerais. Na primeira etapa, foram analisadas por 
Espectrometria de Absorção Atômica (AAS) 10 amostras de rochas. A partir destes 
resultados foram selecionadas as amostras com os maiores teores de lítio, de onde se obteve 
os concentrados de micas, a partir da separação magnética. Estes concentrados também 
foram analisados por AAS. O teor máximo em óxido de lítio obtido foi de 0,007%, o que 
dá 70 g/tonelada. O que permite caracterizar esta rocha quartzítica como uma fonte pobre 
de minério de lítio.  

Palavras chave: Minério de lítio, Quartzitos micáceos, Seridó  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0269  
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE CORPOS VULCÂNICOS TERCIÁRIOS 
NO RN E PB  
ALUNO: MARIO CARLOS DIAS VIEGAS (01046471406)  
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)  
 
 
Resumo:  

Neste trabalho, faz-se a caracterização de corpos vulcânicos de idade Terciária da região 
entre os municípios de Lajes – Pedro Avelino e Jandaíra, porção central do RN. Estes 
corpos compõem uma suíte de rochas vulcânicas (basaltos e basanitos) que se estende até a 
Paraíba. Elas afloram na forma de plugs, necks, derrames e diques, cortando o 
embasamento cristalino e os sedimentos cretácicos da Bacia Potiguar. A metodologia de 
trabalho incluiu a interpretação de imagens de satélite, seguida por visita ao campo para 
coleta de amostras e, por fim, descrição de seções delgadas. Os corpos estudados mostram 
variações texturais, com tipos sem fenocristais e outros porfiríticos. Os microgabros 
possuem fenocristais de Ti-augita. As rochas de textura mais fina se formaram na superfície 
terrestre ou em partes externas de derrames. Por outro lado, as de textura mais grossa 
(microgabros), representariam partes internas de derrames ou de corpos hipabissais. Um 
aspecto comum é a presença de olivina também como xenocristais, bem como de xenólitos 
de peridotito. A pesquisa em foco sugere as seguintes conclusões: i) há uma grande 
variedade de formas dos corpos magmáticos; ii) ocorrem tipos de textura fina (basaltos) e 
de textura mais grossa (microgabros); iii) os basaltos podem ter fenocristais e xenólitos.  

Palavras chave: Magmatismo, Terciário, Rochas Vulcânicas  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0270  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS A PARTIR DA DECOMPOSIÇÃO 
TÉRMICA DOS NITRILOTRIACETATOS DE LANTÂNIO E NITRILOTRIACETATO 
DE COBRE (II).  
ALUNO: KLEBERSON SERGIO DE MACEDO CALDAS (00804977488)  
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
  
 
 
Resumo:  

Os óxidos mistos são substâncias iônicas que apresentam dois ou mais íons metálicos na 
sua estrutura cristalina. Apresentam aplicação nos setores da indústria de eletrônicos, de 
comunicação e de energia. Sendo esses obtidos a partir da decomposição térmica da mistura 
de Nitrilotriacetato de Lantânio com o Nitrilotriacetato de Cobre II nas proporções de: 
0,01g: 0,99g; 0,02g: 0,98g; 0,03g: 0,97g; 0,04g: 0,96g; 0,05g: 0,95g. Os estudos térmicos 
apresentam as temperaturas de cada decaimento que são de um valor aproximado para as 
proporções, a perda da água de adsorção ocorre entre 26,35ºC à 141,31 ºC,a molécula 
começa a se desidratar a partir 141.31 ºC até 247,67 ºC onde ocorre a perda do primeiro 
CO2 até 508,76 ºC o outro CO2 é perdido e a partir de 968,77ºC forma-se o óxido 
misto.Conclui-se então que é inteiramente possível a obtenção de óxidos mistos utilizando 
uma via de menor energia, já que os produtos possuem uma baixa energia de ativação. 

Palavras chave: oxidos mistos, decomposição térmica, nitrilotriacetatos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0273  
TÍTULO: RESSONÂNCIA DA ANTENA DE FENDA COM MÚLTIPLAS CAMADAS  
ALUNO: ERICO CARDINELI BRAZ (01324025484)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivos verificar as características de antenas de fenda com 
múltiplos substratos usando novos materiais como substrato. Foram estudadas as 
características dos campos distante de irradiaçcão para estas antenas. Com o objetivo de 
ampliar a aplicação relacionada a irradiação, neste trabalho foi feita a análise desta estrutura 
com quatro camadas de substrato, que consiste em um ressoador retangular de fenda, 
envolvido com quatro camadas de substrato dielétrico com e sem perdas, dois substratos 
abaixo e dois acima. São apresentadas as equações dos campos eletromagnéticos para uma 
antena de fenda de quatro regiões dielétricas utilizando o método dinâmico da linha de 
transmissão transversa - LTT. Através do cálculo dos campos eletromagnéticos na fenda 
ressoadora assim como a utilização das funções de base adequadas obteve-se a freqüência 
de ressonância complexa. Implementando os programas computacionais em FORTRAN 
POWERSTATION foi desenvolvido neste trabalho o programa FRC4SS (Freqüência de 
Ressonância de antena de Fenda com quatro camadas de Substratos Semicondutores). Os 
resultados obtidos para a freqüência de ressonância complexa em função das dimensões das 
antenas são apresentados. É realizada uma análise em função do comprimento da fenda 
assim como a comparação com um ressoador de linha de lâmina. Uma versão completa 
deste trabalho foi apresentada no CSCC, no período de julho de 2004 em Atenas na Grécia. 

Palavras chave: Antena de fenda, Freqüência de Ressonância, Método Dinâmico LTT  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: ET0285  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROPETROGRÁFICA DO FÁCIES FINOS E 
LEVANTAMENTO GEOFÍSICO GRAVIMÉTRICO DO BATÓLITO BARCELONA - 
PORÇÃO E DA FAIXA SERIDÓ DA PROVÍNCIA BORBOREMA-PB  
ALUNO: SÁVIO SAMRI LUNA PASCHOAL (04997447480)  
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)  
  
 
Resumo:  

O estudo consiste na caracterização micropetrográfica da fácies fina do Batólito Granítico 
Barcelona, tendo como prioridade definir a composição modal dessa fácies, bem como 
identificar as fases minerais presentes, a seqüência de cristalização das mesmas e suas 
respectivas microtexturas, as quais vão dar indicações sobre os processos de cristalização e 
evolução do magma dessas rochas. Por se tratar de um corpo relativamente grande, com 
cerca de 200 km2, pode ser que a composição modal desta fácies possa variar de acordo 
com sua localização e/ou relação com as outras do Batólito. Para isso é necessário aumentar 
a quantidade de amostras estudadas a fim de se checar melhor os resultados. O estudo das 
seções delgadas foi feito com o uso de um microscópio polarizador de luz transmitida 
anexado a um contador de pontos, onde em cada lâmina foram contabilizados 1000 pontos, 
em seguida esses pontos foram plotados nos diagramas Q-A-P e Q-A+P-M (Streckeisen 
1976), para a classificação/nomenclatura das amostras estudadas. Até o momento, os 
estudos mostram que a fácies fina do Batólito Granítico Barcelona possui uma composição 
granodiorítica a tonalítica, e uma quantidade de minerais máficos próximo de 10%, com 
predomínio principalmente da biotita.  

Palavras chave: Geologia, Petrografia, Gravimetria  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0287  
TÍTULO: DEGRADAÇÃO DE COMPONENTES FENÓLICOS MEDIANTE 
OXIDAÇÃO UMIDA: ESTUDO DA CINÉTICA REACIONAL  
ALUNO: RODRIGO CAETANO GUEDES (01171567448)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
 
 
Resumo:  

Atualmente, diversas pesquisas desenvolvidas na área ambiental têm dado atenção especial 
à remoção de compostos fenólicos em efluentes por apresentarem elevada toxidez e odor 
desagradável. Dessa forma a técnica de oxidação úmida catalítica tem sido proposta como 
uma alternativa aos métodos convencionais biológicos a degradação de efluentes e consiste 
no contato do fenol e o oxigênio do ar dissolvido no líquido em presença de um catalisador. 
Este trabalho se propõe avaliar a taxa de degradação do fenol pela oxidação úmida em 
presença do óxido misto MnO2/CeO2 dopado com potássio em um reator a leito de lama 
simulando um efluente fenólico, por meio de uma solução 0,5 mol/L de fenol, a uma 
temperatura de 130ºC e pressão de 2,04 Mpa, bem como estimar a eficiência do catalisador 
com a impregnação pelo potássio. O trabalho foi inicialmente desenvolvido com a síntese 
do catalisador óxido misto MnO2/CeO2 em níveis de impregnação que variaram de 1 a 
10% e em seguida executando nove bateladas para cada faixa de dopagem, fazendo-se 
variar a concentração do catalisador na solução e o pH da mesma. As amostras coletadas do 
reator foram analisadas em um equipamento de Carbono Orgânico Total a fim de se 
verificar a taxa residual de fenol. Os resultados mostram que o envolvimento do metal na 
oxidação úmida afeta a atividade do catalisador, dando-o estabilidade e aumentando sua 
performance resultando numa degradação mais rápida e completa.  

Palavras chave: OXIDACAO UMIDA, FENOL, CATALISE  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0292  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DE MATERIAIS FOTÔNICOS EM ONDAS 
MILIMÉTRICAS  
ALUNO: ALYSSON ELSON GALVÃO DE MOURA (87813076400)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 
 
Resumo:  

Dentre os diversos dispositivos eletromagnéticos sob substratos dielétricos podem-se 
destacar as linhas de lâminas unilaterais e bilaterais. Ambas constituídas por lâminas 
metálicas, sendo a unilateral em apenas uma face, adaptadas no plano E de um guia de 
ondas retangular, as linhas apresentam características singulares quando modeladas pela 
aplicação de materiais fotônicos na faixa de ondas milimétricas. Tais materiais solicitam a 
determinação de parâmetros importantes como sua impedância característica e sua 
constante dielétrica efetiva. Nesse propósito, através do método LTT (Linha de 
Transmissão Transversa) juntamente com programa desenvolvido em Fortran powerstation 
torna-se possível a caracterização do material PBG - Photonic Band Gap (Banda Fotônica 
Proibida) nessas estruturas de ondas milimétricas. Resultados são apresentados na faixa de 
30 a 40 GHz.  

Palavras chave: Impedância característica, Fotônica, Método Dinâmico LTT  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: ET0293  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE SONDAGENS ELÉTRICAS PARA DETERMINAÇÃO 
DAS ESPESSURAS DOS ESTRATOS NA BACIA POTIGUAR  
ALUNO: MOAB PRAXEDES GOMES (01252122403)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON DE PAIVA MACEDO (03789870463)  
 
 
Resumo:  

Dados geoelétricos - de diferentes origens, pertencentes ao Grupo de Geofísica da UFRN, 
foram organizados em um único Banco de Dados, de modo a permitir futuras 
reinterpretações. Além disso, construiu-se um banco de dados de subsuperfície à partir de 
perfis litológicos de poços tabulares que se localizam no triângulo João Câmara-Jandaira-
Parazinho. O objetivo deste trabalho preliminar foi correlacionar parâmetros geoelétricos e 
geológicos, com o intuito de determinar as espessuras dos sedimentos correspondentes às 
Formações envolvidas no estudo: Barreiras, Jandaira e Açu e, assim, contribuir para o 
conhecimento estratigráfico e estrutural da área. Na interpretação das SE foram aplicados 
essencialmente o método aproximativo “do ponto auxiliar” e o programa de geração de 
curvas de sondagens elétricas “IPI2Win”. Na criação dos mapas foram utilizados os 
programas “Surfer for Windows” e o “MapInfo”. Apesar do grau de liberdade empregado 
na criação dos modelos geoelétricos, devido a escassez de informações de subsuperfície, 
pode-se determinar os diferentes horizontes geoelétricos e, à partir da espessura total das 
camadas geoelétricas, confeccionou-se um mapa de profundidade do topo do embasamento 
cristalino.  

Palavras chave: Bacia Potiguar, sondagem elétrica, estratigrafia e estruturação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0300  
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO E GEOAMBIENTAL DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CATU COM BASE EM PRODUTOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO MULTIESPECTRAL LANDSAT 7 ETM+  
ALUNO: ANDERSON TARGINO DA SILVA FERREIRA (02990338489)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: ARMANDO BEZERRA DE ARAÚJO (00856247480)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
 
 
Resumo:  

A área estudada encontra-se localizada no litoral oriental do Estado do Rio Grande do 
Norte, mais precisamente na Bacia Hidrográfica do Rio Catu, que insere-se nos limites dos 
municípios de Canguaretama, Goianinha, Vila Flor e Tibau do Sul. Geologicamente esta 
área é constituída por litotipos da Bacia Pernambuco-Paraíba, representados por sedimentos 
cretáceos, terciários e quaternários. Este trabalho, tem como objetivo o uso de produtos de 
Sensoriamento Remoto do LANDSAT 7 ETM+, do ano de 2001, na elaboração de mapas 
na escala 1:40000, o que é inédito para esta área; Tal mapeamento consta de uma revisão e 
atualização de mapas prévios em escala de menor detalhe. Busca-se aqui, auxiliar na 
obtenção de mapas de vulnerabilidade para avaliação da eficácia dos processos produtivos 
adotados, encontrando soluções técnicas e economicamente viáveis para se evitar, ou 
mesmo diminuir, a perda de áreas produtivas devido ao manejo inadequado e conseqüente 
erosão, contaminação dos recursos hídricos, e assoreamento dos reservatórios. Desta forma, 
as informações disponíveis aqui podem servir de pressuposto para a tomada de decisões de 
planejamento de uso e ocupação da área, visando melhorar a disposição espacial das 
atividades econômicas, as quais devem se adequar as condições naturais do espaço físico e 
também aos preceitos do desenvolvimento sustentável.  

Palavras chave: Sensoriamento remoto, Áreas de produtividade, Desenvolvimento 
sustentável  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0304  
TÍTULO: PROPRIEDADES SUPERFICIAIS E MICROFLOTAÇÃO DE FELDSPATO 
POTÁSSICO  
ALUNO: RENATO SOUZA DA SILVA (01093381469)  
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
 
 
Resumo:  

O feldspato é um alumino silicato, podendo ser do tipo potássico (KAlSi3O4) ou sódico 
(NaAlSi3O4), em função dos álcalis presentes em composição (K2O e Na2O). Este mineral 
tem importantes aplicações, dentre as quais podem ser destacadas as indústrias ceramica e 
vidreira. O feldspato no Rio Grande do Norte ocorre em pegmatitos, representando cerca de 
70% dos corpos de minério. Os pegmatitos apresentam-se tanto de forma heterogênea 
quanto homogênea, sendo explorada apenas a primeira devido às limitações tecnológicas 
para o seu beneficiamento. O presente estudo objetiva o estudo das propriedades 
superficiais do feldspato potássico para o beneficiamento por flotação. A amostragem foi 
feita em pegmatitos heterogêneos. Feldspatos de diferentes composições químicas foram 
britados, quarteados e peneirados em diferentes faixas granulométricas. Foram realizados 
experimentos de determinação do ponto isoelétrico (iep) pelo método de Mular e Roberts, e 
microflotação em tubo de Hallimond modificado, para uma análise quantitativa de 
recuperação do mineral em sistema puro (mono-minerálico). Os feldspatos potássicos de 
diferentes composições apresentam iep médio em torno de 6,5. Após lavagem com HCl a 
0,2% o iep médio desloca-se para um pH mais ácido, em torno de 4,6. Os resultados de 
microflotação para o feldspato JD, utilizando como coletor oleato de sódio puro a diferentes 
concentrações, mostram recuperações mais expressivas na região ácida entre pH 3 e 6,5.  

Palavras chave: feldspato, ponto isoelétrico, microflotação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0306  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA ESTUDOS 
TERMODINÂMICOS  
ALUNO: MARCO TÚLIO CÍCERO ARAÚJO FERNANDES (04729837410)  
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO DA SILVA OURIQUE (57632006087)  
 
 
Resumo:  

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

Palavras chave: Termodinâmica, Modelagem Computacional, Simulador  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0309  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO SERIAL 
PARA MONITORAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UMA MÁQUINA SEM MANCAIS  
ALUNO: STELLA NEVES DUARTE LISBOA (00981535445)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho é uma das partes da pesquisa sobre o desenvolvimento de uma máquina sem 
mancais. Esta máquina é uma adaptação de um motor de indução convencional, do qual 
foram retirados os mancais. Para que o rotor se sustente, sua posição é controlada 
magneticamente através da aplicação ponderada de correntes nas bobinas de cada fase. Este 
controle é realizado por um DSP (Digital Signal Processor). Como não há mancais, não há 
a necessidade tão freqüente de manutenção, já que não existe atrito com o rotor, não 
existindo portanto o desgaste das peças. Isto faz deste tipo de máquinas uma ótima opção 
no caso de aplicações com fluidos, por exemplo, pois não haverá contaminação do mesmo 
por liberação de partículas provenientes do desgaste. O intuito deste trabalho é desenvolver 
uma interface de comunicação serial entre o computador, que conterá uma espécie de 
sistema supervisório desenvolvido em LabVIEW, e o DSP, responsável pelo controle da 
máquina. Através desta comunicação será possível a monitoração e alteração de parâmetros 
do sistema, tudo sem causar interferências no comportamento da planta. O benefício desta 
interface no contexto do sistema será a possibilidade de visualizar parâmetros não 
diretamente mensuráveis, como aqueles relativos ao controle, além de proporcionar uma 
interface mais amigável para a visualização dos parâmetros restantes.  

Palavras chave: DSP, Mancais, Interface  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0310  
TÍTULO: PRESENÇA DE ALTO TEOR DE UMIDADE E SUA INFLUÊNCIA NOS 
COMPÓSITOS HÍBRIDOS POLIMÉRICOS  
ALUNO: LEONARDO PEREIRA SARMENTO RODRIGUES (01084924439)  
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491)  
  
 
Resumo:  

O objetivo deste trabalho é avaliar as propriedades de resistência e rigidez de um compósito 
laminado híbrido de matriz polimérica, frente aos carregamentos de tração uniaxial e 
flexão-em-três-pontos, para os estados seco e úmido. O laminado é do tipo sandwich e 
consiste de camadas de tecidos de fibras de vidro-E e fibras de juta, além de uma camada 
central (coremat) de um tecido de polietileno, adicionada para aumentar a rigidez do 
compósito. Visando futuras aplicações em elementos estruturais com contato direto com 
ambientes de alto teor de umidade (reservatórios, tubulações, etc.), um estudo comparativo 
para os estados seco e úmido se fez necessário. Os teores de umidade avaliados 
correspondem a 7, 35 e 90 dias de imersão, além do estado saturado para o caso do 
carregamento em tração. Os diferentes teores de umidade se justificam em função da 
hibridização do compósito, ou seja, diferentes fibras implicam em diferentes capacidades 
de absorção de umidade. Ensaio preliminar de absorção de umidade foi realizado e os 
resultados mostraram uma maior absorção do laminado híbrido quando comparado aos 
compósitos com fibra de vidro. Este comportamento deve-se a presença das fibras naturais, 
bem como, do coremat. Com relação às propriedades mecânicas, registrou-se uma 
influência direta do teor de absorção com perda para o estado úmido, apesar de certo ganho 
posterior dessas mesmas propriedades para tempos maiores de imersão, verificados no caso 
do carregamento em tração.  

Palavras chave: composito polimerico, absorção de umidade, propriedades mecãnicas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0324  
TÍTULO: PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS APLICADO À COMUNICAÇÃO 
VOCAL HOMEM-MÁQUINA  
ALUNO: PATRIC LACOUTH DA SILVA (72264284234)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
 
 
Resumo:  

São apresentados os estudo e implementação de técnicas de processamento digital de sinais 
que são utilizadas em sistemas de resposta vocal como: sistemas de reconhecimento de voz, 
reconhecimento de locutor e sistemas de síntese de voz. Foi utilizada a linguagem de 
programação C na elaboração de funções que caracterizam os sinais de voz. Foram 
implementados algoritmos para conversão amostras-texto, detecção de início e fim de 
palavras, pré-ênfase, janelamento de Hamming e extração de parâmetros temporais. Estes 
parâmetros incluem Energia, Taxa de Cruzamento por Zero, Número Total de Picos, 
Diferença no Número de Picos e Coeficiente de Correlação Normalizado. Foram propostos 
algoritmos diferenciados para a Taxa de Cruzamento por Zero e para o Detector de Início e 
Fim de palavras. Com o intuito de criar um ambiente didático, construiu-se uma interface 
gráfica amigável utilizando a linguagem de desenvolvimento C++. 

Palavras chave: Processamento Digital de Sinais, Linguagem C, Comunicação Homem-
Máquina  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0327  
TÍTULO: ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE UM POLIELETRÓLITO COMERCIAL, EM 
FUNÇÃO DA TEMPERATURA, EM ÀGUAS PRODUZIDAS.  
ALUNO: ANA PATRÍCIA DA SILVA PINHEIRO (04990469437)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: JOAO MARGONI DE ANDRADE (42965462449)  
CO-AUTOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
  
 
Resumo:  

Durante a produção de petróleo em sistemas que operam com recuperação secundária, é 
comum a co-produção de parte da água empregada no processo de injeção.Esta água, 
denominada água produzida, geralmente contém altos teores de sais e uma mistura 
complexa de compostos orgânicos e inorgânicos que podem causar diferentes efeitos sobre 
o meio ambiente. Por este motivo esta água deve ser tratada antes do descarte. O presente 
trabalho tem como objetivo estudar a cinética do processo de tratamento por flotação 
usando ar comprimido, em função da temperatura, analisando as variáveis de cor, turbidez e 
Teor de óleo. No início do processo de flotação foi adicionado 4 gotas de um polieletrólito 
comercial “DISMUGAN V 3377”, que atua como desmulsificante. A temperatura de 
trabalho variou na faixa de 25 a 50ºC, durante 60 minutos, e as amostras foram coletadas 
nos intervalos de 0, 3, 6, 9, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minutos, respectivamente.Os resultados 
apresentados mostram que a eficiência do desmulsificante diminui com o aumento da 
temperatura, podendo ser observado a redução de 97,71% no teor de óleo à temperatura de 
25ºC, para 75,27% na temperatura de 50ºC. 

 

Agradecimentos UFRN/CNPq 

Palavras chave: águas produzidas, polieletrólito, desemulsificante  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0329  
TÍTULO: ESTUDO DE EQUILÍBRIO DA ADSORÇÃO DE ÓLEO EM VERMICULITA 
HIDROFÓBICA  
ALUNO: LAURO DE MELO GONÇALVES JÚNIOR (03632143480)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
  
 
Resumo:  

O fenômeno de adsorção é atualmente definido como o enriquecimento de um ou mais 
componentes em uma região interfacial devido a um não balanceamento de forças. Os 
principais elementos da adsorção são o fluido, a superfície (normalmente um sólido poroso) 
e os componentes retidos pela superfície. Se para um dado sistema com temperatura 
mantida constante a quantidade adsorvida é uma função da pressão, a relação resultante é 
conhecida como isoterma de adsorção. Este trabalho tem como objetivo estudar o equilíbrio 
à temperatura constante, do processo de adsorção de óleo em vermiculita hidrofóbica, 
propondo a isoterma de adsorção mais adequada para o material. Os ensaios em volume 
finito de líquido foram realizados em um reator de batelada modelo TE-2003/1 da 
TECNAL. No experimento, o volume de solução usado foi de 1000 cm3, temperatura de 
operação de 30 0C e rotação de 1000 rpm. Durante os ensaios de adsorção foram retiradas 
alíquotas de 5 mL e as concentrações foram determinadas a partir do método do 
clorofórmio o qual consiste em retirar o óleo da emulsão por meio de extração usando 
clorofórmio, seguido de uma etapa de centrifugação para aumentar a eficiência do processo. 
O valor do TOG foi obtido por meio da leitura da solução de óleo em clorofórmio no 
espectrofotômetro de UV-Visível. Os modelos de isotermas testados foram os de langmuir, 
freundlich, langmuir-freundlich e toth, mas os dois primeiros foram os que melhor se 
correlacionaram aos dados experimentais.  

Palavras chave: Adsorção, Vermiculita hidrofóbica, Isotermas de adsorção  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0330  
TÍTULO: ASPECTOS GERAIS SOBRE SEGURANÇA EM LABORATÓRIOS 
QUÍMICOS  
ALUNO: ALINE DA SILVA SANTOS (01102671410)  
ORIENTADOR: FRANCISCO GURGEL DE AZEVEDO (07478003400)  
CO-AUTOR: ANTÔNIO MARCOS URBANO DE ARAÚJO (01328460479)  
  
 
Resumo:  

Ao iniciar um trabalho em um laboratório de química é importante que se conheçam 
procedimentos básicos de segurança que permitam a atuação do profissional com o mínimo 
de riscos. A segurança no trabalho depende da ação de todos e não apenas das pessoas 
encarregadas especificamente de promovê-la. Deve-se tomar como hábito planejar o 
trabalho que vai ser realizado, bem como entregar sempre a um responsável o pré-
laboratório, a fim de realizar toda experiência com o mínimo de segurança e conhecimento 
sobre ela. É através deste procedimento que o aluno se tornará conhecedor da experiência a 
ser realizada assim como os seus riscos, tendo dúvidas quanto à manipulação de cada 
reagente. Isso vai suscitar questionamentos acerca da sua periculosidade, o grau de 
intoxicação, a sua inflamabilidade e principalmente como proceder caso esta substância 
venha a atingi-lo ou a seus colegas. Por obrigação, o aluno tem que conhecer os 
regulamentos de segurança, bem como assumir as responsabilidades por danos pessoais e 
materiais provocados pelo desrespeito às normas. Tomando estes cuidados, a disciplina não 
será apenas uma matéria a ser estudada, mas uma experiência que o aluno (não só o de 
química mas todos aqueles que tiverem acesso a ela) levará para o resto da sua vida, 
principalmente a profissional, que é o principal objetivo da instituição de ensino, UFRN: 
formar pessoas com vasto conhecimento técnico e como cidadão.  

Palavras chave: Química, Laboratório, Segurança  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0341  
TÍTULO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ASSOCIADA A TECNOLOGIA 
PIANÍSSIMO  
ALUNO: KÉSIA CRISTIANE DOS SANTOS (01019950404)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo:  

A ressonância magnética é um dos mais significativos avanços do século no que diz 
respeito a diagnósticos médicos por imagem. Utilizando a tecnologia pianíssimo, consegue-
se reduzir o ruído acústico provocado pelas bobinas de gradiente, o que possibilita uma 
melhoria na qualidade da imagem, além de proporcionar um exame mais silencioso e 
confortável. Sob o efeito de um potente campo magnético de 1,5 T (equipamento fechado), 
prótons do corpo humano são sensibilizados de maneira uniforme, principalmente os 
presentes nos átomos de hidrogênio. Em seguida um campo magnético oscilatório (rádio 
freqüência) é emitido, obedecendo, o ritmo desses prótons que, uma vez cessado, devolve a 
energia absorvida nesse processo, permitindo formação da imagem através da 
decodificação de sinais por computadores, sendo as mesmas de alta resolução. A grande 
vantagem de se utilizar a ressonância magnética é a precisão nas imagens obtidas pelo 
aparelho e a desvantagem seria a questão da refrigeração do equipamento, que por causa do 
intenso campo de 1.5 T, é gerada uma temperatura de aquecimento de aproximadamente 
15.000°C. 

Palavras chave: Ressonância Magnética, BioEngenharia, Equipamento Clínico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0346  
TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE UM BANCO DE DADOS 
AMBIENTAIS GEORREFERENCIADOS, COMO AUXÍLIO AO MONITORAMENTO 
AMBIENTAL DE ÁREAS DE RISCO À DERRAMES DE PETRÓLEO E SEUS 
DERIVADOS.  
ALUNO: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: MICHAEL VANDERSTEEN SILVA SOUTO (02875232410)  
CO-AUTOR: CLENÚBIO FEITOSA DE SOUZA (02963357460)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
 
 
Resumo: 

A indústria do petróleo está no topo da matriz energética mundial. Porém, assim como a 
maioria das atividades industriais, ela tende a causar danos ao meio ambiente. Devido ao 
risco de derrame de óleo nas zonas costeiras de extrema fragilidade, onde o petróleo é 
explotado, transportado e refinado, faz-se necessário o monitoramento ambiental, auxiliado 
pelos chamados mapas de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo (Mapas SAO). 
Estes mapas facilitam a identificação dos ambientes com prioridade de preservação, 
permitindo, o direcionamento dos recursos disponíveis e a mobilização eficiente das 
equipes de proteção e limpeza em casos de derrames. O principal objetivo deste trabalho é 
o levantamento de dados e o auxílio ao desenvolvimento de um banco de dados 
georreferenciados, como contribuição ao monitoramento das atividades da indústria 
petrolífera situada entre os municípios de São Bento e Areia Branca, no litoral setentrional 
do RN. A estratégia de desenvolvimento do banco de dados ambientais georreferenciados 
consistiu em levantamento bibliográfico de conceitos e técnicas específicas; levantamento 
do acervo cartográfico preexistente; confecção da base cartográfica digital utilizando 
softwares específicos para elaborar mapas temáticos digitais, a partir da interpretação de 
produtos de sensores remotos orbitais multiespectrais (Landsat 5-TM e 7-ETM+, SPOT-
HRVIR e IKONOS); e a catalogação e o arquivamento digital dos resultados.  

Palavras chave: indústria petrolífera, mapas de sensibilidade ambiental, banco de dados 
ambientais georreferenciados  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0348  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE 
CORANTES DA BETERRABA  
ALUNO: MICHELE ROSSANA FERREIRA VAZ (02916758402)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)  
 
 
Resumo:  

O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo experimental para obtenção de corantes 
naturais para fins alimentícios extraídos de matérias-primas regionais, analisando-se os 
parâmetros que interferem no processo de extração de forma a estabelecer as condições de 
operação. A matéria-prima utilizada, inicialmente, foi a beterraba e a técnica foi a extração 
por solvente. O solvente utilizado foi o álcool etílico misturado com água os quais foram 
colocados em contato com a matéria-prima sob condições controladas. As variáveis 
estudadas foram: temperatura, pH, relação solvente-água, tempo de extração, velocidade de 
agitação e tamanho da partícula. Um banho termostático foi conectado ao reator 
enjaquetado e mecanicamente agitado, a fim de se aquecer o sistema e mantê-lo a uma 
temperatura constante. O estudo da influência da temperatura no processo foi realizado sob 
velocidade de agitação e tempo controlados. A intensidade da cor foi medida em 
espectrofotômetro possibilitando determinar a temperatura em que ocorreu maior 
rendimento extrativo. As amostras foram submetidas à velocidade de agitação, tempo e 
temperatura controlados e estudou-se a influência da relação álcool etílico e água a fim de 
se estabelecer à proporção entre o solvente e a água ideal para o processo de extração. A 
influência do pH no processo de extração foi determinada utilizando-se água destilada e 
álcool etílico com adição de reagentes. Os resultados obtidos estão de acordo com a 
literatura. 

Palavras chave: Michelle Rossana, Márcia Maria Lima Duarte, Ana Lúcia da Mata  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0350  
TÍTULO: CO-PRECIPITAÇÃO DE PARTÍCULAS DE MAGNETITA, UM ESTUDO 
PRELIMINAR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREADORES DE FÁRMACOS  
ALUNO: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)  
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704)  
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
 
 
Resumo:  

Partículas magnéticas vêm sendo empregadas como carreadores de fármacos no organismo 
por desenvolverem polarização e mobilidade magnetoforética na presença de campo 
magnético. Mediante a aplicação de um campo magnético sobre a região-alvo, é possível 
concentrar fármacos ligados a tais partículas no local, reduzindo-se a toxicidade e a dose 
empregada no tratamento. O objetivo deste trabalho foi produzir partículas de magnetita 
com vistas a seu uso terapêutico no futuro. Partículas de magnetita foram produzidas pela 
co-precipitação de sulfato ferroso e cloreto férrico em meio alcalino sob vigorosa agitação 
mecânica. Após a precipitação, as partículas foram tratadas com fosfatidilcolina. As 
amostras obtidas foram analisadas por granulometria, verificando-se que 90% das 
partículas encontraram-se abaixo de 6,85 µm, resultado compatível com as imagens de 
microscopia eletrônica de varredura. Através de difratometria de raios X e magnetometria 
de amostra vibrante, respectivamente, constatou-se que a amostra era constituída de 
magnetita e que desenvolvia magnetização com a presença de campo. Os resultados obtidos 
indicam que o método descrito é uma alternativa eficiente para síntese de micro-partículas 
magnéticas. Adicionalmente, o tratamento com surfactante proporcionou um aumento na 
estabilidade do sistema, conferindo, provavelmente, biocompatibilidade às partículas.  

Palavras chave: partículas magnéticas, fármaco, surfactante  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0359  
TÍTULO: OBTENÇÃO DA CERÂMICA LACOO3 COM PROPRIEDADES 
CATALÍTICAS  
ALUNO: CARLOS NECO DA SILVA JÚNIOR (03150644470)  
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  
  
 
Resumo:  

O interesse na preparação de óxidos com estrutura perovisquita pelo método do precursores 
poliméricos aumentou nos últimos anos, devida a alta qualidade dos óxidos, baixo custo 
dos precursores orgânicos e grande importância tecnológica. Dependendo das condições de 
preparação e das espécies dopantes, é possível obter materiais com características diversas: 
luminescentes, catalisadores, isolantes, semicondutores e etc. Esses materiais possuem uma 
estrutura bem definida, sendo a perovisquita ideal do tipo cúbico. Neste trabalho foi 
sintetizado o pó amorfo e cristalino de composição LaCoO3 pelo método dos precursores 
poliméricos que consiste na complexação de cátions com ácido hidroxicarboxílico e 
obtenção de uma resina polimérica que sofre tratamento em diferentes temperaturas por 4h. 
O material foi calcinado nas temperaturas de 300, 700 e 900ºC e a microestrutura foi 
determinada por Microscopia Eletrônica de Varredura e difração de raios-X. A 
caracterização físico química foi feita por Análise termogravimétrica e espectroscopia de 
absorção na região do infravermelho. As curvas termogravimétricas apresentam Três 
estágios de decomposição referentes à perda de água e matéria orgânica remanescentes. As 
analises de Infravermelho (IV) mostraram a presença de bandas do grupo (R-COO-R) a 
300°C, estas desapareceram a 700ºC, referentes à matéria orgânica remanescente. Os 
resultados mostraram a fase cristalina acima de 700ºC.  

Palavras chave: perovisquita, Método Pechini, Catálise  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0364  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPOSTO DERIVADO DA 
QUITOSANA CONTENDO UM MACROCÍCLICO COM O ÍON GADOLÍNEO 
VISANDO APLICAÇÃO EM IRM  
ALUNO: ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA (00861132408)  
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA (64145557468)  
CO-AUTOR: MARLI DE ARAÚJO DANTAS NAVARRO (32404174487)  
CO-AUTOR: MARCONI FLORIPE GINANI (13063413453)  
CO-AUTOR: ()  
 
 
Resumo:  

Complexos de íons lantanídeos têm sido pesquisados com os mais variados tipos de 
ligantes macromoleculares, visando obter propriedades necessárias às aplicações 
biomédicas. Os complexos formados com Ciclamo e íons lantanídeos (Gd3+) têm sido 
usados como agentes de contraste em imagem de ressonância magnética. O objetivo desse 
trabalho foi sintetizar um composto derivado da quitosana contendo um macrocíclico com 
íon gadolíneo. A quitosana foi escolhida por ser um biopolímero natural, que tem como 
característica mais importante sua excelente biocompatibilidade permitindo sua utilização 
em vários campos da medicina. O complexo foi sintetizado solubilizando-se os reagentes 
em água deionizada sob agitação e a temperatura ambiente. Em seguida, adicionou-se 
glutaraldeído e a solução de cloreto de C e caracterizado por°gadolínio. O complexo obtido 
foi seco em banho-maria a 60 CHN, Infravermelho e UV-visível. A análise de CHN sugere 
[(C22H37N5O6Na)GdCl3].13H2O como fórmula geral para o composto; os gráficos de 
absorção mostram o surgimento das bandas em 233nm e 298nm atribuídas ao glutaraldeído; 
os resultados de IR indicam que a ligação entre a quitosana carboxilata e glutaraldeído se 
deu através do grupamento amino da quitosana carboxilata e a carboxila do glutaraldeído. 
A ligação entre glutaraldeído e ciclamo se deu pela carbonila do glutaraldeído e o 
nitrogênio secundário do ciclamo, indicando a formação de um composto macromolecular. 

Palavras chave: Quitosana, Ciclamo, Gadolíneo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0366  
TÍTULO: ESTUDO DO AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DO GÁLIO E ALUMÍNIO 
NO LICOR DE BAYER EM SISTEMAS MICROEMULSIONADOS  
ALUNO: INÁCIO DE LOYOLA DA SILVEIRA JUNIOR (04643605448)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
  
 
Resumo:  

O Gálio é um metal de alto valor agregado, por apresentar um grande potencial na indústria 
eletrônica e pode ser extraído como subproduto do alumínio no processo Bayer (licor de 
Bayer). Este licor apresenta uma concentração de gálio e alumínio em torno de 100 e 3000 
ppm, respectivamente, dependendo da concentração da bauxita que foi obtida no processo 
Bayer. Neste trabalho foi utilizado o Licor de Bayer sintético, como fase aquosa em 
sistemas microemulsionados, aumentando a concentração dos metais (gálio/alumínio) 
envolvidos na extração. Para realização do estudo foram determinados diagramas de 
microemulsão. O sistema utilizado apresenta os seguintes constituintes: tensoativo (Óleo de 
Coco Saponificado); cotensoativo (iso-amilico); fase orgânica (querosene) e fase aquosa 
(licor de Bayer). A variação da concentração dos metais foi feita em um ponto escolhido no 
diagrama de microemulsão na região de Winsor II (região de extração) e foram avaliados os 
percentuais de extração. O estudo mostrou que o aumento da concentração dos metais 
provocou uma diminuição do percentual de extração. Esta diminuição pode ser explicada 
pelo fato de que a concentração de tensoativo presente na microemulsão não foi suficiente 
para extração dos metais, ou seja, provocando uma saturação do tensoativo com os metais 
envolvidos. 

Palavras chave: Gálio, Alumínio, Licor de Bayer, Microemulsão  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0367  
TÍTULO: PROJEÇÕES POPULACIONAIS POR SEXO E FAIXA ETÁRIA DOS 
MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: UMA AVALIAÇÃO  
ALUNO: LEANDRO ALLAN C. DE O. GOMES (03144872474)  
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE 
(80698891449)  
CO-AUTOR: ANA AMÉLIA DE FRANÇA MONTENEGRO (01055381406)  
  
 
Resumo:  

As projeções populacionais para áreas menores são sempre de grande interesse para o 
governo, onde planejadores e políticos examinam freqüentemente seus resultados com 
atenção maior do que aquela dispensada às projeções nacionais, uma vez que a gestão 
pública tem caminhado à descentralização. Apresentamos um modelo para elaborar 
projeção da população de áreas menores por sexo e faixa etária quando já existe projeção 
para área maior. Na 1a parte apresentamos a projeção da população total dos municípios do 
RN para 2001-2010 aplicando “Método de Tendência de Crescimento Demográfico”. 
Utilizamos os dados de 1991-1996/DATASUS para obter a população por sexo dos 
municípios, e as estimativas populacionais do RN como um todo para o período de 2001-
2010/IBGE. Na 2a parte foi feita a projeção municipal por idade e sexo aplicando “Método 
de Relação de Coortes” (DUCHESNE,1989) utilizando dados de 1990-1995/ DATASUS e 
os resultados das projeções por idade e sexo de 1990/2020 para o RN em geral. Com 
relação aos resultados das projeções de população total até 2010, um fato interessante 
ocorreu nas análises por microrregião quando foi verificado que as maiores taxas de 
crescimento encontravam-se na micro de Natal e entorno, caracterizadas como áreas de 
maior desenvolvimentos no RN. Quanto às projeções por faixa etária, foi feito inicialmente 
da qualidade do método utilizado. Verificou-se, portanto, que quanto maior é a população 
de um município, maior a precisão nos resultados da projeção.  

Palavras chave: Projeção, Municípios, Rio Grande do Norte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0369  
TÍTULO: ESTUDO DA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA NO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL DA UFRN  
ALUNO: ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA (03711335489)  
ORIENTADOR: RICARDO FERREIRA PINHEIRO (10592709434)  
  
 
Resumo:  

O suprimento de energia elétrica no Campus Universitário Central da UFRN tem se dado 
com freqüentes interrupções, várias delas decorrentes de problemas na rede de distribuição 
interna, e, como é de conhecimento público. O orçamento de custeio da UFRN é 
consumido em mais de 20% pela despesa com energia elétrica, sendo de se lamentar o 
elevado desperdício. Propor soluções para estes problemas é o objetivo deste trabalho. Para 
tanto, a UFRN adquiriu e implantou ao longo da rede elétrica do seu Campus Universitário 
Central, o sistema de sensoreamento remoto CCK, que permite monitorar o consumo e a 
qualidade da energia do campus. Através da análise dos dados obtidos por esses medidores 
foi possível identificar os principais problemas de qualidade da energia do Campus 
Universitário Central da UFRN, que são: desequilíbrio de tensão, desequilíbrio de corrente, 
distorção harmônica de tensão e corrente, e, baixo fator de potência. Como alternativa para 
solucioná-los temos: remanejamento das cargas da fase mais carregada para a menos 
carregada, maior atenção na hora de adquirir novos equipamentos, para que não sejam 
comprados equipamentos de qualidade inferior, fazer a correção do fator de potência o mais 
próximo possível das cargas com problemas e instalação de filtros de harmônicos.  

Palavras chave: Desequilíbrios, Harmônicos, CCK  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0370  
TÍTULO: OBTENÇÃO DO CARBETO DE NIÓBIO A PARTIR DA REAÇÃO DE UM 
COMPLEXO OXALATO COM PLASMA DE METANO (CH4) E HIDROGÊNIO (H2)  
ALUNO: MARIANA DA FONSECA PEREIRA (04672748430)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
CO-AUTOR: FRANCISCA DE FATIMA PEGADO DE MEDEIROS (66363160472)  
  
 
Resumo:  

Novos métodos de síntese de carbetos de metais refratários estão sendo desenvolvidos com 
a finalidade de obter partículas ultrafinas e com melhor controle de tamanho dessas 
partículas, que são de grande interesse na produção de metal duro e de catalisadores. Para 
essa finalidade, foram desenvolvidas novas técnicas de síntese, utilizando-se precursores 
mais reativos e novos processos de carbonetação. Neste trabalho, utilizou-se o plasma como 
método alternativo na produção do NbC, obtido a partir da reação do 
tris(oxalato)oxiniobato de amônio monohidratado, (NH3)NbO(C2O4)3H2O, com uma 
mistura de metano e hidrogênio. O complexo foi colocado no interior da câmara, onde foi 
introduzido o fluxo dos gases, que foram parcialmente ionizados (plasma), quando se 
aplicou uma diferença de potencial. O fluxo dos gases reagentes e sua composição foram 
ajustados (vazão volumétrica de 20 cm3/min, com 20% de metano). A voltagem aplicada 
entre eletrodos ficou entre 607 e 940 V e a corrente elétrica entre 80 e 110 mA, numa 
pressão constante e igual 1000 Pa. Nessas condições obteve-se temperaturas entre 900 e 
950ºC. Os produtos das reações foram caracterizados por DRX e MEV. A reação entre o 
complexo oxalato e o plasma de H2 e CH4 ocorreu na superfície do pó produzindo uma 
mistura de fases, NbO2, Nb2C e NbC a 950ºC/60min. Nas temperaturas inferiores foi 
produzida apenas a fase NbO2. O tamanho médio de partículas observadas por MEV do 
produto da reação a 950ºC/60min, foi inferior a 2µm.  

Palavras chave: Precursor de Nióbio, Síntese a Plasma, Carbeto de Nióbio  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0377  
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA RAZÃO C/T EM SISTESMAS 
MICROEMULSIONADOS NA EXTRAÇÃO DE METAIS NO LICOR DE BAYER  
ALUNO: THIAGO ADERSON DE MEDEIROS COELHO (05576856481)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
  
 
Resumo:  

As microemulsões são sistemas que apresentam uma capacidade de solubilizar dois 
líquidos com polaridades diferentes, provocando um aumento da área superficial e, 
conseqüentemente, uma diminuição da tensão interfacial. Estes fenômenos ocorrem devido 
à agitação mecânica do sistema, e principalmente pela adição do tensoativo auxiliado pelo 
cotensoativo. Para se obter uma microemulsão faz-se necessário ainda, adicionar as fases 
aquosa e oleosa. Neste trabalho utilizamos como tensoativo o óleo de coco saponificado 
(OCS), cotensoativo o álcool iso-amilico, fase oleosa o querosene e fase aquosa o licor de 
Bayer. O estudo foi feito em um ponto na região de Winsor II (região de extração), 
variando a razão cotensoativo/tensoativo (C/T). O objetivo principal deste trabalho foi 
escolher uma razão C/T que não interferisse no percentual de extração do gálio, contido no 
licor de Bayer. As razões utilizadas variaram de C/T = 4 a C/T = 60, e os percentuais de 
extração foram avaliados pela quantidade de gálio contido na fase aquosa, por absorção 
atômica. Os resultados obtidos mostraram, que os percentuais de extração do gálio foram 
reduzidos, quando a razão C/T foi superior a 28. Isto pode ser explicado devido à 
diminuição do tensoativo na razão, levando-se em consideração que o tensoativo é o 
extratante.  

Palavras chave: RAZÃO C/T, MICROEMULSÃO, LICOR DE BAYER  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0381  
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A REDUÇÃO DO DESGASTE DE CASQUILHOS 
METÁLICOS PARA A PRODUÇÃO DE TELHAS CERÂMICA VERMELHA.  
ALUNO: JUNILCE CARLA DA SILVA LOBATO (01980449414)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: FABIANA FERNANDES DE LIMA (05027676425)  
  
 
Resumo: 

O estudo sobre a redução do desgaste superficial em casquilhos metálicos objetiva levantar 
dados, caracterizar problemas e gerar soluções alternativas ao material que compõe a peça. 
Casquilho é parte de uma matriz usada na extrusão, ou seja, no processo produtivo, de 
massa plástica para fabricação de telha, conferindo-lhe a forma desejada. A presença de 
partículas abrasivas e umidade excessiva na massa plástica são exemplos mais corriqueiros 
de desgaste que ocorrem na peça. O desgaste do casquilho metálico resulta em telhas 
moldadas de diferentes dimensões, causando à indústria desperdício de matéria-prima, 
maior consumo de energia e altos custos e ao consumidor produto de baixa qualidade. Para 
procedimentos experimentais foi adotado o seguinte: recolhimento de peças desgastadas; 
confecção de amostras; caracterização microestrutural; tratamento térmico ou 
termoquímico. Espera-se adquirir maior resistência ao desgaste e a dureza dos casquilhos 
metálicos, aumentando o tempo de vida útil do material e menor tempo durante as paradas 
para manutenção ou troca da peça desgastada.  

Palavras chave: casquilho cerâmico, desgaste, telha cerâmica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0388  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROPETROGRÁFICA DE GRANITOS E SUA 
CORRELAÇÃO COM PARÂMETROS FÍSICOS DE ROCHAS: CONDUTIVIDADE 
TÉRMICA E CALOR ESPECÍFICO  
ALUNO: FABIANE DOMENECH SILVA (00043663010)  
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)  
  
 
Resumo:  

O trabalho desenvolvido abrange a medida de parâmetros físicos de condutividade térmica 
e calor específico em rochas graníticas da Província Borborema. Compreende a 
caracterização textural e petrográfica, macro e microscópica, de amostras de granitos, na 
qual 20 lâminas foram descritas ao microscópio polarizante, e realizado a composição 
modal das mesmas. Concomitantemente foram preparados tabletes destas e de mais 67 
amostras para as medidas dos parâmetros físicos em laboratório com o uso do medidor de 
condutividade térmica quickline. Através das descrições das lâminas foi possível fazer uma 
correlação entre a composição modal dos granitos estudados e os parâmetros físicos 
medidos. Pôde-se observar através de gráficos, que aparentemente a quantidade de quartzo 
em granitos fino/médios não influencia a condutividade térmica, porém para os granitos 
porfiríticos verifica-se um leve aumento deste parâmetro com o aumento de quartzo na 
rocha. Em relação ao calor específico o quartzo não influencia nos seus valores. Para os 
feldspatos não foi possível observar uma clara influência da condutividade térmica e nem 
para o calor específico. Já os minerais máficos, observou-se um decréscimo destes 
parâmetros à medida que aumenta a quantidade desses minerais em granitos porfiríticos, 
não sendo observado esta relação com os granitos fino/médios. O estudo aqui realizado 
vem trazer mais subsídios para o conhecimento da geodinâmica destes granitos na 
Província Borborema.  

Palavras chave: Condutividade Térmica, Calor Específico, Granitos  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0395  
TÍTULO: SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO APLICADA A MACROMOLÉCULAS: 
UMA ABORDAGEM ACESSÍVEL AO INICIANTE  
ALUNO: LEONARDO MAFRA BEZERRIL (05206747408)  
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
CO-AUTOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
  
 
Resumo:  

Uma apresentação suscinta do método de Monte Carlo, juntamente com seu histórico, é 
feita neste trabalho. O método é, então, aplicado a uma situação passível de comparação de 
seus resultados com expressões analíticas: a distância quadrática média entre as pontas das 
cadeia de uma macromolécula com segmentos com rotação livre e irrestrita (sem ocorrência 
de volume excluído). A comparação entre os resultados obtidos e os resultados previstos 
analiticamente mostram que a metodologia aplicada é adequada a este problema simples, 
podendo servir de base ao iniciante para um primeiro contato com este método.  

Palavras chave: Simulação, Monte Carlo, Macromolécula  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0396  
TÍTULO: ESTUDO DA DEFORMAÇÃO CENOZÓICA AO LONGO DO 
LINEAMENTO PONTA GROSSA–FAZENDA BELÉM (LPGFB) E SUA IMPLICAÇÃO 
NA ESTRUTURAÇÃO DE CAMPOS PETROLÍFEROS NA BACIA POTIGUAR  
ALUNO: LUANA KARINA CÂMARA DE MEDEIROS (01282221400)  
ORIENTADOR: DEBORA DO CARMO SOUSA (91530962404)  
  
 
Resumo:  

A maioria dos campos de petróleo da Bacia Potiguar localiza-se no interior ou bordas do 
Graben Potiguar, tendo como reservatórios a Formação Açu. A oeste do graben, na 
Plataforma de Aracati, o LPGFB constitui uma feição particular no tocante à ocorrência de 
hidrocarbonetos, pelo seu possível controle em altos (paleogeomórficos e/ou estruturais) do 
embasamento, sobre os quais foram depositadas as formações Jandaíra e Açu. Os campos 
de Fazenda Belém e de Icapuí localizam-se no leste do Ceará e NW da Bacia Potiguar. 
Estes são classificados pela PETROBRAS como “campos maduros”, que estão no limite da 
sua viabilidade econômica. No entanto, eles são considerados muito importantes por 
exemplificarem um caso particular de trapeamento, numa área normalmente desfavorável 
(fora do graben central, que concentra a produção desta bacia), servindo de modelo para 
outras acumulações. Recentes estudos definem diferentes relações de truncamento entre as 
estruturas tectônicas e as sedimentares, mostrando que os altos exercem forte controle sobre 
a distribuição das diferentes fácies das rochas das formações Açu e Jandaíra. O 
detalhamento da estratigrafia e estruturas que ocorrem ao longo do LPGFB contribui para o 
melhor conhecimento da estrutura na seção de interesse econômico, otimizando os modelos 
para exploração de petróleo.  

Palavras chave: LINEAMENTO PONTA GROSSA–FAZENDA BELÉM, BACIA 
POTIGUAR, ESTRUTURAS TECTÔNICAS E SEDIMENTARES  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0399  
TÍTULO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DOS SOLOS DO 
LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: PAULA CRISTIANE PEREIRA RIBEIRO (03385953413)  
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)  
CO-AUTOR: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
CO-AUTOR: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA (01193429447)  
 
 
Resumo:  

O presente trabalho caracteriza e classifica os diversos tipos de solos existentes em termos 
da geotecnia na região litorânea, pertencente ao município de Tibau do Sul, situada à leste 
do Rio Grande do Norte. Esta área consiste em um trecho de aproximadamente 7km de 
linha de costa, formado principalmente por falésias com altura variando entre 20 e 40m. A 
região estudada tem apresentado nos últimos 15 anos um avanço econômico crescente 
devido ao desenvolvimento turístico, o qual resulta em obras com infra-estruturas cada vez 
maiores, o que reduz a estabilidade dos taludes presentes na região. A caracterização dos 
solos é um dos primeiros passos para se estudar a estabilidade de taludes. Toda a área de 
estudo foi percorrida com o objetivo de identificar as feições existentes relacionadas ao 
processo erosivo instalado nas falésias e escolher os pontos de coleta. A região estudada 
situada no trecho norte do município de Tibau do Sul foi dividida em três sub-trechos. 
Foram montados mosaicos para cada sub-trecho, compostos por fotografias justapostas, 
tendo como resultado uma fotografia única referente ao sub-trecho analisado. A partir desta 
etapa foram coletadas amostras deformadas nos três sub-trechos para se fazer a 
caracterização (Granulometria, Densidade dos sólidos e Limites de Atterberg) e 
classificação dos solos. Os solos estudados apresentaram índice de plasticidade entre 3,6 e 
18,1%, sendo classificados em sua maioria como areno-argilosos e areno-siltosos.  

Palavras chave: Falésias, Caracterização Geotécnica, Tibau do Sul  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0412  
TÍTULO: FLOTAÇÃO DE CALCITA COM ÓLOS VEGETAIS REGIONAIS 
SAPONIFICADOS  
ALUNO: MAGNO VIEIRA (01014746442)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)  
CO-AUTOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
  
 
Resumo:  

Os ácidos graxos de óleos naturais são formados de longas cadeias hidrocarbônicas de 
natureza apolar associadas a um grupo carboxílico polar.Estuda-se o desempenho dos óleos 
vegetais de mamona, coco, gergelim e pequi saponificados como coletores, na flotação do 
mineral puro calcita.Foram realizados ensaios de microflotação com 2g de calcita (-60 
+115 mesh Tyler) em um tubo de Hallimond modificado. As variáveis estudadas foram: 
concentração do coletor, tempo de condicionamento, vazão de ar e tempo de flotação. O 
desempenho dos óleos foram comparados aos padrões puros de oleato de sódio. Estes óleos 
foram caracterizados, através de análises por via úmida (determinação dos índices de 
acidez, saponificação e iodo), e por espectrometria de infravermelho (IV). Foram 
determinadas curvas de flotabilidade em função do pH para os coletores.O óleo de mamona 
saponificado, constituído essencialmente de uma mistura de ácidos graxos, com 
predominância do ácido ricinoléico, apresentou maior rendimento do que o óleo de coco, 
que é uma mistura de ácidos graxos com predominância do ácido láurico.O óleo de pequi 
apresentou a maior flotabilidade, acompanhado do óleo de gergelim, o que está de acordo 
com os resultados de caracterização por IV. Os resultados destes estudos representam uma 
contribuição tecnológica e inovadora importante, pois podem resultar na utilização em 
escala industrial de produtos regionais como reagentes de flotação, substituindo a 
importação de reagentes convencionais caros.  

Palavras chave: Tecnologia Regional, Coletores Não Convencionais, Microflotação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0417  
TÍTULO: PRODUÇÃO DE MILHO (ZEA MAYS), CULTIVAR 1051 AGROCERES, 
COM USO DE ÁGUA RESIDUÁRIA NO SEMI-ÁRIDO DO RN.  
ALUNO: ANGELA PATRICIA ALVES COELHO GRACINDO (28736647896)  
ORIENTADOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
CO-AUTOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO (05712939487)  
CO-AUTOR: MANOEL LUCAS FILHO (06704816453)  
CO-AUTOR: JULIANA DELGADO TINÔCO (56583354420)  
 
 
Resumo:  

A pesquisa foi realizada em área anexa à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de 
Parelhas - RN, vinculado ao projeto “Reutilização de águas residuária para irrigação no 
semi-árido nordestino”, no período de setembro a novembro de 2003 e teve como objetivos: 
a avaliação da produtividade do milho Zea may cv. 1051 AGROCERES, o 
acompanhamento de alturas de planta após 43 e 58 dias de plantio, altura de inserções de 
espigas e quantidade de espigas para consumo verde. Para a irrigação, foram utilizados 
efluentes tratados provenientes da mistura dos distintos sistemas de pós-tratamento da ETE-
Parelhas, quais sejam: um filtro anaeróbico de fluxo ascendente e um alagado construído. A 
área irrigada foi de 0,5 ha, com espaçamento de (0,4 x 1,0)m, sendo 0,4m entre covas (duas 
plantas por cova, totalizando 50.000 pés/ha). O sistema de irrigação foi do tipo escoamento 
superficial em sulcos, com consumo médio de 10mm/dia. A área amostral foi de 60m2, em 
três sub-áreas aleatórias de 20m2. Os resultados obtidos foram: altura média de planta de 
1,29 e 1,87m para 43 e 57 dias após plantio, respectivamente. A altura média de inserção de 
espigas foi de 1,15m. A produtividade média obtida foi de 44.000 espigas/ha (milho verde) 
e 4.800kg (milho seco), apresentando espigas com comprimento médio de 13,5cm e 450 
grãos/espigas. Os resultados mostram que a cultivar produziu satisfatoriamente quando 
irrigada com efluente de águas residuárias de esgotos domésticos.  

Palavras chave: reuso, produção vegetal, irrigação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0419  
TÍTULO: DINÂMICA ENTRE OS ESTADOS CONJUGAIS DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA  
ALUNO: KÁTIA LUCIANNY DE SOUZA ARAÚJO (61940445434)  
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE 
(80698891449)  
CO-AUTOR: MOISÉS ALBERTO CALLI AGUIRRE (01212244656)  
  
 
Resumo:  

A nupcialidade é uma das variáveis sócio-demográficas de maior importância, pois se 
relaciona diretamente com os padrões de formação e dissolução de famílias. Um ponto que 
merece ser levado em consideração é o fato de que tanto as estatísticas do estado nupcial 
referente ao matrimônio e divórcio, quanto às técnicas metodológicas para interpretar essas 
estatísticas estão menos desenvolvidas em comparação com aquelas que tratam da 
fecundidade e da mortalidade. É difícil, por exemplo, obter respostas para perguntas básicas 
como, quanto tempo se esperaria que durasse um matrimônio? Ou qual é a probabilidade de 
um matrimônio terminar em divórcio? Ou, declarado o divórcio, qual seria a probabilidade 
de voltar a casar? 
Neste sentido, esse trabalho utiliza tábuas de vida multi-estado para analisar, com base no 
Censo e no Registro Civil de 2000, a nupcialidade enquanto fenômeno demográfico. 
Um dos resultados mais interessantes são as probabilidades de transição entre os estados 
conjugais. Com elas, é possível por exemplo encontrar a probabilidade de uma mulher 
divorciada aos 35 anos chegar casada oficialmente aos 40. 
Neste contexto, o presente trabalho é um estudo exploratório utilizando tábuas multi-estado 
que objetiva comparar as probabilidades de transição entre os estados conjugais segundo o 
sexo e a idade da população brasileira para o ano 2000 

Palavras chave: nupcialidade, tábua multi-estado, probabilidade de transição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ALUNO: EDUARDO GERTRUDES (01249996465)  
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472)  
CO-AUTOR: ODISSÉIA CARLA PIRES GASPARETO (75128659453)  
CO-AUTOR: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465)  
 
 
Resumo: 

Neste trabalho estudou-se a influência da desidratação osmótica do mamão com relação ao 
tempo final de secagem. Antes das operações de desidratação e secagem, o mamão foi 
cortado em cubos e branqueado por 5 minutos. As soluções osmóticas utilizadas tiveram 
concentrações de 50 e 70°Brix, temperaturas de 50 e 70°C e tempos de imersão de 1, 2 e 3 
horas. Foram feitas análises físico-químicas, para todas as etapas do processo, e 
determinados os parâmetros osmóticos: (WL) perda de umidade e (SG) ganho de açúcar, 
que possibilitou a escolha da melhor condição de processo (50°Brix/70°C), onde o SG foi 
de 16,97% e a WL de 52,12% para o tempo de 3 horas. Na secagem o produto tratado 
osmoticamente atingiu o equilíbrio em torno de 200 minutos, enquanto que o branqueado 
levou 630 minutos. Os coeficientes difusivos para as amostras branqueadas e desidratadas 
foram de 1,06 x10E-9 e 7,6 x10E-9 m2/s respectivamente. Por reduzir o tempo de secagem 
do mamão, a desidratação osmótica pode ser utilizada de forma vantajosa.  

Palavras chave: desidratação, secagem, mamão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0429  
TÍTULO: CADEIAS UNIDIMENSIONAIS ABERTAS E FECHADAS DE SPINS COM 
ACOPLAMENTOS QUASIPERIÓDICOS  
ALUNO: KLAYDSON REINALDO CELINO (01259011437)  
ORIENTADOR: CLAUDIONOR GOMES BEZERRA (60992565472)  
 
 
Resumo:  

Nos últimos anos o estudo de sistemas quasiperiódicos tem atraído a atenção de inúmeros 
pesquisadores. Este interesse é justificado pelo fato de um sistema quasiperiódico ser 
considerado intermediário entre um sistema ordenado e um sistema desordenado. Em 
particular, um ponto de interesse é a influência da quasiperiodicidade nas propriedades 
termodinâmicas do sistema. Neste trabalho estudamos a influência da distribuição 
quasiperiódica de acoplamentos magnéticos, entre sítios de cadeias unidimensionais de 
spins, sobre a magnetização e o calor específico do sistema. Executamos cálculos analíticos 
exatos da chamada função de partição (para diferentes sequências quasiperiódicas), a partir 
da qual obtemos a magnetização e o calor específico do sistema. Apresentamos gráficos 
que mostram o comportamento da magnetização e do calor específico para cada seqüência 
quasiperiódica utilizada, bem como com a variação do índice da geração. Em particular, 
fazemos uma comparação entre os resultados de cadeias abertas e cadeias fechadas (com 
condições de contorno periódicas).  

Palavras chave: Modelo de Ising, Quasicristais, Calor Específico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

Ceras de parafinas são os principais constituintes dos sólidos incrustados por óleos crus. Os 
efeitos prejudiciais da deposição de cera em dutos são encontrados em todas as fases de: 
produção, transporte e armazenamento. Os tensoativos são utilizados, pois modificam as 
propriedades reacionais, melhorando a solubilidade devido à formação de micelas com 
regiões estruturais hidrofílicas e hidrofóbicas, que se associam em solução aquosa, acima 
de uma certa concentração micelar crítica. Este trabalho tem como objetivo reduzir a 
temperatura de início de aparecimento de cristas (TIAC) das parafinas, utilizando 
tensoativos, visando eliminar o processo de sedimentação de parafinas em dutos. As 
amostras foram pesadas e adicionadas ao solvente, C6+ ou N-parafina, colocadas no reator 
do Fototrodo, interligado com um banho termostatizado. Após completa dissolução da 
amostra, resfria-se até estabilizar a temperatura, obtendo-se a leitura da transmitância. 
Analisando os resultados, obtivemos a redução de 8% da TIAC quando o solvente C6 + foi 
utilizado adicionado do tensoativo Renex 18 a 3%. Com N-parafina e Renex 18 com as 
concentrações de 1 e 5%, obtivemos diminuição da TIAC de 1,8 e aumento de 3,7%, 
respectivamente. O Unitol L20 a 5%, aumentou a TIAC em 10,8%. Visando a redução da 
TIAC e a viabilização econômica os experimentos serão direcionados a adição do Renex 18 
a 2, 5 e 8% em diversas concentrações de parafina em outros solventes.  

Palavras chave: temperatura de cristalização, parafina, tensoativos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0432  
TÍTULO: PROJETO EXPERIMENTAL DE ARRANJO DE ANTENA PLANAR  
ALUNO: JOÃO LUIZ F. BEZERRA (01079503404)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo:  

As características desejadas para uma antena geralmente são obtidas utilizando apenas um 
elemento irradiante. Entretanto, algumas características tais como: alto ganho, varredura de 
feixe e capacidade de direcionamento só são possíveis de serem obtidas quando 
irradiadores discretos são combinados para formar arranjos. É apresentado então um novo 
projeto experimental de arranjo de antenas planares de quatro elementos, para operar na 
freqüência de 1,8 GHz construído sobre um substrato dielétrico com permissividade elétrica 
relativa, er = 4,4 e espessura, h = 1,53 mm. Para efeito de comparação os resultados 
medidos em laboratório usando um analisador de redes vetorial, são analisados usando o 
método de onda completa da Linha de Tranmissão Transversa, LTT, que verifica a 
freqüência de operação do arranjo projetado, obtendo-se uma concordância. Usando um 
Analisador de Redes Vetorial HP são mostrados resultados do valor do sinal refletido na 
medição, na faixa indicada e o valor da impedância na entrada do arranjo na freqüência de 
1,8 GHz. Este arranjo pode ser usado na área de comunicações móveis.  

Palavras chave: Arranjo de Antena, Analisador de Redes Vetorial, Quatro Elementos 
Irradiantes  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: ET0434  
TÍTULO: TEMPERATURA DE GELATINIZAÇÃO DE PARAFINAS EM 
OLEODUTOS  
ALUNO: JOSÉ COSME DANTAS (01206277440)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: ERIKA ADRIANA DE SANTANA (02995464466)  
CO-AUTOR: SHIRLLE KATIA DA SILVA NUNES (02757549448)  
  
 
Resumo:  

O trabalho visa estudar os mecanismos de deposição de parafina em linhas de produção de 
petróleo, a fim de auxiliar nas atividades de manutenção preditiva, e fornecer subsídios para 
o estudo da viabilidade econômica da exploração de campos petrolíferos. Estudos sobre o 
comportamento de fases de misturas binárias e ternárias de parafina através das medidas de 
turbidimetria visual constataram a formação de organogéis, mostrando que este sistema 
pode ser de grande importância no transporte de petróleo em dutos, com a implicação de 
retenção de grandes quantidades de óleo na estrutura gel. O solvente utilizado foi o LCO 
(Light Carbon Oil) e a parafina utilizada apresenta ponto de fusão de 60ºC. A metodologia 
para determinação das curvas de temperatura de gelatinização da parafina com o LCO em 
função da turbidez consiste na utilização de 5g da mistura solvente e parafina em diferentes 
concentrações. A amostra de parafina é pesada em um tubo de ensaio e o solvente é 
adicionado para completar a massa determinada. É realizada a dissolução da amostra 
através de banho termostatizado e agitação, em seguida a amostra é resfriada até a 
constatação visual do início da gelatinização. É necessária a realização de um estudo 
reológio do sistema gel e um relacionamento com seu comportamento termodinâmico para 
possibilitar o entendimento da precipitação e gelatinização da parafina concomitantemente.  

Palavras chave: parafina, temperatura de gelatinização, solventes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0435  
TÍTULO: CONHECENDO A INFLUÊNCIA DE ERROS CONCEITUAIS NO ENSINO 
MÉDIO RELATIVOS AO TEMA “POLARIDADE DE LIGAÇÕES E ESTRUTURA 
MOLECULAR”  
ALUNO: BRUNA VITAL DE LIMA (04137039402)  
ORIENTADOR: FABIANA ROBERTA GONÇALVES E SILVA (64145557468)  
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CO-AUTOR: LUIZ SEIXAS DAS NEVES (14073633449)  
 
 
Resumo:  

No presente trabalho foi feita uma análise sobre o assunto “polaridade de ligações e 
estrutura molecular” abordado em quatro livros do ensino médio, adotados em algumas 
escolas de Natal. O objetivo desse projeto é identificar erros conceituais e propor uma nova 
abordagem sobre esse assunto. Inicialmente, foi constatado que alguns livros, de autores 
mais indicados e de larga utilização nas escolas, exibem abordagens que podem levar a 
erros conceituais relativos ao conteúdo em estudo. Foram detectados também quais são os 
fatores que conduzem a tais interpretações. Um deles é a omissão de algumas das 
geometrias das moléculas que apresentam, no átomo central, pares de elétrons isolados. Foi 
observado que existe uma definição incompleta nos livros com relação às geometrias 
moleculares. Para fundamentar melhor este estudo foi feita uma pesquisa com os estudantes 
de algumas escolas, por meio de um questionário, a fim de identificar a influência desses 
conceitos equivocados no aprendizado dos mesmos. A etapa final do trabalho consistiu em 
propor um novo método de abordagem do tema em questão, com a finalidade de suprir a 
deficiência encontrada na literatura. Essas observações acima promovem o surgimento de 
conceitos equivocados pelos estudantes relativos ao conteúdo em estudo, levando a uma má 
compreensão dos assuntos posteriores (p. ex.: solubilidade e ponto de fusão das substâncias 
polares) e, conseqüentemente, comprometendo o conhecimento básico sobre a Química.  

Palavras chave: POLARIDADE, ESTRUTURA, ERROS CONCEITUAIS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

A gasolina contém hidrocarbonetos insaturados que podem se degradar sob a ação do ar, 
calor e de substâncias que possuam ação catalítica. A ação do ar e do calor faz com que 
reações de oxidação e polimerização promovam a formação de goma que tende a se 
precipitar causando depósito no qual prejudica um bom funcionamento no motor. Tanto a 
indústria do petróleo como a automobilística tem investido em pesquisas no sentido de 
descobrir meios de reduzir a formação de depósitos, ou de modificá-los quimicamente, de 
modo a diminuir seus efeitos prejudiciais. Aditivos surfactantes são adicionados à gasolina 
com a finalidade de minimiza-los. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a influência do 
aditivo surfactante na decomposição da goma oriunda de gasolina brasileira. Foi preparada 
uma amostra de gasolina aditivada de 500ppm v/v do aditivo correspondente e também foi 
separada gasolina comum do tipo C. Para cada amostra de gasolina houve a caracterização 
de acordo com o regulamento técnico da ANP. A goma foi sintetizada a partir da 
evaporação de 5L de cada amostra segundo o Método ASTM D 381 em um equipamento 
GumTest da Herzog em porções de 50mL de gasolina, T= 158ºC por 30 min. Após 
estabilização da temperatura, iniciou-se o processo de lavagem com n-heptano e secagem à 
160ºC por 5 min, obtendo-se assim a Goma Lavada Comum e a Goma Lavada Aditivada. 
Esta gera menos massa de goma lavada comum, mostrando assim a influência do aditivo na 
formação dos depósitos no motor.  

Palavras chave: gasolina, goma, aditivo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

O presente trabalho descreve o uso do tensoativo OCS (óleo de coco saponificado) na 
recuperação de compostos orgânicos presentes nos efluentes oleosos, oriundos dos 
processos industriais petrolíferos. Um dos grandes problemas encontrados na indústria 
petrolífera mundial é a grande quantidade de água que é extraída juntamente com o 
petróleo. Esta água precisa ser tratada adequadamente, para que possa ser descartada com o 
menor nível de poluentes orgânicos possíveis no meio ambiente. Para verificar a influência 
do tensoativo OCS, realizou-se ensaios em uma coluna de flotação em escala piloto com 
diferentes vazões e concentrações. A coluna foi projetada em vidro borosilicato com as 
seguintes dimensões: 93 cm de altura; 48 mm diâmetro interno e 50 mm diâmetro externo. 
Os ensaios foram realizados com filtros porosos que permitiam modificar a hidrodinâmica 
interna da coluna que operou com um volume constante de 1500 mL. Os resultados 
englobam a cinética e a eficiência da remoção para todos os ensaios realizados. O OCS é 
um tensoativo derivado de óleo vegetal biodegradável que apresenta um baixo custo 
quando comparado aos tensoativos utilizados na indústria petrolífera.  

Palavras chave: efluentes oleosos, flotação, óleo de coco saponificado  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

A deposição de asfaltos nos canteiros das ruas vem sendo cada vez mais relatada, pois este 
é um problema encontrado nas grandes metrópoles, dificultando assim a drenagem e o 
conseqüente saneamento. Diante disto faz-se necessário à utilização de métodos de 
fresagem e reciclagem, que promovam a regeneração ou remoção destes asfaltos. As 
propriedades solubilizantes dos tensoativos, o classificam como agente de grande potencial 
de aplicação. A reciclagem do asfalto é uma forma de reaproveitar de forma geral todos os 
materiais presentes no pavimento. Vários são os mecanismos de reaproveitamento destes 
materiais os quais são chamados de fresagem, isto é corte e destorramento. Em vista do 
desenvolvimento de tecnologias limpas, é que surge a idéia de aplicar tensoativos não-
iônico nestes processos de regeneração. O desenvolvimento desta tecnologia será aplicada 
diretamente na recuperação das vias e estradas no nosso imenso país, isto a um menor 
custo, com a redução do impacto ambiental causado pelos resíduos asfálticos. O grande 
potencial solubilizante e emulsionante dos tensoativos os qualificam como grandes agentes 
formadores de emulsão asfáltica, objeto de grande importância na aplicação do CAP 
(Cimento Asfáltico de Petróleo) que faz parte da emulsão asfáltica de é preparada com o 
agente rejuvenescedor ou agente de reciclagem emulsionado. Para a construção da curva de 
equilíbrio foram utilizadas amostras de asfaltos e aguarrás (solvente) cedidas pela 
Petrobrás.  

Palavras chave: curva de equilíbrio, sistemas microemulsionados, asfalto  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

O tratamento e caracterização de águas residuárias para reúso na agricultura, tornam-se 
hoje cada vez mais necessários, para preservação ambiental em geral e dos recursos 
hídricos em particular. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar o 
nível bacteriológico e parasitológico nos sistemas experimentais de Parelhas-RN e 
Carnaúba dos Dantas-RN, no que se diz respeito especificamente a Coliformes totais e 
fecais e ovos ou larvas de helmintos, como forma de verificar a viabilidade de utilização do 
efluente tratado em irrigação. Os experimentos foram realizados no período de outubro a 
novembro de 2003 no Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – 
LARHISA do Campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na análise 
bacteriológica utilizou-se a técnica do filtro de membrana para membros do grupo dos 
coliformes. Enquanto nas análises parasitológicas para a enumeração dos ovos de helmintos 
foi utilizado o método da sedimentação de BAILENGER, 1979 modificado por AYRES & 
MARA, 1996. Os resultados das análises bacteriológicas demonstram a existência de uma 
quantidade significativa, tanto no sistema de Parelhas-RN (106UFC) de coliformes fecais 
na saída do wetland quanto no de Carnaúba dos Dantas-RN (104UFC) no efluente do filtro 
anaeróbico (FAN). As análises parasitológicas, por sua vez, detectaram em média 
aritmética um ovo helminto e três ovos de helmintos nos efluentes finais do wetland e do 
filtro anaeróbico, respectivamente.  

Palavras chave: Irrigação, Reuso, Microbiológica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

Uma vez que a solução exata dos problemas ditos NP-Árduos, como o Problema do 
Caixeiro Viajante (PCV), fatalmente leva a enumerações e a algoritmos de complexidade 
exponencial no pior caso, há a necessidade de se desenvolver heurísticas e meta-heurísticas, 
que permitem a obtenção de soluções admissíveis em um tempo razoável. Dentre as muitas 
estratégias apontamos a Computação Evolucionária, dona de uma característica vantajosa: 
um paralelismo intrínseco. Este trabalho buscou, através do estudo dos métodos de 
paralelização de algoritmos evolucionários vistos na literatura, elaborar uma proposta de 
utilização destes nos Algoritmos Transgenéticos, uma vertente recente dessa classe de 
algoritmos, aplicando ao já citado PCV e comparando os resultados com os de outras 
abordagens meta-heurísticas. Testes computacionais com as versões seqüenciais dos 
algoritmos mostraram que a Transgenética traz uma contribuição significativa ao estado da 
arte das meta-heurísticas, apresentando um resultado superior para todas as instâncias 
avaliadas. As simulações de execuções paralelas permitiram verificar o correto 
funcionamento da implementação e deram indicações de potenciais ganhos de performance, 
como convergência mais rápida, sobre os seus equivalentes seqüenciais.  

Palavras chave: Transgenética Computacional, Algoritmos Paralelos, Problema do 
Caixeiro Viajante  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

Este projeto procura esclarecer os princípios de funcionamento envolvidos em um 
modulador para feixe laser, semelhante aos usados para transmitir dados por fibras-ópticas, 
e os de um receptor demodulador de tal feixe. O tipo de dado escolhido para transmissão 
foi áudio, pois com ele poderíamos construir um sistema de comunicações privado para 
uma instituição utilizando fibras ópticas. Como dito, o sistema consta de duas unidades 
distintas: O Transmissor Modulador e o Receptor Demodulador. O Transmissor colhe o 
sinal de uma entrada de áudio, faz sua amplificação, codifica o sinal para transmissão e o 
envia atraves de um feixe laser ou infravermelho. O Receptor decodifica o sinal, faz sua 
amplificação e o injeta em uma saída de áudio adequada. Para transmissão pode-se utilizar 
o Infravermelho (melhor qualidade na transmissão, mas sofre o efeito do espalhamento) ou 
o Laser (Maior alcançe na transmissão, mas sofre o efeito mais acentuado do ruído). 

Palavras chave: Sistemas de Transmissão de Dados, Modulações Digitais, Comunicações 
sem Fio  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0469  
TÍTULO: CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CEASA/RN NO COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS  
ALUNO: PRISCILLA MARA DOS SANTOS PEREIRA (05053109451)  
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)  
CO-AUTOR: JULIANNA KARLA PAIVA ALVES (05241230475)  
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415)  
CO-AUTOR: FABÍOLA GOMES DE CARVALHO (70959404449)  
 
 
Resumo:  

O desperdício é o principal responsável pelo aumento da geração de lixo na sociedade 
capitalista. Um trabalho de conscientização se faz necessário para evitar o grande consumo 
e desperdício contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida de todos e a 
preservação do meio ambiente. Do total de alimentos desperdiçados no país, 30% cabem as 
centrais de abastecimento. A CEASA/RN com o propósito de resgatar a função social da 
empresa, formalizou parcerias com instituições Governamentais e Não-governamentais 
para, em conjunto, executarem o projeto “MESA DA SOLIDARIEDADE” objetivando 
auxiliar no combate à fome, diminuindo o desperdício e contribuindo para melhoria da 
qualidade de vida; através da arrecadação diária de alimentos sem valor comercial e que se 
encontram em perfeitas condições nutricionais favoráveis ao consumo humano. A 
operacionalização do projeto consiste: os menores aprendizes percorrem as instalações da 
CEASA/RN, recolhendo os “resíduos” doados pelos comerciantes; os alimentos 
arrecadados são levados para o galpão do projeto, onde lá, são selecionados, pesados e 
acondicionados, para serem distribuídos às instituições cadastradas e aos ex-catadores da 
CEASA. Os resultados do programa, em um ano de funcionamento (julho/03 a julho/04) 
mostram que o mesmo é efetivo no combate ao desperdício, pois conseguiram beneficiar 
cerca de 25.380 pessoas, distribuindo, em média, 120 toneladas de alimentos entre frutas, 
verduras e legumes, cujo destino anterior era o lixo.  

Palavras chave: Desperdício, CEASA/RN, Mesa da Solidariedade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0471  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS 
DESCARTADOS PELO PROGRAMA MESA DA SOLIDARIEDADE DA CENTRAL 
DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - CEASA/RN  
ALUNO: JULIANNA KARLA PAIVA ALVES (05241230475)  
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)  
CO-AUTOR: PRISCILA VANINI DANTAS DE MEDEIROS (87807645415)  
CO-AUTOR: PRISCILLA MARA DOS SANTOS PEREIRA (05053109451)  
CO-AUTOR: FABÍOLA GOMES DE CARVALHO (70959404449)  
 
 
Resumo:  

No intuito de evitar o grande desperdício visivelmente notório nas Centrais de 
Abastecimento, a CEASA/RN lançou há um ano (julho/03 a julho/04) o programa MESA 
DA SOLIDARIEDADE. Apesar dos resultados positivos do programa, que já distribuiu 
cerca de 120 toneladas de alimentos, ainda existe o descarte de alimentos no lixo, pois 
entregá-los na sua forma natural seria um risco à saúde pública. Entretanto, o 
processamento correto destes alimentos pode viabilizar o seu consumo. Com o objetivo de 
realizar uma caracterização preliminar foram coletadas amostras de alimentos que são 
descartados pelo programa MESA DA SOLIDARIEDADE, para estudar e propor solução 
para minimizar o desperdício do programa. As amostras foram higienizadas, desidratadas e 
trituradas transformando-se numa farinha. Análises de pH, umidade e teor de nutrientes 
(cálcio, potássio, sódio e magnésio) foram determinados nas amostra in natura e na farinha. 
Em todo o período analisado (maio a julho de 2004) o valor do pH para a amostra in natura 
foi maior que para a farinha. O pH da farinha variou de 3,40 a 4,36, onde nesta faixa de pH 
microrganismos patogênicos não conseguem se desenvolver. A umidade da farinha variou 
de 3,07 a 4,24 estando dentro das exigências legais. O teor dos minerais na farinha foi 
maior que na amostra in natura, caracterizando uma concentração dos mesmos após a 
secagem. A avaliação preliminar indica resultados positivos quanto à conservação e ao teor 
de sais minerais da farinha produzida.  

Palavras chave: Desperdício de alimentos, CEASA/RN, farinha alimentar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0473  
TÍTULO: A GESTÃO DE DJALMA MARANHÃO E A BUSCA POR SOLUÇÕES AOS 
PROBLEMAS URBANOS  
ALUNO: FRANCISCO DA ROCHA BEZERRA JÚNIOR (03555048473)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
  
 
Resumo:  

As conseqüências do intenso processo de urbanização ocorrido nos anos 1950/60 induziram 
novas formas de entender e intervir no espaço físico das cidades brasileiras. Em Natal o 
crescimento demográfico incrementado pelas migrações aliado a falta de investimentos na 
infra-estrutura física e econômica, promoveram a expansão desordenada da cidade. Neste 
contexto assume o poder local o prefeito Djalma Maranhão. As propostas e as ações 
implementadas em suas gestões (1956-59 e1960-64) para solucionar esses problemas é o 
que se pretende compreender, analisando as obras públicas, as modificações no cenário 
urbano da cidade e os meios utilizados para controlá-la. A pesquisa baseou-se em 
documentos oficiais – leis, decretos e mensagens de governo – e em periódicos locais da 
época. Dentro do propósito nacional de qualificar e modernizar as cidades com vista à 
industrialização observa-se uma intenção da administração local de expandir a infra-
estrutura existente a toda área urbana, a partir da abertura e calçamento do sistema viário, 
construção, reforma e melhoria dos equipamentos de lazer, expansão da iluminação 
pública, construção de equipamentos coletivos e criação de novos bairros. Apesar de 
demonstrarem uma preocupação com as questões urbanas e administrativas, estas ações não 
foram fruto de um plano previamente sistematizado. No entanto, as propostas e diretrizes, 
realizadas ou não, serviram, posteriormente, de base para a criação de instituições e 
elaboração de planos urbanísticos.  

Palavras chave: urbanização, planejamento urbano, melhorias urbanas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0474  
TÍTULO: MAPEAMENTO COMPORTAMENTAL: UMA ANÁLISE DAS CENTRAIS 
DE ATENDIMENTO DA CIDADE DE NATAL.  
ALUNO: FRANCISCO DA ROCHA BEZERRA JÚNIOR (03555048473)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  
  
 
Resumo:  

As centrais de atendimento ao público surgiram em todo o país ao longo dos anos 1990 
como um modelo inovador de prestação de serviço aos cidadãos. Localizandos em pontos 
estratégicos da cidade, essas instituições reúnem em um só espaço físico diversos órgãos 
com diferentes tipos de serviços e informações seu principal objetivo é, a melhoria na 
prestação de serviços, proporcionando ao cidadão, uma diminuição significativa do tempo 
de espera através da racionalização do fluxo de trabalho e uma maior facilidade de acesso,. 
O presente trabalho tem por objetivo analisar o uso desse tipo de empreendimento, na 
cidade de Natal onde são chamados “Central do Cidadão”. Para tanto foi realizado 
mapeamento comportamental dos usuarios de quatro unidades, que consiste observação do 
comportamento das pessoas num determinado espaço, o que permite a identificação e 
observação dos “behavior settings” existentes. A análise dos dados obtidos e as 
recomendações marcadas tem como meta a alimentação do ciclo projetual em Arquitetura e 
Urbanismo, além de servir como orientação à administração dos empreendimentos 
estudados.  

Palavras chave: Centrais de atendimento, Mapeamento comportamental, Comportamento 
ambiental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0482  
TÍTULO: MONTAGEM DE UM MAGNETÔMETRO POR EFEITO KERR 
MAGNETO-ÓPTICO  
ALUNO: THATYARA FREIRE DE SOUZA (04603726457)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: MATHEUS PRADO GALLI MARTINS (01117108473)  
CO-AUTOR: CARLOS CESAR COSTA (01117108443)  
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONÇALVES (00829954430)  
 
 
Resumo:  

Com os avanços tecnológicos hoje é possível sintetizar uma gama enorme de materiais em 
escala nanométrica, em especial materiais metálicos magnéticos. Tais materiais chamados 
filmes podem possuir espessuras de poucas camadas atômicas, e nessas dimensões a física 
quântica domina. É preciso, portanto, equipar os laboratórios com instrumentos de medidas 
de alta precisão. Dessa maneira os instrumentos ópticos é que são capazes de promover 
uma boa caracterização, isto é, dentro do regime de precisão aceitável. Fazendo uso do 
efeito Kerr magneto-óptico (MOKE), que possibilita investigar as propriedades magnéticas 
desses materiais, construímos um aparato utilizando um laser de He-Ne, um magneto e um 
sistema de quatro detectores. A luz laser incide na amostra, que está imersa em uma região 
de campo magnético uniforme (que pode ser ajustado via uma fonte de corrente elétrica).A 
luz refletida pela amostra é modificada devido as propriedades magnéticas do material, 
após a reflexão é detectada nos detectores e depois transformada em sinal elétrico 
proporcional a magnetização. O sistema de aquisição de dados foi montado com uma placa 
conversora analógico-digital CAD 12/36, que controla a corrente elétrica do eletro-ímã e 
faz a leitura dos sinais elétricos que advêm dos detectores e do medidor de campo 
magnético. O sistema já está todo montado e iniciamos a fase de testes com amostras de 
calibração.  

Palavras chave: Nano-estruturas, Efeito magneto-óptico, Histerese magnética  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0483  
TÍTULO: PROTÓTIPO DE MINI-REFRIGERADOR TERMO-ELÉTRICO COM 
CÉLULAS PELTIER  
ALUNO: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: MATHEUS PRADO GALLI MARTINS (01117108473)  
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONÇALVES (00829954430)  
CO-AUTOR: CARLOS CESAR COSTA (01117108443)  
 
 
Resumo:  

Neste trabalho estaremos apresentando um protótipo de um mini refrigerador termoelétrico 
que funciona utilizando as chamadas células peltiers para resfriá-lo. O Efeito Peltier é 
conhecido desde o século XIX, porém as células Peltiers que usamos só foram 
desenvolvidas nos últimos anos, pois são montados por pastilhas semicondutoras tipo N e 
tipo P ordenadas em série eletricamente formando duas placas, com um lado ficando quente 
e o outro o lado frio, ao ser submetida a uma corrente elétrica DC . Esta placa é montada 
em um dissipador térmico para efetivar a troca de calor, fazendo refrigerar a parte interna 
(montada em alumínio e isolada com isopor). O protótipo tem dimensões e peso bastante 
reduzido o que o torna portátil e prático. As dimensões podem ser facilmente ajustadas ao 
tamanho da placa e do reservatório que se deseja refrigerar. Estas vantagens tornam este 
novo tipo de refrigerador um substituto natural dos refrigeradores convencionais, além de 
ser um produto ecologicamente correto, pois não usa gás para refrigeração e, 
conseqüentemente não contamina a atmosfera. Usamos um sistema de aquisição de dados 
via instrumentação virtual e estamos analisando a eficiência térmica do refrigerador. 
Resultados preliminares demonstram que podemos controlar a temperatura interna em até 
20 °C da temperatura ambiente.  

Palavras chave: Consumo de energia, Refrigeração, Células Peltier  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0485  
TÍTULO: MICRO-ROTOR: DEMONSTRAÇÃO DAS LEIS DE NEWTON  
ALUNO: NEYMAR PEREIRA DA COSTA (03166871462)  
ORIENTADOR: CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (51233789449)  
CO-AUTOR: CHARLIE SALVADOR GONÇALVES (00829954430)  
CO-AUTOR: MÁRCIO VALÉRIO DE ARAÚJO (00887489443)  
 
 
Resumo:  

Este experimento é uma micro-miniatura de um rotor, que em escala real é um brinquedo 
em grandes parques de diversões. Consiste em um cilindro oco que pode girar em torno de 
seu eixo central com velocidade controlada, e seu assoalho pode ter sua altura modificada 
por um mecanismo interno de ajuste. O objetivo é demonstrar que para uma dada 
velocidade limite, uma pessoa encostada na parede interna do cilindro, permaneça em 
equilíbrio (não cair) nesta posição depois que o assoalho tenha sido abaixado. 
Anteriormente foi montado e apresentado um mini-rotor no Encontro de Físicos do Norte e 
Nordeste de 1999, cujo raio do rotor era de 25 centímetros e tendo um boneco substituindo 
a pessoa. Agora montamos um rotor ainda menor, com raio de apenas cinco centímetros, 
tornando a demonstração do fenômeno físico mais versátil quanto à locomoção do aparato 
experimental. Foram necessárias três mudanças fundamentais para tornar o aparato 
miniaturizado. A primeira foi a substituição da lâmpada de xenônio por um LED (diodo 
semicondutor) branco de alta potência, a segunda a confecção de um novo circuito 
eletrônico estroboscópico e, por fim, a alteração no mecanismo de controle do assoalho. 
Testes preliminares demonstram que o primeiro protótipo é completamente equivalente aos 
rotores maiores.  

Palavras chave: Mecânica clássica, Rotação, Circuito eletrônico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0486  
TÍTULO: OBTENÇÃO DE PÓ DE TUNGSTÊNIO METÁLICO A PARTIR DA 
REAÇÃO ENTRE O APT E A MISTURA DE PLASMA DE H2/CH4.  
ALUNO: MANUELLA BESSA DE MAGALHÃES ALVES (00858061457)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
  
 
Resumo:  

Várias técnicas de produção de tungstênio metálico estão sendo desenvolvidas com a 
finalidade de produzir pós com baixa granulometria. Os pós-ultrafinos são aplicados para a 
produção de ligas com alta dureza, estabilidade térmica e resistência ao impacto. Na 
indústria química, o tungstênio é usado na forma de pó puro ultrafino como catalisador. 
Neste trabalho, foi estudado o processo da obtenção do pó de tungstênio metálico através 
da reação do APT (paratungstato de amônio) com a mistura de plasma de hidrogênio (H2) e 
metano (CH4). O APT foi tratado nas seguintes condições: fluxo da mistura gasosa, 6 a 20 
cm3/min; percentual de CH4 na mistura, 5 a 30%; temperatura de 630 a 850oC; pressão de 
400 a 1400 Pa, taxa de aquecimento de 8 a 17 oC/min. Tamanho, morfologia, porosidade 
dos pós e as fases presentes foram estudadas por MEV e raios-X, respectivamente. O pó de 
tungstênio puro foi obtido pela decomposição-redução por plasma com sucesso. A taxa de 
redução maior obtida no processo, em comparação com as técnicas convencionais é 
explicada pela maior reactividade das particulas produzidas em plasma. O pó obtido 
apresenta grandes aglomerados porosos, formados de pequenas partículas de 0,2 a 0,8 µm.  

Palavras chave: tungstênio metálico, metalurgia do pó, tratamento a plasma  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0487  
TÍTULO: INDICADORES FLORAIS ÁCIDO/BASE.  
ALUNO: ADRIANO FERNANDO SILVA ARAÚJO (02824214406)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
CO-AUTOR: JULIANA PATRICIA SOUZA DUARTE (05460612497)  
CO-AUTOR: WILIANA LIDAIANA F. DO NASCIMENTO (05843399419)  
CO-AUTOR: DANIELA KARLA DE SOUZA XAVIER (01280542470)  
 
 
Resumo:  

As antocianinas são pigmentos naturais da classe dos flavonóides responsáveis por uma 
variedade de cores atrativas observadas nas flores, folhas e frutas, tais como azul, 
vermelho, violeta, rosa e laranja. Estas substâncias apresentam a propriedade de mudar de 
cor sob a ação de ácidos ou bases, o que confere a esta classe de compostos a sua utilização 
como indicadores visuais em volumetria de neutralização. Segundo Boyle (1663), ácidos 
são capazes de modificar extratos de plantas para o vermelho e similaridade é descrita para 
extratos de violetas, repolho roxo, rosas, pau-brasil e outras. Estes indicadores naturais 
foram utilizados por mais de 200 anos até o advento dos sintéticos. As flores utilizadas 
foram hibiscus simemis, ixora coccínea e bougoinvillea spectabilis willd. A extração do 
principio ativo destas matrizes foi realizada através de maceração das flores na presença de 
etanol comercial seguido de filtração. As soluções analisadas foram obtidas após 
procedimentos de padronização. Os resultados obtidos de todas as flores investigadas 
apontam concordância com a literatura que relata que as antocianinas apresentam coloração 
que variam de vermelho em valores de pH ácido a verde em meio alcalino.  

Palavras chave: flores, extratos, acido/base  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0488  
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE METAIS PESADOS.  
ALUNO: GRACIANA OLIVEIRA DA SILVA (03514583447)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDECE PEREIRA (21119376300)  
CO-AUTOR: JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA (01022982460)  
  
 
Resumo:  

Os resíduos químicos gerados nos Departamentos Acadêmicos da UFRN se apresentam 
com grande diversidade. Esta complexidade reside na prática de cada disciplina e sua forma 
de gerenciamento pode ser encaminhada segundo a natureza destes materiais. Em todos os 
casos as práticas produzem resíduos altamente tóxicos que não podem ser descartados no 
ambiente, sob pena de provocar graves perturbações ao equilíbrio natural das águas que 
abastecem a cidade e região. O objetivo do presente trabalho é recuperar os metais gerados 
nestes ensaios através de sua precipitação. O sistema utilizado é de baixo custo para 
geração de H2S o qual emprega bombrilÒ, enxofre elementar, soda cáustica, ácido 
muriático e álcool combustível. O ajuste das soluções a valores de pH 13-14 possibilita a 
precipitação de várias espécies na forma de hidróxidos. A passagem do gás nesta solução é 
capaz de sedimentar os cátions remanescentes aumentando a massa de precipitado e 
minimizando o teor de cada metal livre. A metodologia proposta mostrou-se adequada para 
fins ambientais e econômicos. O descarte final da água-mãe é acompanhado de valores 
próximos a zero para cada espécie metálica sem prejuízos à saúde pública ou danos às 
reservas hídricas da região.  

Palavras chave: matais pesados, residuos quimicos, meio ambiente  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0489  
TÍTULO: ESTUDO DA VISCOSIDADE DE GÉIS PARA A FORMULAÇÃO DE 
FLUIDOS DE FRATURAMENTO  
ALUNO: HERALDO DA SILVA ALBUQUERQUE (00971331405)  
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA SANTANNA (77938780430)  
 
 
Resumo:  

O fraturamento hidráulico é um método que visa aumentar a produtividade de poços de 
petróleo. Neste trabalho, estudou-se a influência dos cotensoativos na viscosidade de um 
gel a base de tensoativo, para ser utilizado como fluido de fraturamento, a partir de sistemas 
microemulsionados. Estes sistemas foram obtidos de diagramas de fases pseudoternários 
compostos de: tensoativo aniônico comercial; óleo de pinho, como fase orgânica; água 
destilada, como fase aquosa e álcoois etílico e iso-amílico, como cotensoativos. A 
viscosidade dos géis foi determinada variando-se a temperatura, em um reômetro Haake 
RS150. Esse ensaio também foi realizado com um gel a base de polímero (HPG), o qual é 
utilizado pela indústria do petróleo, para que os resultados pudessem ser comparados com 
os géis estudados. A partir dos resultados, verificou-se que o gel obtido com o álcool etílico 
apresentou viscosidade inferior ao gel de HPG em quase toda faixa de temperatura 
estudada. Já o gel obtido com álcool iso-amílico, apresentou viscosidade superior ao gel de 
HPG em toda a faixa de temperatura estudada. Este fato deve-se a maior cadeia e a 
presença de ramificações do álcool iso-amílico, resultando na formação de agregados 
lamelares maiores, mais estáveis e resistentes ao efeito da temperatura. Já o álcool etílico 
apresenta uma cadeia menor e é muito mais solúvel em água. Logo, com o aumento da 
temperatura, aumenta a sua solubilidade na fase aquosa (fase contínua), desestabilizando a 
estrutura do gel.  

Palavras chave: TENSOATIVO, GEL, FRATURAMENTO HIDRÁULICO  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0491  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ANTENAS PLANARES PARA APLICAÇÕES 
EM MICROONDAS E ONDAS MILIMÉTRICAS  
ALUNO: LÍVIA MARIA SOCORRO PARAÍSO DE MORAES (05543251440)  
ORIENTADOR: SANDRO GONÇALVES DA SILVA (70399727434)  
CO-AUTOR: MARIA ROSA MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE (08595186472)  
  
 
Resumo:  

A antena de microfita destaca-se devido ao seu grande número de aplicações. Estas 
aplicações abrangem a área médica, sensoriamento remoto, comunicações de longa 
distância e redes sem fio. As suas principais características são as seguintes: dimensões e 
custos reduzidos, adequação aerodinâmica aos veículos, facilidade de fabricação e fácil 
integração com outros circuitos. Este trabalho foi dividido em três etapas: Na primeira, foi 
realizado um levantamento dos principais métodos de análise deste dispositivo. Na 
segunda, foram escolhidos os métodos de análise adequados ao nível do trabalho e 
desenvolvido programas computacionais que auxiliaram na compreensão física do 
dispositivo. Na terceira, foram construídos protótipos de antenas e realizadas medições dos 
principais parâmetros. A análise teórica foi realizada por meio de dois métodos 
aproximados: o Modelo de Linha de Transmissão e o Método da Cavidade. Esta análise 
investigou um dos parâmetros fundamentais da antena: a freqüência de ressonância. A 
construção dos protótipos foi realizada utilizando-se técnicas de fabricação de circuito 
impresso aliada a um software de desenho gráfico. Nas medições realizadas foram 
observados parâmetros como: a freqüência de ressonância, a largura de banda e a 
impedância de entrada. Desta forma, pode-se adequar os projetos futuros destas estruturas 
ao seu campo de aplicação, que no caso deste trabalho é a área de telefonia móvel celular, 
ou seja, a faixa de freqüência entre 800MHz a 1,9GHz.  

Palavras chave: Antena de Microfita, Telefonia Móvel Celular, Substrato Isotrópico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0492  
TÍTULO: IMPACTOS AMBIENTAIS NO SISTEMA ESTUARINO LAGUNAR 
GUARAÍRAS - PAPEBA - NÍSIA FLORESTA  
ALUNO: LUANA CAROLINA DA SILVA FREIRE (64146359287)  
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)  
  
 
Resumo: 

Este trabalho consiste no estudo preliminar do comportamento do Quociente de Qualidade 
Ambiental (QQA) de cenários propostos no sistema estuarino lagunar Guaraíras - Papeba - 
Nísia Floresta, localizado no litoral sul oriental do Rio Grande do Norte. A metodologia 
Battelle-Columbus foi utilizada através do programa SAIA - Sistema de Avaliação de 
Impactos Ambientais na determinação do QQA. Analisaram-se, para tanto, parâmetros 
como Condutividade Elétrica, Oxigênio Dissolvido, Temperatura e Turbidez, visando o 
estudo da qualidade da água do sistema e a composição dos cenários imaginários. Em 
seguida, determinaram-se os Quocientes de Qualidade Ambiental dos pontos de coleta, 
possibilitando a geração do perfil ambiental do sistema correspondente ao cenário base. O 
sistema sofre um forte apelo turístico acompanhado da ocupação desordenada de suas 
margens. Atividades antrópicas presentes na região, como a carcinicultura, juntamente com 
fatores naturais alteram a dinâmica do sistema e, se não forem bem planejadas trazem 
conseqüências para o ecossistema em questão. O sistema estuarino lagunar Guaraíras – 
Papeba - Nísia Floresta se configura numa APA e necessita, portanto de uma 
regulamentação eficiente que promova uma ocupação sustentável da região, definindo a 
importância ambiental do mesmo para o RN. Por fim, ações ambientalmente sustentáveis 
foram propostas na construção de novos cenários e as variações nos Quocientes de 
Qualidade Ambiental (QQA’s) foram avaliadas.  

Palavras chave: Qualidade Ambiental, Impactos Ambientais, Rio Grande do Norte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0494  
TÍTULO: PARÂMETROS ÓPTICOS DE LIGAÇÃO E POLARIZABILIDADES 
ELETRÔNICAS PARA O NDCL3.7H2O NO ESTADO SÓLIDO  
ALUNO: DÉBORA DE CARVALHO LIRA (02899239481)  
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)  
 CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)  
 
 
Resumo: 

Muitos dos materiais desenvolvidos e aperfeiçoados pela ciência são obtidos no estado 
sólido e, desta forma, alguns deles são aplicados no melhoramento de dispositivos 
mecatrônicos, pelo uso de tecnologia adequada. Neste trabalho estudamos a interação da 
radiação eletromagnética com o cloreto de neodímio heptahidratado e sua resposta frente a 
incidência de fonte de luz sensibilizadora das transições hipersensitivas 4I9/2  4G7/2, 
4G9/2. Os espectros de absorção foram obtidos→ 4G5/2, 2G7/2 e 4I9/2 → para uma 
dispersão com glicerol a 3,30 % em massa a partir de um espectrofotômetro HITACHI uv-
vis duplo-feixe de precisão de comprimento de onda  0,002 de absorbância. Os parâmetros 
ópticos de ligação e a força do± 0,1 nm e ± oscilador foram obtidos pelo uso do programa 
“SIMP2-FOS”.As polarizabilidades foram calculadas a partir de um programa POLAZ-F2. 
Em relação aos parâmetros ópticos de ligação, percebemos que o NdCl3.7H2O apresenta 
parâmetros de ligação bastante iônicos relativo ao padrão usado neste trabalho 
(Nd3+:LaF3). A interação metal-ligante (b1/2) é muito pequena, o que mostra pouco 
envolvimento dos orbitais moleculares do ligante com os orbitais 4f3. Em relação às duas 
transições, a de menor energia apresentou maior valor de força do oscilador. Em se tratando 
do estudo de polarizabilidade, observamos que a transição de menor energia apresentou 
uma maior deformação na nuvem eletrônica do íon Nd3+, sendo este resultado concordante 
com a teoria.  

Palavras chave: parâmetros ópticos, polarizabilidades eletrônicas, estado sólido  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0500  
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS 
NA BACIA PIRANHAS-ASSU/RN  
ALUNO: PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA (04644765422)  
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)  
  
 
Resumo:  

O Rio Grande do Norte possui diversos reservatórios que estão correndo o risco de sofrer 
assoreamento e poluição. Este trabalho visa avaliar a concentração de metais pesados como 
cobre, cádmio, níquel, zinco, cromo, chumbo e estanho na Bacia Piranhas-Assu. O trabalho 
vem sendo realizado desde setembro de 2002 e as coletas foram feitas nos seguintes 
reservatórios que constituem a Bacia em estudo: Marechal Dutra, Itans, Boqueirão de 
Parelhas, Sabugi, Passagem de Traíras, Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, Rio 
Piranhas e Rio Assu. Durante a pesquisa foram realizadas cinco coletas e os resultados 
obtidos ao longo da bacia apresentaram valores médios de cádmio que variaram de 0.0000 
a 0.0025 mg Cd2+/L, níquel: 0.0000 a 0.0350 mg Ni3+/L, zinco: 0.0050 a 0.0575 mg 
Zn+/L, cromo: 0.0000 a 0.0750 mg Cr3+/L, chumbo:0.0000 a 0.0750 mg Pb2+/L e 
estanho: 0.0750 a 1,275 mg Sn2+/L. Dos metais analisados observou-se que níquel, cromo 
e chumbo estão um pouco acima dos valores permitidos pela Resolução Conama nº 20 de 
1986, não estando dentro dos padrões de potabilidade e estes valores se deve, 
provavelmente, às chuvas neste período. Como estes cursos d´água estão nas proximidades 
de plantações e cidades, é possível que tenha ocorrido um lixiviamento, fazendo com que 
os valores se elevassem.Para que estejam enquadrados nos padrões será necessário um 
melhor tratamento das águas destes reservatórios, não trazendo danos a população. 

Palavras chave: poluição das águas, metais pesados, lixiviamento  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0505  
TÍTULO: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE QUATRO 
ESFERAS PARA AVALIAÇÃO DA DETERIORAÇÃO DE UM ÓLEO 
LUBRIFICANTE  
ALUNO: WALQUIRIA JOSEANE DA SILVA (05247830474)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: THIAGO FREIRE RODRIGUES (01001800435)  
CO-AUTOR: SARA DIAS CORTEZ (04360972490)  
  
 
Resumo:  

A deterioração de um lubrificante usado sob cargas cíclicas pode ser gradativa ou abrupta e 
é mensurável. Para isso, concebeu-se um dispositivo de ensaio nesta investigação. A 
carcaça e o rotor foram construídos com aço inoxidável 316 L. Utilizaram-se três grupos de 
esferas (poliamida, vidro e aço 52100). O lubrificante adotado para ensaio do dispositivo, a 
velocidades de 700 e 2450 rpm e cargas de 10 e 50 N, foi o óleo automotivo monoviscoso 
SAE-40. A temperatura do lubrificante variou em função da combinação de pressão de 
contato e velocidade. Constatou-se visualmente a vaporização de parte do lubrificante para 
cargas superiores a 50 N. O dispositivo construído apresentou resultados compatíveis com 
aqueles obtidos por um ensaio padronizado do tipo four balls segundo a norma ASTM 
D2596 / 97, desenvolvido para avaliar o comportamento (Viscosidade e tensão superficial) 
dos lubrificantes ensaiados. O aço inoxidável empregado na fabricação dos elementos 
estruturais do dispositivo tem uma resistência à corrosão compatível com a aplicação, mas 
sua baixa resistência à abrasão pode comprometer alguns tipos de ensaio como, por 
exemplo, quando do uso de óleos contaminados. O dispositivo construído mostrou-se capaz 
de medir a dissipação de energia associada a diferentes tipos de lubrificantes, regimes de 
lubrificação e número de ciclos de uso do lubrificante. Houve repetitividade dos resultados 
com uma variação de ± 5%. 

Palavras chave: Atrito, four balls testing, lubrificante  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0508  
TÍTULO: NOVA ALTERNATIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CARÁTER ÁCIDO-
BASE DE UMA SUBSTÂNCIA QUÍMICA  
ALUNO: DAMILSON FERREIRA DOS SANTOS (80732313449)  
ORIENTADOR: FRANCISCO GURGEL DE AZEVEDO (07478003400)  
CO-AUTOR: LIDIANE ALVES PIMENTEL (00842637419)  
  
 
Resumo:  

Dentro da disciplina de química geral experimental, os alunos são colocados a vivenciarem 
situações de identificação de substâncias quanto a sua cor, concentração e caráter ácido-
base. Neste último, fazendo-se uso de papel indicador o que eleva bastante o custo de 
realização da prática. Este trabalho tem como objetivo a implementação de uma nova 
alternativa de realização do experimento uma vez que, quando utilizando soluções de 
substancias indicadoras, é possível se determinar o caráter ácido-base com mesma 
desenvoltura. Vale salientar também que com esta modificação, os alunos passarão a ter 
aguçado não apenas sua percepção sobre o caráter da substância. Mas, passará a identificar 
qual a solução indicadora mais apropriada para identificar o referido caráter. Foram 
utilizadas no experimento as seguintes soluções: de substâncias indicadoras: Azul de 
bromotimol, verde de bromocresol, fenolftaleína; e como substâncias a serem identificadas 
quanto ao seu caráter: ácido clorídrico, ácido acético, hidróxido de amônio e hidróxido de 
sódio.  

Palavras chave: substância química, ácido-base, indicador  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0509  
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA FORMAÇÃO DE COMPLEXOS POLIMÉRICOS DE 
QUITOSANA(QUI)-POLI(ÁCIDO ACRÍLICO(PAA) ATRAVÉS DE FTIR-ATR  
ALUNO: HYRLA CUNHA LEITE DE OLIVEIRA (83850031420)  
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)  
  
 
Resumo:  

A quitosana tem sido utilizada em diversas aplicações, industriais e biomédicas 
principalmente devido a sua biodegradabilidade. A solubilidade em soluções ácidas e a 
presença de grupos amino e hidroxilas livres em sua molécula possibilitam modificações 
químicas e a produção de géis de quitosana em uma variedade de configurações, tais como, 
membranas, cápsulas, fibras, etc. Sua capacidade de formar filmes a torna útil na liberação 
controlada de drogas. Alguns autores sugerem a formação de hidrogéis sensíveis ao pH, 
reticulados química ou fisicamente, ou até mesmo misturas de polímeros. Estes por sua vez, 
sofrem erosão lentamente em meio aquoso e produzem um material mais biodegradável. 
Neste trabalho membranas complexas foram preparadas a partir de misturas de QUI e PAA 
com a intenção de avaliar como a interação dos grupos iônicos dos polímeros afetam as 
propriedades das blendas obtidas. As interações iônicas foram confirmadas através de 
FTIR-ATR. Os resultados obtidos mostram que a razão da intensidade da banda de 
absorção em 1695,15 cm-1 do PAA e a banda de absorção em 1024,03 cm-1 da quitosana 
pode ser uma indicação da formação do complexo. Comparando-se o espectro da 
membrana QUI com o espectro de membranas QUIPAA observamos que as bandas 
sofreram um deslocamento para menores comprimentos de onda, provavelmente devido a 
ligações hidrogênio entre os dois polímeros.  

Palavras chave: Quitosana, Complexos poliméricos, FTIR-ATR  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0512  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DIELÉTRICA DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 
EM FORNOS DE MICROONDAS  
ALUNO: LENITA DA SILVA LUCIO FERNANDES (03142037454)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)  
CO-AUTOR: WILSON DA MATA (09453210404)  
  
 
Resumo:  

O aquecimento eletromagnético está sendo muito utilizado atualmente. Indústrias 
alimentícias procuram uma forma de minimizar gastos e tempo de produção. A presente 
pesquisa tem como objetivo avaliar as propriedades dielétricas de alguns alimentos que 
formam refeições prontas, geralmente congeladas, visando melhor caracterizá-los e, 
conseqüentemente, auxiliar na confecção e composição destes pratos industrializados. 
Existem vários métodos para determinação das propriedades dielétricas, que variam 
conforme a faixa de freqüência, tais como ressonador, linha de transmissão, métodos de 
espaço livre, sondas etc. Neste estudo utilizou-se uma sonda tipo probe 85070 para medição 
da permissividade complexa (constante dielétrica e fator de perda) na faixa de freqüência 
entre 1 e 3 GHz. Além da sonda, foi utilizado para a análise, um microondas doméstico, um 
termopar, um analisador de redes e microcomputador para aquisição on line dos dados de 
medição da permissividade complexa. Os alimentos analisados foram: batata, beterraba, 
cenoura, arroz e macarrão cozidos, carne e frango. Todos os alimentos foram triturados 
para uma melhor medição. Os resultados obtidos mostraram a aptidão que estes alimentos 
tem na absorção da onda eletromagnética e, consequentemente, que efeitos cada um pode 
apresentar ao fazer parte de um prato feito industrializado a ser exposto para aquecimento 
em um forno de microondas.  

Palavras chave: aquecimento eletromagnético, propriedades dielétricas, alimentos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0514  
TÍTULO: INCUBAÇÃO ENQUANTO TECNOLOGIA SOCIAL  
ALUNO: CARLOS ANDRÉ LUCENA DA CRUZ (96660490400)  
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: DANIELA SOARES DE ALMEIDA (94147744400)  
CO-AUTOR: AETIUS MAXIMILIANO DE NEGREROS NUNES (02544064404)  
CO-AUTOR: JOSENIZ GUIMARÃES DE MOURA (04657017446)  
 
 
Resumo:  

A oficina tem como finalidade facilitar a aprendizagem de metodologias de Incubação 
enquanto tecnologia social. A técnica de incubação está em processo de construção e 
experimentação há aproximadamente dez anos junto às diversas incubadoras populares do 
Brasil, considerando as especificidades regionais brasileiras. O trabalho será desenvolvido 
de forma teórica e prática através de três sessões de exposição e discussão sobre: 1) 
enfoque teórico sobre metodologias participativas; 2) enfoque prático sobre as diferentes 
etapas e fases do processo de incubação de cooperativas e grupos populares, na visão da 
rede de ITCP´s; 3) estudo de casos. Objetivamos formar multiplicadores para essa forma de 
trabalho social, hoje reconhecida como uma tecnologia social inovadora. Como resultados 
esperados, visamos sensibilizar e capacitar indivíduos para trabalhar com a tecnologia de 
incubação social. 

Palavras chave: Incubação, Tecnologia, Social  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0516  
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES CARTOGRAFICAS 
TERRITORIAIS BÁSICAS EM ÁREAS ONSHORE, DA BACIA POTIGUAR  
ALUNO: JUCIENY SOUSA DE MOURA (02515359400)  
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)  
CO-AUTOR: NILTON LIMA DA SILVA (00857788426)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a base de informações cartográficas 
voltada ao monitoramento ambiental em áreas de risco de desastres ligados à exploração e 
transporte de petróleo na área dos municípios de Mossoró e Serra do Mel, noroeste do 
Estado do Rio Grande do Norte. O resultado final do trabalho será voltado essencialmente 
para o suporte à prevenção, gestão, monitoramento e redução de impactos ambientais. 
Neste sentido, foram pesquisadas e cartografadas informações relacionadas às instalações 
petrolíferas dos campos do Amaro e Alto da Pedra, incluindo reservatórios d’água, 
drenagens, lagoas, povoados e cidades, malha viária, curvas de nível e pontos cotados, as 
quais passaram a compor a base temática georreferenciada em meio digital, obtidas a partir 
das cartas topográficas DGS de 1990, escala 1:50.000, da região de Serra do Mel (MI-
897/2) e Mossoró (MI-897/1), com eqüidistância de curvas de nível de 20 metros e datum 
SAD/69. As cartas foram scaneadas, georreferenciadas no software ENVI 3.5 e vetorizadas 
no software ArcView 3.3. A base de dados obtida dará suporte à gestão dos riscos a 
desastres das instalações petrolíferas e de transporte na Bacia Potiguar e juntamente com os 
mapas de solos, geologia, vegetação e uso e ocupação do solo, permitindo assim classificar 
as regiões segundo índice de vulnerabilidade e sensibilidade ambiental.  

Palavras chave: mapeamento, sig, informações cartográficas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0517  
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DAS CONCENTRAÇÕES NATURAIS DE METAIS 
PESADOS EM SOLOS DA MARGEM DIREITA DO BAIXO CURSO DO RIO AÇU  
ALUNO: WILDER MANOEL VIANA E SILVA (04618644443)  
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434)  
  
 
Resumo:  

O estudo teve como objetivo definir valores de referência de metais pesados em solos de 
um trecho da margem direita do rio Açu, sendo a área localizada no município de Alto do 
Rodrigues-RN, próximo ao distrito de São José. A metodologia de amostragem utilizada 
compreendeu uma única fase de coleta, desenvolvida em três travessas, com três estações 
cada. Em cada estação, dois níveis foram amostrados: superfície e a aproximadamente 40 
cm de profundidade. As amostras foram analisadas para 31 elementos. Para a interpretação, 
foi elaborado o sumário numérico dos dados analíticos (média e valores mínimo e máximo) 
e foram construídos gráficos de dispersão, objetivando avaliar o comportamento dos 
elementos nos dois níveis de profundidade das nove estações. Os resultados obtidos 
mostram que grande parte dos elementos tem comportamento semelhante em superfície e 
profundidade, indicativo de condições geogênicas. Há, entretanto elementos com 
comportamento composicional diferenciado, caracterizado por uma tendência localizada de 
enriquecimento da concentração em profundidade, destacando-se desse modo um aspecto 
anômalo. Essa anomalia requer uma maior atenção quanto às condições geogênicas ou 
antrópicas que a originaram. Em conjunto, o banco de dados obtidos revela as 
concentrações atuais dos elementos no solo (baseline), podendo, portanto ser usado como 
referencial para monitorar possíveis modificações futuras a serem impressas na área 
estudada por ações antrópicas de naturezas diversas.  

Palavras chave: Geoquímica Ambiental, Solos, Metais Pesados  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0518  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS INSTALADOS NO 
TRECHO CENTRAL DA PRAIA DE PIPA – RN  
ALUNO: FILIPE AUGUSTO DE AZEVÊDO COSTA (04936860450)  
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)  
  
 
Resumo:  

A zona costeira do Rio Grande do Norte possui grandes belezas naturais, destacando-se no 
litoral oriental sul a praia de Pipa, situada no Município de Tibau do Sul, com suas 
exuberantes falésias. Porém, esta praia está sendo afetada por processos erosivos em 
conflito com a atividade turística local em expansão. Tal fato, aliado à pressão econômica 
da ocupação imobiliária e ao crescimento desordenado da carcinocultura na região, gera 
significativos impactos ambientais, uma vez que o ambiente costeiro é muito delicado e 
frágil, e qualquer mudança que o atinja provoca alterações em todos os fatores naturais 
envolvidos. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar detalhadamente 
os processos erosivos vigentes no trecho central da praia de Pipa, localizado entre a Ponta 
do Madeiro e a Ponta da Pedra do Moleque, a fim de subsidiar o desenvolvimento de um 
zoneamento de ocupação com base nos mesmos, de modo a minimizar os conflitos 
instalados. Para tanto, foram realizados trabalhos de campo, percorrendo-se todo o trecho 
(de aproximadamente 5 km) e registrando, tanto na faixa de praia, quanto no topo das 
falésias, os processos erosivos atuantes e seus desencadeadores. De maneira geral, 
observou-se a predominância da erosão costeira na base das falésias e da erosão pluvial no 
topo e face das mesmas, sendo tais resultados apresentados por sub-trechos, como forma de 
permitir melhor organização e detalhamento dos tipos erosivos verificados.  

Palavras chave: Processos erosivos, Falésias, Praia de Pipa - RN  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0521  
TÍTULO: CURVA DE DESTILAÇÃO E DADOS DE DENSIDADE PARA SISTEMA 
BINÁRIO DE HIDROCARBONETOS  
ALUNO: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO (05502395456)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: YURI CORSINO DO NASCIMENTO (03233185413)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
  
 
Resumo:  

O equilíbrio líquido-vapor (ELV) tornou-se uma propriedade clássica para o engenheiro 
químico devido à sua formulação termodinâmica bem definida e suas aplicações na 
destilação, operação industrial freqüente e relevante. O estudo do equilíbrio de fases trata-
se de um assunto de interesse tanto no campo industrial como no científico. Apesar da 
literatura apresentar dados de ELV para uma grande série de sistemas através de 
compilações específicas, ainda existem classes de misturas que precisam ser 
cuidadosamente analisadas, tanto por motivos de aplicação industrial como para efeito de 
desenvolvimento de modelos termodinâmicos. O estudo da densidade do petróleo é 
excelente indicador do teor de frações leves do petróleo. Com valores de densidades 
experimentais pode-se determinar o volume de excesso da mistura, ferramenta importante 
para avaliação da não idealidade do sistema. Com a ajuda de um tratamento termodinâmico 
pode-se correlacionar e calcular os dados de equilíbrio das composições obtidas, gerando 
desta maneira a requerida ferramenta para os processos de separação em termos de projeto 
e operação. As composições obtidas por destilação para o sistema Heptano + Dodecano 
através de um ebuliômetro com recirculação da fase vapor, recentemente projetado e 
construído a partir do ebuliômetro tipo Othmer, foram analisadas através de curva de 
densidade previamente preparada a partir de misturas sintéticas.  

Palavras chave: Equilíbrio Líquido-Vapor, Densidade, Hidrocarbonetos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0522  
TÍTULO: ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DE UM ENSAIO DO TIPO “FOUR BALLS” 
PARA AVALIAÇÃO DA DETERIORAÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES MINERAIS 
E VEGETAIS  
ALUNO: THIAGO FREIRE RODRIGUES (01001800435)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: WALQUIRIA JOSEANE DA SILVA (05247830474)  
CO-AUTOR: SARA DIAS CORTEZ (04360972490)  
  
 
Resumo:  

Foram ensaiados dois lubrificantes para verificar sua deterioração devido ao contato cíclico 
não-conforme lubrificado em uma bancada tribológica construída na UFRN do tipo “four 
balls”. Utilizaram-se três conjuntos de esferas: poliméricas, metálicas e vítreas. Os 
lubrificantes ensaiados possuíam naturezas diferentes, óleo automotivo monoviscoso SAE-
40 e óleo de mamona, submetidos às mesmas cargas e velocidades. Utilizaram-se cargas de 
10 e 50 N e velocidades de 700 e 2450 rpm. A configuração do ensaio com esferas de 
polímeros confirmou a hipótese de que não suportariam a solicitação e se fundiram. Após 
600 ciclos e sob uma carga normal de 50 N, as esferas de vidro se romperam. As quatro 
esferas de aço AISI 52100 foram então assumidas nos ensaios com o óleo SAE 40, 
demonstrando o comportamento esperado e justificando o seu uso em mancais de 
rolamento. Em ensaios efetuados até 104 ciclos, ambos os óleos não apresentaram ainda 
variação significativa na viscosidade. No prosseguimento dos ensaios, de acordo com a 
literatura, haverá degradação dos óleos lubrificantes – etapa que está sendo presentemente 
investigada.  

Palavras chave: atrito, lubrificante vegetal, lubrificante mineral  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0529  
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A REDUÇÃO DE DESGASTE EM BOQUILHAS 
METÁLICAS DURANTE O PROCESSO PRODUTIVO DE BLOCOS CERÂMICOS.  
ALUNO: FABIANA FERNANDES DE LIMA (05027676425)  
ORIENTADOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)  
CO-AUTOR: JUNILCE CARLA DA SILVA LOBATO (01980449414)  
  
 
Resumo:  

O estudo e pesquisa sobre a redução do desgaste superficial de boquilhas para confecção de 
blocos cerâmicos têm por objetivo gerar soluções alternativas ao material que compõe as 
boquilhas. A presença de partículas abrasivas e de umidade na massa plástica a ser 
extrudada são exemplos mais comuns do desgaste e corrosão ocorrentes nas peças. Para 
minimizar estes efeitos fez-se um estudo de tratamentos térmicos em ligas de ferro fundido 
cinzento e a produção de uma liga de ferro fundido com adição de manganês. O objetivo da 
nova liga é obter uma maior resistência ao desgaste e maior dureza em comparação as 
atuais utilizadas, conferindo aos blocos cerâmicos dimensões uniformes e abaixo custo na 
produção. Para procedimentos experimentais adotados são os seguintes: recolhimento de 
peças desgastadas; confecção das amostras; caracterização microestrutural; tratamentos 
térmicos, ensaios mecânicos  

Palavras chave: desgaste, liga de ferro fundido cinzento, tratamento termico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0530  
TÍTULO: ESTUDO DA OXIDAÇÃO DO METABISSULFITO DE SÓDIO CONTIDO 
NO EFLUENTE DA CARCINICULTURA  
ALUNO: RAFAELA MANSUR MEDEIROS (05617015478)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE (44323581491)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
  
 
Resumo:  

Efluentes líquidos contendo substâncias orgânicas não biodegradáveis, ou mesmo tóxicas, 
são gerados por uma grande variedade de processos industriais. A oxidação dessas 
substâncias por processos fotoquímicos e fotocatalíticos consiste em alternativa de interesse 
industrial crescente, pois são geradas substâncias menos tóxicas, ou mais facilmente 
degradáveis, podendo ocorrer a oxidação completa (formando-se CO2 e H2O). A reação 
fotoquímica de Fenton é considerada como a alternativa mais promissora quanto à 
aplicação industrial no tratamento de efluentes. Este trabalho consiste no estudo e 
determinação do processo mais eficiente para a oxidação do sulfito presente no efluente da 
despesca e do beneficiamento do camarão criado em cativeiro. Atualmente, esse efluente é 
descartado, na maioria das vezes, sem nenhum tratamento, causando grande impacto nos 
mananciais hídricos. Os processo utilizados são: (1) oxidação do sulfito contido em 
soluções sintéticas com aeração; (2) oxidação do sulfito contido em soluções sintéticas com 
oxidação avançada, utilizando peróxido de hidrogênio. O monitoramento está sendo feito 
através de análises quantitativas por iodometria, espectrofotometria e permanganometria. 
Os resultados experimentais obtidos permitiram concluir que o processo de oxidação 
avançada (POA) é muito mais eficiente, mostrando que o tempo necessário para oxidação 
total do sulfito a sulfato com injeção de ar foi diminuído consideravelmente, indicando 
assim sua viabilidade técnica.  

Palavras chave: Efluentes líquidos, Processo de Oxidação Avançado, Carcinicultura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0533  
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA CONFORMIDADE DE TELHAS CERÂMICAS 
PRODUZIDAS NO RN  
ALUNO: JOSÉ CARLOS CALADO SALES JÚNIOR (01078575452)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: ROSE MEIRE PENHA REVOREDO DE MACEDO (33602930459)  
 
 
Resumo:  

A utilização do gás natural como combustível na produção da cerâmica no estado do Rio 
Grande do Norte certamente contribuirá para o fortalecimento do setor quanto à 
competitividade dos produtos no mercado consumidor, a redução do seu custo de produção 
e os benefícios ao meio ambiente, que apresentam-se como exigências dos órgãos 
ambientalistas. O objetivo geral do presente trabalho é avaliar o índice de conformidade às 
normas técnicas das telhas do tipo capa e canal colonial produzidas no RN. Foram 
avaliadas telhas produzidas em duas indústrias do estado do RN, denominadas A e B. 
Inicialmente, foram realizados ensaios de acordo com as normas técnicas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esses foram: verificação da forma e 
dimensões (NBR 9600), absorção de água (NBR 8947), impermeabilidade (NBR 8948) e 
verificação da resistência à flexão (NBR 9602), para, através dos dados obtidos, se 
determinar o índice de conformidade dos produtos acabados das empresas citadas. Os 
resultados obtidos na absorção de água e impermeabilidade ficaram dentro das perspectivas 
apresentadas pela norma NBR 9601, porém, os resultados obtidos na análise das dimensões 
e principalmente na forma indicam uma não conformidade às normas da ABNT.  

Palavras chave: telha, conformidade, queima a gás  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0534  
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS 
MACROPOROSAS DE QUITOSANA  
ALUNO: DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS (02664929402)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
  
 
Resumo:  

O uso de membranas poliméricas têm despertado interesse devido sua variedade de 
aplicações, em especial na área médica, tendo em vista sua importância no controle de 
fármacos em sistemas de liberação. Fatores como porosidade e área superficial são 
importantes na característica de permeabilidade dessas membranas. Neste trabalho 
pretende-se obter e caracterizar membranas macroporosas de Quitosana através da retirada 
de uma carga não polimérica (Sílica). As membranas foram preparadas a partir da 
solubilização da Quitosana em ácido acético e após filtragem, foi adicionado Sílica com 
granulometria conhecida, sendo as proporções Quitosana/Sílica de 5:1 e 2:1 (m:m). A 
membrana porosa foi obtida através da dissolução da sílica em NaOH a 80 ºC após tempos 
variáveis. Os resultados de microscopia óptica demonstraram significativa mudança na 
morfologia das membranas, antes e após o tratamento termoquímico em relação à 
membrana de Quitosana pura; essas mudanças não foram só superficiais, mas por todo o 
volume do material em função da adição da sílica. Os resultados de porosidade indicam 
uma maior obtenção de poros com o aumento da proporção de sílica na membrana. Como 
perspectivas do trabalho pretende-se aumentar a faixa de espessura das membranas usando 
diferentes granulometrias de sílica, realizar análise em microscópio eletrônico de varredura, 
ensaios de permeabilidade e análise de BET.  

Palavras chave: Quitosana, Membranas, Porosidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0537  
TÍTULO: EFEITO DA MASSA MOLAR NA FORMAÇÃO DE PARTÍCULAS DE 
QUITOSANA E POLI(ÁCIDO METACRÍLICO)  
ALUNO: DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS (02664929402)  
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  
  
 
Resumo:  

Os complexos formados a partir da interação entre Quitosana e polieletrólito aniônico têm 
representado um importante papel no desenvolvimento de dispersões coloidais destinados 
aos mais diversos fins. Deste modo, um entendimento adequado acerca do processo de 
preparação destes complexos tem se tornado crucial para a obtenção destas dispersões. 
Neste trabalho, partículas de Quitosana/Poli (ácido metacrílico)(PMAA) foram preparadas 
a fim de analisar o efeito da massa molar do poliânion na formação das partículas. As 
dispersões resultantes foram caracterizadas por FTIR, Potencial Zeta, Viscometria e 
Turbidimetria. A partir das análises previamente realizadas, foi sugerido uma relação entre 
a razão em massa de Quitosana/PMAA, a massa molar do PMAA, a carga superficial das 
partículas e a estabilidade das dispersões formadas.  

Palavras chave: Quitosana, Poli(ácido metacrílico), Partículas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0544  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE FASES POR MÉTODOS COMPUTACIONAIS  
ALUNO: MÍRIA MEDEIROS PACHECO DE ANDRADE (05091014454)  
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  
  
 
Resumo:  

Um difratograma é geralmente representado em termos da distribuição de ). 
Métodosθintensidades absolutas como uma função do ângulo de difração (2 
computacionais que simulam difratogramas facilitam consideravelmente o processo de 
identificação de misturas, conseguindo-se resultados rápidos e precisos. A comparação dos 
difratogramas com os experimentais permite a determinação das fases presentes. Os 
resultados permitem confirmar a utilidade de métodos computacionais para identificar fases 
(ou componentes) de misturas complexas, cujo estudo seria extremamente complicado 
usando métodos tradicionais. Métodos computacionais modernos têm muito mais a oferecer 
em termos de suavização de dados, métodos para localização de picos e calibração 
automática. Neste trabalho foram utilizados três programas de simulação: D5000, PDF e 
Origin. O software D5000 oferece várias opções de ajuste de curvas, além da 
disponibilidade de cartas para identificação de fases, enquanto que o PDF fornece uma 
grande variedade de cartas, assim como informações mais aprofundadas das mesmas. Já o 
Origin é utilizado para um melhor ajuste de curvas, bem como para a comparação de 
difratogramas de diferentes amostras e suas respectivas fases.  

Palavras chave: difratogramas, métodos computacionais, identificação de fases  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0547  
TÍTULO: CONTROLADORES DE SEMÁFOROS EM TRÁFEGOS URBANOS  
ALUNO: EMANUEL ISAAC DOS SANTOS (01076632440)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo:  

São apresentados os estudos sobre controladores de semáforos em tráfego urbano e as 
necessidades do avanço tecnológico nesta área tais como, a história dos controladores 
semafóricos, suas características, os modos de operação intermitente, manual, automático e 
central, os sistemas de coordenadas, o sistema de segurança, a proteção elétrica e 
religamento, o sistema multitarefa e a composição do controlador do fabricante TESC de 
modelo FLEXCON-IIIA, onde são mostrados seus diagramas de blocos e suas funções 
internas. São utilizados controladores da TESC, DATAPROM e CSP para auxiliar esta 
apresentação. No sistema multitarefa são apresentados estudos sobre o controle de tempo 
dos semáforos para os cruzamentos de ruas onde os capacitores são dispositivos de tempo 
importantes. Em Natal existem mais de 180 semáforos instalados, para um adequado 
funcionamento de trânsito, especialmente, considerando os horários de pico. 

Palavras chave: Controladores, Semáforos, Tráfegos Urbanos  
Modalidade da bolsa: P&D COSERN  
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CÓDIGO: ET0548  
TÍTULO: DADOS DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR PARA O SISTEMA 
ACETATO DE ETÍLA + ETANOL  
ALUNO: DANNIEL TARGINO MARTINS (05096047490)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: YURI CORSINO DO NASCIMENTO (03233185413)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
  
 
Resumo:  

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

Palavras chave: Equilíbrio Líquido-Vapor, Cromatografia, Biodiesel  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0549  
TÍTULO: USO DE SOFTWARE LIVRE NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO 
DE RESERVAS HIDRÁULICAS EM UM SISTEMA DE RESERVATÓRIOS COM 
MÚLTIPLAS APLICAÇÕES  
ALUNO: MARCOS ALEXANDRE DE MELO MEDEIROS (04538273490)  
ORIENTADOR: RICARDO FERREIRA PINHEIRO (10592709434)  
  
 
Resumo:  

A água, elemento essencial a todas as formas de vida, vem se tornando um bem cada vez 
mais valioso em função de suas inúmeras e nobres aplicações e da irregularidade com que é 
disponibilizada, seja em função da diversidade entre as regiões do planeta, ou da 
aleatoriedade meteorológica ou do uso muitas vezes descoordenado e indiscriminado. Em 
particular, em regiões como o Semiárido Nordestino, é essencial desenvolver estratégias 
para o bom gerenciamento das reservas disponíveis, dentro de uma perspectiva sistêmica, 
visando atender a todas as necessidades. Este trabalho apresenta um programa, 
desenvolvido em software livre (scilab), através do qual é possível, usando técnicas de 
simulação numérica, verificar, a partir das previsões de suprimento natural e consumo, a 
expectativa de disponibilidade a médio e/ou longo prazos em um complexo contendo três 
reservatórios, utilizado para abastecimento de água potável, irrigação e geração de energia 
elétrica. O modelo é passivo de adaptação a outros sistemas mais simples ou complexos, 
com características diferentes, desde que exista a possibilidade de modelar 
matematicamente suas entradas e saídas. Os resultados demonstram que é possível prever 
situações em que ocorram ameaças de colapso, e, além disso, propor alternativas de manejo 
que evitem tais situações. 

Palavras chave: Software livre, Gerenciamento de hidroreservatorios, Metodos numéricos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0550  
TÍTULO: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO 
ÓLEO DE MAMONA UTILIZANDO TÉCNICAS CONVENCIONAIS  
ALUNO: WALLACE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE COSTA (01197136401)  
ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453)  
CO-AUTOR: LINDIJANE AUDYNNE TARGINO DA SILVA (04999805499)  
CO-AUTOR: PATRICIA CRISTINA DE ARAUJO PUGLIA (01145680496)  
  
 
Resumo:  

O Brasil é o maior produtor mundial de mamona (Rycinus Comunis), a qual se caracteriza 
por ser uma espécie resistente a seca, de fácil adaptação ao solo brasileiro, e de grande 
importância para a economia da região nordestina, diante da possibilidade de fixação de 
mão-de-obra, geração de emprego e matéria prima para a produção de biodiesel. A sua 
importância para a região, motivou a realização deste trabalho, que tem por objetivo a 
extração do óleo da semente da mamona através de técnicas de extração convencionais, 
avaliando-se comparativamente o rendimento e a composição do óleo obtido. Os métodos 
utilizados para a extração do óleo foram prensagem mecânica (prensa hidráulica) e a 
extração por solvente orgânico (equipamento Soxhlet). A matéria prima foi cedida pela 
empresa Santana Sementes, caracterizada como cultivar BPS149. Foram obtidas diferenças 
significativas em relação ao rendimento do óleo, porém similaridade em relação a sua 
composição. O ácido ricinoleico foi o componente predominante no óleo.  

Palavras chave: Extração, Mamona, óleo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0551  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEOR DE ARGILA ADICIONADO E DA ENERGIA DE 
COMPACTAÇÃO NA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO SOLO  
ALUNO: TEOFILO ANTONIO LOPES PRAXEDES (01048896404)  
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)  
CO-AUTOR: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA (01193429447)  
CO-AUTOR: OSVALDO DE FREITAS NETO (04738377493)  
CO-AUTOR: PAULA CRISTIANE PEREIRA RIBEIRO (03385953413)  
 
 
Resumo:  

Algumas obras de engenharia devem ter a permeabilidade do solo prevista durante sua 
execução e utilização. A proporção entre a velocidade de escoamento e o gradiente 
hidráulico é denominada coeficiente de permeabilidade e é usada para medir a 
condutividade hidráulica dos solos. O teor de finos dos solos e a energia de compactação 
empregada têm influência direta no coeficiente de permeabilidade do solo. Este trabalho 
visa avaliar a influência do teor de argila adicionado ao solo e da energia de compactação 
na execução de um aterro na permeabilidade do solo. Executaram-se ensaios de 
permeabilidade “in situ” e a coleta de amostras deformadas. Em laboratório, procedeu-se a 
caracterização geotécnica do material (Análise Granulométrica, Limites de Atterberg e 
Densidade Real), seguida dos ensaios de compactação em duas etapas: variando a energia 
de compactação e, posteriormente, o teor de argila adicionado ao solo. Executaram-se 
ensaios de permeabilidade, com corpos de prova moldados próximos aos respectivos teores 
de umidade ótimos. A permeabilidade foi medida após a saturação. As curvas de 
compactação foram comparadas entre si e correlacionadas aos valores encontrados nos 
ensaios de permeabilidade. Foi possível classificar o solo como uma areia siltosa. 
Verificou-se a redução da permeabilidade com o aumento do teor de argila adicionado e da 
energia de compactação. Estudos como este são necessários pois favorecem a escolha da 
melhor alternativa nos âmbitos técnico e econômico.  

Palavras chave: Condutividade Hidráulica, Energia de Compactação, Formação Barreiras  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0552  
TÍTULO: A RAZÃO AXIAL DE RÁDIO FONTES DUPLAS A PARTIR DE 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS  
ALUNO: MARIA ALDINEZ DANTAS (01286739403)  
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
  
 
Resumo:  

Propõe-se que o estudo da razão entre o comprimento e a largura do lóbulo de uma rádio 
fonte dupla extragaláctica (razão axial - Ar) pode servir como um método para inferir 
alguns dos parâmetros intrínsecos do jato. Neste trabalho calculamos Ar para um grande 
número de simulações numéricas realizadas numa extensa gama dos parâmetros do jato, a 
saber, a razão entre a densidade do jato e o meio ambiente ? e seu número de Mach M. Um 
gráfico da razão axial em função do tamanho da fonte mostra que Ar aumenta mais 
rapidamente quando a fonte é jovem e, mais tarde, numa taxa mais lenta tornando-se, em 
alguns casos, quase constante. Este comportamento é uma mistura daquele sugerido pelos 
modelos auto-similares para a evolução da fonte. Observamos que para um valor fixo de ? 
há apenas uma fraca dependência de Ar em relação ao número de Mach do jato. Por outro 
lado, para um dado tamanho da fonte (D) e para um M fixo, a razão axial é uma função 
crescente do contraste de densidade do jato ?. Isto significa que uma vez que temos uma 
estimativa independente da velocidade do jato, podemos inferir sua densidade a partir da 
posição da fonte em um gráfico de Ar - D.  

Palavras chave: Astrofísica, Rádio Fontes Duplas, Número de Mach  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0554  
TÍTULO: ARQUEOASTRONOMIA NO NORDESTE DO BRASIL, INCISÕES 
RUPESTRES E ANÁLISES COMPARATIVAS.  
ALUNO: MILTON THIAGO SCHIVANI ALVES (03712597460)  
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CARLOS DE MENESES JÚNIOR (79121705453)  
  
 
Resumo:  

Na tentativa para se entender como e em que medida o “contato” com as “coisas do céu” 
influenciaram o cotidiano dos grupos humanos que se organizavam a partir desse 
conhecimento, discutimos neste trabalho pesquisas em arqueoastronomia desenvolvidas em 
sítios arqueológicos no Rio Grande do Norte (RN). Estudamos incisões feitas em granito, 
nas quais encontramos várias figuras que, em princípio, se encaixam na definição da 
chamada “tradição astronômica”. Trabalhamos muitas informações obtidas a partir de 
medidas feitas com GPS (“global positioning system”) e com teodolito e utilizando técnicas 
computacionais. Editamos fotos e imagens de incisões e pinturas rupestres, possibilitando 
uma melhor organização e eventual compreensão dos registros encontrados. Também 
realizamos comparações e analogias destes registros com os de outros lugares, como por 
exemplo, na China e na Índia, possibilitando um maior grau de confiabilidade das hipóteses 
levantadas referentes a seus significados, principalmente os de caráter “geométrico”. O 
assunto em questão ainda é muito novo e pouco explorado atualmente. A análise 
comparativa inicial que fizemos entre inscrições lavradas no RN e outras encontradas em 
algumas regiões na Europa e na Ásia indica grande similitude de traços entre certos grupos 
de figuras. A interpretação de tais signos ainda é algo em aberto. Porém, a universalidade 
de algumas representações pode ser reveladora de elementos constitutivos do humano 
propriamente dito.  

Palavras chave: arqueoastronomia, pintura rupestre, padrões de pensamento humano  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0555  
TÍTULO: AS "DISFUNÇÕES URBANAS" NA NATAL DA DÉCADA DE 1950: O 
INÍCIO DAS “INDESEJÁVEIS” FAVELAS  
ALUNO: CALIANE CHRISTIE OLIVEIRA (01164537458)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
  
 
Resumo:  

O déficit habitacional e o processo de favelização se evidenciaram no Brasil a partir da 
intensa urbanização e migrações internas aos centros urbanos nos anos de 1950/60. Em 
Natal, a seca de 1958 desencadeou fluxos de migrantes à cidade e o crescimento 
populacional resultante, desacompanhado de ações efetivas do poder público, ocasionou no 
surgimento das chamadas, pela imprensa local, "disfunções urbanas". Estas, materializadas, 
dentre outras formas, por ocupações espontâneas de traçados irregulares, incomodaram a 
população “orgulhosa” da cidade renovada por edifícios modernos e largas avenidas. 
Objetiva-se compreender, a partir da análise das ações e dos discursos que as justificaram, 
as soluções dadas pela administração pública à crise habitacional e ao descontentamento 
social constatados na época. Fundamentando-se em pesquisas nos periódicos locais e 
documentos oficiais, constatou-se que, embora já existindo, as habitações precárias 
somente passaram a serem consideradas um problema urbano quando se mostraram 
empecilho ao "projeto de modernização" baseado na preparação da cidade à 
industrialização; tornando-se um dos objetos de interesse da elite política. As ações 
consistiam na criação de bairros e concessão de terrenos para loteamentos na periferia, 
benfeitorias nas favelas e melhoramentos construtivos/estéticos nas residências. Isso 
possibilitou a qualificação do espaço urbano necessária às “sonhadas” indústrias e o 
embelezamento da capital, requeridas pelas elites.  

Palavras chave: problemas urbanos, habitação, modernização  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0559  
TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM ASSENTAMENTO 
DO MST.  
ALUNO: CECÍLIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (05304718410)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
  
 
Resumo:  

O Departamento de Arquitetura da UFRN, através do GERAH , apresenta uma nova forma 
de atuação arquitetônica no mundo rural, com o rebatimento da organização do MST no 
espaço físico-territorial e uma metodologia de parcelamento do solo e habitat para os 
projetos de reforma agrária do INCRA. Atualmente coordena a construção do 
Assentamento Maria da Paz, em João Câmara. O presente trabalho tem como objetivo 
registrar o desenvolvimento desta atuação. Por isso, todas as etapas desse processo, desde o 
acampamento, em 2002, vem sendo registradas a partir de relatórios das atividades gerais 
do grupo e das visitas ao assentamento e de um histórico evolutivo das propostas para 
construção. Essas sínteses são fichas padronizadas contendo informações gerais das 
referidas atividades, seus objetivos e participantes. É a partir desses documentos que será 
desenvolvido um relatório síntese. Portanto, nossa atividade tem como resultado o subsídio 
para a construção do histórico do processo, reunindo, também, trabalhos que foram 
desenvolvidos e que serviram de subsídios para o projeto. Assim, o desenvolvimento da 
atuação de pesquisa e extensão do GERAH nos últimos três anos poderá ser avaliado.  

Palavras chave: Desenvolvimento, Registro, Relatório  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0562  
TÍTULO: TENSOATIVOS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO USADOS NA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO PARA A APLICAÇÃO EM OLEODUTOS.  
ALUNO: DANIEL RODRIGO ANTUNES COELHO (00990726452)  
ORIENTADOR: FRANCISCO GURGEL DE AZEVEDO (07478003400)  
  
 
Resumo:  

O aço-carbono é usado na fabricação de vários equipamentos na indústria de petróleo, tais 
como: tanques, caldeiras, tubulações e oleodutos, os quais estão expostos a ataques 
corrosivos. O fenômeno da corrosão em oleodutos é causado devido à presença de um 
líquido que vem junto ao petróleo e que contém altas concentrações de salmoura. O contato 
com a superfície interna do oleoduto, durante o transporte do petróleo, acelera a corrosão, 
gerando prejuízos financeiros as empresas do setor, além de agredir o meio ambiente com o 
rompimento desses oleodutos. Várias alternativas vêm sendo estudadas e aplicadas no 
combate a corrosão em campos de petróleo, dentre elas se destaca a utilização dos 
tensoativos, que devido a sua característica de molécula anfifílica tem o poder de se 
adsorver em interfaces sólido-líquido, onde a sua ação inibidora depende da concentração e 
do tempo de contato com a superfície do metal. Baseado neste contexto, o objetivo 
principal deste estudo e utilizar um novo tensoativo, derivado do líquido da castanha de 
caju, o DSC, no combate a corrosão. A técnica utilizada foi a potenciodinâmica, onde se 
varia o potencial do eletrodo, E, e registra-se continuamente a corrente de corrosão, i, 
utilizando-se a metodologia de construção de curvas de Tafel, que mede a corrente a cada 
sobrepotencial aplicado a partir do potencial de corrosão. 

Palavras chave: Tensoativos, Aço carbono, Petróleo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0563  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES DE NÍQUEL 
SUPORTADOS EM PALIGORSQUITA PARA REFORMA DE GÁS NATURAL  
ALUNO: GRACE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (00964112442)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: VALDELICE RODRIGUES DA SILVEIRA (03143720409)  
  
 
Resumo:  

A paligorsquita pertence a um grupo de argilo-mineral com diversas aplicações industriais, 
como catalisadores, adsorventes de gás natural e como suporte para diversos metais em 
reações catalíticas. Esta classe de minerais é caracterizada por apresentar uma alta 
susceptibilidade a troca de íons, grande área superficial, considerável porosidade e 
estabilidade térmica. Neste trabalho as argilas foram tratadas e funcionalizadas com ácido 
clorídrico e posteriormente incorporou-se o níquel, usando-se uma solução de nitrato de 
níquel acidificada. A paligorsquita foi caracterizada antes e após a incorporação do níquel a 
sua estrutura. A incorporação do níquel foi realizada em um balão de fundo redondo 
acoplado a um condensador e a proporção argila / solução de níquel – 2M foi de 1:3. A 
secagem foi realizada em banho-maria, seguido de calcinação a 200° e 600°C. As amostras 
foram caracterizadas por TG/DTG, DSC, DRX, granulometria, infravermelho e BET. As 
curvas TG demonstram perdas de massa características das paligorsquitas com duas etapas 
de desidratação entre 50°-250°C, duas etapas de dehidroxilação entre 260°-615°C (para Fe 
e Al) e uma etapa entre 615°-675°C para dehidroxilação de Mg remanescente. Estes 
eventos de perdas de massa são endotérmicos. O diâmetro m. Os espectros de IV 
demonstramµmédio de partícula varia entre 5,8-21,65 estiramentos referentes a OSiO, SiO, 
OHágua, OH(Fe,Al,Mg) com vibração em torno de 528, 1030, 3396, 3542 cm-1, 
respectivamente.  

Palavras chave: paligorsquita, catalisadores, síntese  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0565  
TÍTULO: SÍNTESE DE LA1-XSRXMNO3 COMO CÁTODO DE CÉLULAS À 
COMBUSTÍVEL (SOFC)  
ALUNO: MARFRAN CARDOSO DE MACEDO (00983009465)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
 
 
Resumo:  

As células a combustível constituem atualmente como uma alternativa promissora para 
geração modular de energia elétrica a partir de energia química. A alta temperatura de 
operação gera problemas de tensões residuais, estanqueidade e fadiga térmica afetando o 
desempenho normal da célula.Os materiais de cátodo são óxidos de estrutura perovisquita, 
pois estes oferecem uma compatibilidade térmica similar aos demais componentes da célula 
e apresentam uma boa performance acima de 800 ºC. Neste trabalho três composições de 
La1-xSrxMnO3 foram sintetizados através do método complexiométrico, técnica baseada 
na poliesterificação in situ entre etilenoglicol e ácido cítrico. A resina obtida após a síntese 
foi tratada a temperatura de 300ºC a uma taxa de 10ºC/min. Em seguida, o pó resultante foi 
calcinado a temperaturas de 450ºC e 950ºC a 3ºC/min e então caracterizados através de 
medidas de infravermelho, DRX, determinação da área superficial e porosidade. A 
distribuição de tamanho de partículas foi obtida por granulometria a laser e as morfologias 
dos pós por MEV.Os sistemas em estudo mostraram comportamento semelhante quanto aos 
resultados de absorção na região do infravermelho e TG/DTA.O diâmetro médio de 
partícula para os dois sistemas aumentou progressivamente com a temperatura. O método 
de síntese foi satisfatório para a formação da fase perovisquita nas três composições 
estudadas.  

Palavras chave: Células à combustível, Síntese, La1-xSrxMnO3  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0567  
TÍTULO: ESPECIFICAÇÕES ALGÉBRICAS E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA  
ALUNO: KELLY PATRICIA DA SILVA (00953139409)  
ORIENTADOR: REGIVAN HUGO NUNES SANTIAGO (30680581200)  
  
 
Resumo:  

O processo de desenvolvimento de software vem sofrendo uma série de avanços nos 
últimos anos. Dentre esses avanços, encontra-se a utilização de descrições algébricas - que 
consiste em descrever rigorosamente um sistema de computação através de um conjunto de 
equações e a partir dessas equações derivar outras propriedades do sistema, muitas vezes 
através de ferramentas chamadas provadores automáticos de teoremas. O Isabelle é um 
provador automático de teoremas. Apesar do termo automático, ele requer que o usuário 
direcione a prova, sendo essa interação feita através de uma linguagem de programação 
chamada ML. O Isabelle é um sistema genérico, pois permite raciocinar sob uma variedade 
de lógicas-objetos, dentre as quais podemos destacar a lógica de primeira-ordem. É possível 
também, especificar propriedades de um sistema utilizando uma determinada lógica-objeto. 
Tal especificação chama-se teoria. O objetivo deste trabalho foi a construção de teorias para 
os sistemas de números. O primeiro passo foi o estudo dos fundamentos teóricos do 
Isabelle. Em seguida, foram construídas as teorias dos números naturais e dos números 
inteiros, todas em lógica de primeira-ordem. A teoria dos números naturais foi construída 
em lógica de primeira-ordem, descrevendo-se as operações através de funções recursivas, e 
a teoria dos números inteiros foi implementada baseada na teoria dos números naturais. 

Palavras chave: Especificações Algébricas, Provadores Automáticos de Teoremas, Lógica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0568  
TÍTULO: EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE CAROTENÓIDES-ADAPTAÇÃO DA 
DISCIPLINA QUI-0072 AO CURSO DE FARMÁCIA  
ALUNO: GLAUBER LOPES COSTA DE OLIVEIRA (05148601469)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho foi elaborado com o intuito de integrar a disciplina QUI0072 ao 
Departamento de Farmácia, bem como ampliar a visão dos cursistas da disciplina em 
relação ao futuro mercado de trabalho. O mesmo será realizado através de uma das práticas 
da disciplina, a qual será dividida em duas etapas. No primeiro momento será efetuada a 
extração de Licopeno e ß – Caroteno, realizada no laboratório de Química Orgânica 1 no 
Depto de Química, onde, uma amostra de 5g de extrato de tomate será colocada em um 
erlemeyer , em seguida acrescido 7ml de álcool etílico e aquecido em banho– maria a uma 
temperatura de 40°c durante 5 minutos, para obter o licopeno. Ao resíduo da primeira 
filtração a vácuo, adiciona-se 7ml de clorofórmio e aquece em banho-maria por 3 à 4 min. 
Faz-se uma filtração comum e coloca-se o líquido filtrado em um funil de decantação, 
misturado a uma solução aquosa de cloreto de sódio, para extrair o ß – Caroteno. Após a 
obtenção do licopeno e do ß-caroteno, estas amostras serão levadas para o laboratório de 
controle de qualidade na Faculdade de Farmácia, onde as amostras serão expostas e feita a 
análise qualitativa dos resultados, permitindo o favorecimento de atividades inter-
disciplinares existentes na pratica descrita.  

Palavras chave: Carotenóides, Farmácia, Química  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0576  
TÍTULO: A VERSATILIDADE DA EXTRAÇÃO DE CAROTENÓIDES DO 
EXTRATO DE TOMATE, EM AULAS DE QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL 
01.  
ALUNO: HUDSON DA SILVA (96927143491)  
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (64795284415)  
  
 
Resumo:  

A extração de carotenóides do extrato de tomate é realizada freqüentemente em aulas 
experimentais de Química Orgânica. Neste trabalho, temos como objetivo acrescentar 
estudos de solubilidade e os testes qualitativos de identificação de insaturações em 
compostos orgânicos. Obtivemos o licopeno em etanol, após extração a quente. Ao sólido 
da primeira filtração, realizamos a extração a quente do ß-caroteno em clorofórmio. 
Decidimos realizar os testes de identificação de insaturações somente para o extrato do ß-
caroteno, já que o clorofórmio não interfere nos resultados. Ao adicionarmos gotas de uma 
solução aquosa de permanganato de potássio (reativo de Bayer) ao tubo de ensaio contendo 
o extrato, observamos que a fase orgânica inferior ficou menos laranja e a fase aquosa de 
permanganato mudou sua coloração de violeta para verde, ocorrendo então a oxidação do 
carotenóide. Já ao adicionarmos gotas de solução de bromo em água, houve a descoloração 
desta solução, indicando a adição de bromo às ligações pi. No estudo do comportamento de 
solubilidade, observamos que o ß-caroteno pode ser enquadrado no grupo VB. Concluímos 
que o extrato de tomate é uma matéria-prima útil em aulas práticas de Química Orgânica, 
por ser uma fonte de hidrocarbonetos insaturados, contribuindo tanto para o estudo das 
afinidades físicas e químicas entre substâncias orgânicas, pela reatividade característica das 
ligações pi.  

Palavras chave: Carotenóides, Química Orgânica, Extrato de tomate  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0580  
TÍTULO: ESTUDO DO DESGASTE POR DESLIZAMENTO DE UMA RODA DE 
BORRACHA EM REVESTIMENTO CERÂMICO COMERCIAL ESMALTADO  
ALUNO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (01174182423)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: ANA MARIA LUCENA DE ARAÚJO (04864471460)  
CO-AUTOR: MARCIO THOMPSON DA CUNHA GOMES (03059101400)  
  
 
Resumo:  

Analisou-se o desgaste de um par tribológico roda de borracha deslizando em um 
revestimento cerâmico comercial esmaltado em ambiente a seco e sem abrasivo através de 
suas variações mássica e morfológica. Adotou-se como referência a norma ASTM G65 / 
2000. As forças normais utilizadas no sistema roda-plano foram de 4,5 e 5,8 N e a 
velocidade flutuou entre 1.000 e 1.150 rpm. As distâncias de deslizamento foram 15,6 e 
18,0 km. Foi medido o ganho mássico da cerâmica devido à aderência da borracha, e o 
desgaste também foi analisado através da técnica de visualização de “footprint” de toda a 
zona circunferencial da roda. O desgaste da borracha mostrou-se ser mais acentuado, mas 
não proporcional, com o aumento da distância de deslizamento ou da carga normal, 
contrariando, em princípio, a expectativa apresentada pela Equação de Archard. Ambas as 
técnicas de avaliação tribológica mostraram-se eficazes na detecção de diferenças do 
desgaste, a qualitativa, pela análise da imagem do “footprint”, e a quantitativa, pela 
medição da variação mássica.  

Palavras chave: Roda de borracha, cerâmica, desgaste  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0581  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UMA BANCADA PARA ENSAIO DO DESGASTE 
ADESIVO DE BORRACHA EM PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS  
ALUNO: ANA MARIA LUCENA DE ARAÚJO (04864471460)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: JOSÉ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (01174182423)  
CO-AUTOR: MARCIO THOMPSON DA CUNHA GOMES (03059101400)  
  
 
Resumo:  

A norma ASTM G65/00 é utilizada para avaliar a resistência ao desgaste abrasivo de 
materiais. Objetivando-se investigar o desgaste adesivo de uma superfície de borracha em 
um revestimento cerâmico, construiu-se uma bancada experimental para classificar a 
resistência ao desgaste adesivo da borracha a um revestimento cerâmico variando-se a 
pressão de contato. O equipamento previamente montado e adaptado é composto por um 
motor de máquina de costura de 100 W, tensão de 110 V, rotação máxima de 7000 r.p.m., 
uma roda rígida de aço revestida com uma borracha (diâmetro f = 82,8 mm, largura 19 mm, 
dureza Shore média 74 SHA e desvio-padrão 5 SHA). Em vazio, o motor girava a 1.400 
rpm e, sob carga de 4,5 N, 1.000 rpm. A superfície plana constituinte do contracorpo era de 
cerâmica comercial utilizada em revestimento (5x5 cm2). Uma balança analítica (resolução 
0,0001 g) foi usada para medir o ganho de massa da cerâmica devido à deposição da 
borracha na superfície plana da mesma. Após uma e duas horas de ensaio, registraram-se 
taxas mássicas de borracha aderidas à cerâmica de, respectivamente, 1,3 x10-5 mg/ciclo e 
4,6 x10-5 mg/ciclo. Isso mostra uma não-linearidade da taxa de desgaste com a distância de 
deslizamento, o que reforça a hipótese de que os materiais elastoméricos não têm o 
comportamento tribológico previsto pelas Leis de atrito seco de Coulomb e, portanto, 
devem ser investigados e mapeados em relação ao par pV (pressão de contato e velocidade 
de deslizamento).  

Palavras chave: Revestimento cerâmico, desgaste, atrito  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0587  
TÍTULO: “ANALISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E UNIDADES 
GEOAMBIENTAIS NAS MARGENS DO RIO PITIMBU/RN COM BASE EM 
PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO”  
ALUNO: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
CO-AUTOR: ANDERSON TARGINO DA SILVA FERREIRA (02990338489)  
CO-AUTOR: BRUNO DE SOUZA MELLO (03457849447)  
 
 
Resumo:  

A área estudada localiza-se entre os municípios de Natal/RN e Parnamirim/RN tendo como 
objetivo principal à caracterização geoambiental a partir do uso de produtos do sistema 
Cbers-2 CCD e Landsat-7 ETM+, com ênfase na análise de áreas de risco e degradação do 
meio físico. Geologicamente esta área é composta por litotipos do Grupo Barreiras, 
Paleodunas e Paleocascalheiras. A área é marcada por intensa atividade antrópica, presença 
de obras de engenharia e desmatamento de áreas verdes para construção civil, tendo como 
consequência o assoreamento do Rio Pitimbu/RN. A preservação da vegetação nativa nas 
margens do mesmo é de extrema importância para o abastecimento da Lagoa do Jiqui que é 
responsável por 30% da água potável consumida na cidade do Natal-RN.  

Palavras chave: caracterização geoambiental, análise de áreas de risco, desmatamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: ET0594  
TÍTULO: ENSAIO DE DESGASTE DE UM PAR DESLIZANTE GRAFITE-LIXA NA 
CONFIGURAÇÃO PINO-DISCO  
ALUNO: MARIA ROSEANE DE PONTES FERNANDES (03869604450)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: VILSINÉIA DOS ANJOS FONTES (02655849493)  
CO-AUTOR: MARCELLO ARAÚJO DANTAS (05215010404)  
  
 
Resumo:  

O objetivo deste trabalho é investigar mecanismos e coeficientes de desgaste decorrentes do 
contato sob deslizamento entre um pino de grafite e um disco constituído por uma lixa de 
carboneto de silício nas granulometrias # 600 e # 1200. Para isso, utilizou-se um toca-disco 
girando a 33 e 45 rpm e dois níveis de carga normal N1=0,228 N e N2=0,328 N. Foi 
constante o tempo de ensaio t = 2min. Foram realizados cinco ensaios em cada carga. 
Utilizaram-se como pinos grafites HB e 2B extraídos de lápis. A medida da perda de massa 
dos grafites em contato com as lixas foi obtida variando-se a velocidade, a carga e o setor 
circular que sediava o local de contato do par tribológico. Foram esboçados gráficos para 
análises de resultados e, por conseguinte, inferiu-se os coeficientes de atrito do sistema. Os 
diversos ensaios realizados possibilitaram uma visão do comportamento do desgaste entre 
os pares tribológicos estudados. Verificou-se que os tipos de grafites não produziram 
efeitos significativos e que a magnitude da rotação, da carga normal e das asperezas das 
superfícies abrasivas exerceram forte influência sobre o desgaste.  

Palavras chave: Pino-disco, desgaste, grafite  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0596  
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE DBO E DQO:AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA 
REDUÇÃO DE CUSTOS  
ALUNO: INDIRA CARLA CARLOS DA COSTA (04977045440)  
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
CO-AUTOR: RENATA CARILINA PIFER ABUJAMRA (01739452950)  
  
 
Resumo:  

Em muitas áreas do país, o lançamento de esgotos não tratados, ou mal tratados tem 
causado danos ao meio ambiente, além de fator de risco à saúde da população. Em áreas 
não servidas por redes de esgotos, a solução tradicional tem sido o emprego de fossas 
sépticas e lagoas de estabilização mal dimensionadas, que muitas vezes descarregam as 
águas residuais diretamente em algum córrego, canal ou galeria pluvial que deságuam em 
lagoas, rios, baías ou praias. A presença de matéria orgânica nos esgotos sanitários que 
chegam as estações de tratamento e a eficiência dessas são usualmente estimadas através 
das análises de DBO e DQO, sendo a primeira análise de referência, apesar de estar sujeita 
a imprecisões e limitações. O custo para realização de uma análise de DBO é cerca de 4,5 
vezes maior que o custo para uma análise de DQO. O tempo necessário para obtenção de 
resultados de análises de DBO é de 5 dias, enquanto o de DQO é de 2 horas. Este estudo 
mostra as relações DBO/DQO para o esgoto sanitário doméstico bruto provenientes do 
campus da UFRN. A utilização dos resultados de DQO para estimar os valores de DBO 
reduz os custos operacionais, diminui o tempo de tomada de decisões com relação à 
correção operacional, bem como permite a definição de parâmetros de projetos que sejam 
condizentes com a realidade local, tendo como objetivo verificar sob quais hipóteses as 
análises de DQO podem substituir as de DBO no monitoramento desses sistemas e qual o 
percentual de redução de cutos. 

Palavras chave: esgoto doméstico, relação DBO/DQO, custos análises  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0597  
TÍTULO: A CASA DOS SONHOS: MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA DA 
PAZ.  
ALUNO: YURI FUGISHIMA (03467613446)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
  
 
Resumo:  

Todos nós temos sonhos, que englobam tudo o que consideramos importante para nossa 
vida. Dentre estes sempre está a figura do lar, da nossa casa: a casa de nossos sonhos. 
Sonhar faz parte do ser humano independente de raça, religião, cultura e classe social. O 
que muda é a forma, as necessidades, os materiais e o espaço. Como todos, os assentados 
sonham. As moradias padrão-INCRA que os assentados dos projetos de Reforma Agrária 
no RN recebiam até 2003 atendiam apenas ao lado econômico, não se preocupando com o 
conforto e as necessidades dos moradores. A nossa questão-problema é se essas moradias 
correspondem aos sonhos e anseios dos assentados. Nossa hipótese, portanto, era de que 
elas estão longe de serem as casas dos sonhos de seus moradores. Para tornar as moradias 
dos assentados mais humanizadas, desenvolveu-se um estudo com base na tese de 
doutorado de Amadja H. Borges e no trabalho do atelier integrado dos alunos do 9º período 
do curso de arquitetura e urbanismo da UFRN, 2002.2, chegando-se a um projeto de 
habitação que além de manter a viabilidade econômica, leva em consideração a estética, a 
função e o conforto. Estas moradias estão em processo construtivo, sendo construídas pelos 
próprios assentados (mutirão). Apesar de estarem sendo implantadas, o resultado da 
pesquisa contradisse a hipótese levantada, pois os assentados se satisfazem com o simples 
fato de ter uma moradia, fazendo desta a casa de seus sonhos.  

Palavras chave: Habitação, Assentamento, Sonho  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0598  
TÍTULO: ANÁLISE DE PERFORMANCE DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS 
PROTÓTIPOS MINI-BAJA UFRN  
ALUNO: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVIERA FONTES (20300190468)  
CO-AUTOR: RAIMUNDO DIAS DE SOUZA JR. (03060166480)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
 
 
Resumo:  

Este trabalho consiste no estudo de duas alternativas para melhoria dos sistemas de tração d 
os protótipos Mini-Baja da UFRN. Objetivou-se o concílio dos antagônicos força e 
velocidade. A primeira compreendeu o desenvolvimento de uma caixa de redução com 
duas relações discretas para que acoplada a CVT (Transmissão Continua Variável) 
majorasse o desempenho, no que se refere a velocidade e tração. A segunda, através de 
testes experimentais buscou-se encontrar a melhor relação fixa de transmissão do trem final 
para trabalhar acoplado em série com um dos dois modelos de transmissão CVT disponível, 
fornecendo automaticamente as melhores condições de torque e velocidade requeridas nas 
provas. 
No desenvolvimento da caixa de redução, concebeu-se um sistema de chaveta deslizante 
utilizando uma caixa de redução escalonada. 
A otimização do sistema de CVT foi possível através de levantamento de dados e do 
conhecimento adequado dos princípios de funcionamento do sistema, bem como das 
respostas de rendimento obtidas em ensaios de bancada dinamométrica.  
Concluiu-se sobre a CVT que seu rendimento aumenta com a carga, dentro de uma faixa 
limitada, permitindo tirar vantagem da disputada potência disponível. 
O trem de potência utilizando CVT acoplado com caixa de redução alternativa possibilitou 
um excelente rendimento o que consagrou a poleposition durante a compentição SAE 
Brasil de Mini-Baja/2004, além de um expressivo resultado na prova de tração, até então 
não obtido. 

Palavras chave: mini baja, transmissao, cvt  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0602  
TÍTULO: ESTUDO DA CONTAMINAÇÃO DO FLUIDO DE ÉSTER POR CAL E 
CIMENTO NA PRESENÇA DE ÁCIDO CÍTRICO.  
ALUNO: RODRIGO MATOS DA COSTA (03882856483)  
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
  
 
Resumo:  

Durante o condicionamento do poço após a cimentação dos revestimentos, ocorre a 
contaminação do fluido de perfuração. Dependendo da sensibilidade do fluido aos 
componentes básicos do cimento, principalmente o Ca(OH)2, esta contaminação pode 
alterar significativamente algumas de suas propriedades, tais como: viscosidade, volume de 
filtrado, estabilidade elétrica, etc. É sabido que o fluido a base de éster apresenta uma 
elevada sensibilidade ao pH, que ocorre durante o corte do cimento. Este trabalho visa 
avaliar a eficiência de uma técnica utilizada no campo durante a cimentação para minimizar 
a hidrólise do éster: a adição prévia de ácido cítrico. A técnica consistiu na adição de 
diferentes quantidades de ácido cítrico, previamente à contaminação do fluido com 3 ppb 
de cal ou 4,4 ppb de cimento, a afim de identificar qual a melhor concentração para a 
preservação dos fluidos submetidos a condições de poço por 16 horas a T=230 °F. Para 
isto, dados obtidos para fluidos contaminados foram comparados com os valores obtidos 
para as formulações não contaminadas. Os resultados indicaram que houve uma melhoria 
nos valores das estabilidades elétricas dos fluídos contaminados com cal e previamente 
tratados com a acido cítrico. Entretanto, observou-se que a maioria das formulações 
assumiu consistência de graxa na temperatura em torno de 25 ºC; o que indica que o 
tratamento provavelmente só é eficiente se associado um uma boa extração de sólidos.  

Palavras chave: Éster, Fluidos de perfuração, Propriedades reológicas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0604  
TÍTULO: UMA INVESTIGAÇÃO DO AGENTE OPERON DA TRANSGENÉTICA 
COMPUTACIONAL  
ALUNO: ALIXANDRE THIAGO FERREIRA DE SANTANA (05070934457)  
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG (25841025953)  
  
 
Resumo:  

O trabalho desenvolvido trata de um estudo sobre o agente da transgenética computacional 
denominado Operon e seu efeito sobre as populações, quando aplicado ao problema do 
caixeiro viajante. Para efeito de comparação de resultados, foram implementados dois 
algoritmos de formas de atuação distintas, e por fim, um algoritmo transgenético que faz 
uso do agente em questão. De uma forma geral, as soluções obtidas pelos algoritmos foram 
próximas. Percebeu-se uma ligeira vantagem do algoritmo que faz uso do Operon sobre 
seus concorrentes (especialmente, em problemas de tamanho maior), para o caso das 
configurações adotadas no trabalho. Porém, observou-se que a atuação do Operon foi 
limitada, devido à boa qualidade das soluções geradas por uma heurística auxiliar ao 
problema (a heurística 2-opt) e que foram usadas durante os procedimentos.  

Palavras chave: Transgenetica computacional, agente operon, caixeiro viajante  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0616  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE MINERAIS PESADOS NA PLATAFORMA 
INTERNA N DO RIO GRANDE DO NORTE, ADJACENTE A GUAMARÉ.  
ALUNO: ANA CRISTIANE PAULINO DE SOUSA (03004747413)  
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
  
 
Resumo:  

Esta pesquisa esta inserida no Projeto de Caracterização Ambiental da plataforma interna 
da Bacia Potiguar e tem como objetivo a caracterização granulométrica dos sedimentos 
presente na área de monitoramento ambiental, bem como a caracterização de minerais 
pesados para futuros estudos de proveniência dos sedimentos coletados. Este trabalho foi 
iniciado com uma coleta de sedimentos, com amostrador pontual tipo van-veen utilizando o 
Navio Oceanográfico da Astromarítima Navegação a serviço da PETROBRAS. Em 
laboratório as amostras foram submetidas a procedimentos sedimentológicos tradicionais, 
tais como: abertura, lavagem e secagem das amostras, quantificação de carbonatos e 
matéria orgânica. Cada amostra selecionada foi submetida a peneiramento na abertura 2,0 
mm em Rot-Up. Da fração menor que 2mm foram retiradas 3gr para serem analisadas no 
Granulômetro a Laser da marca CILAS e 50 gr para separação também por peneiramento 
Rot-up da fração areia muito fina (0,063-0,125mm). Da fração areia muito fina foram 
retiradas 6 gr para separação de minerais pesados por gravidade, utilizando-se como liquido 
denso o bromofórmio. Após a separação dos minerais pesados foram confeccionadas 
lâminas com o bálsamo do Canadá. Os mesmos foram identificados e descritos ao 
microscópio. Varias espécies de minerais pesados foram identificadas, destacando-se como 
minerais principais o rutilo, zircão, turmalina, hornblenda, epidoto, e silimanita, e como 
acessórios a alanita, andalusita e o rutilo.  

Palavras chave: Minerais, Pesados, Guamaré  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0622  
TÍTULO: A INCIDÊNCIA DO BAIXO PESO AO NASCER EM ALGUNS ESTADOS 
NORDESTINOS, 2000  
ALUNO: GERALDO HENRIQUE NASCIMENTO (01212899407)  
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425)  
  
 
Resumo:  

Inúmeros estudos têm se dedicado a investigar a associação entre variáveis e o baixo peso 
ao nascer, em razão do fato de que, sabidamente, o baixo peso contribui de forma 
significativa para a mortalidade infantil. Atribui-se que aproximadamente, ¾ da Taxa de 
Mortalidade Infantil (TMI) é conseqüência de nascimentos de baixo peso, definidos como o 
nascimento de crianças com menos de 2.500g pela OMS. Diante da importância numérica 
das TMI no Nordeste, atingindo uma cifra de 44,2 mortes a cada mil criança nascida viva 
em 2000, tal questão impõe uma situação preocupante para a saúde da população infantil. 
Acreditando na importância do tema e tomando os dados do Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos, esse trabalho visa identificar fatores de risco associados à incidência de 
baixo peso ao nascer. As informações levantadas são provenientes do Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco em 2000. O instrumental metodológico utilizado foi a 
regressão logística. Não houve grandes diferenças entre os resultados obtidos entre os 
estados. Destacam-se algumas evidências: uma concentração bastante relevante de recém-
natos com baixo peso em filhos de mulheres que tiveram partos prematuros; em relação à 
idade das mães, verificou-se que o baixo peso ao nascer tem na baixa idade das mães um 
fator de risco da maior importância; um outro resultado identificado foi que a incidência de 
baixo peso aumenta com a falta de assistência de pré-natal. 

Palavras chave: peso ao nascer, SINASC, Nordeste  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0626  
TÍTULO: A DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL NO PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA.  
ALUNO: HIRAMISIS PAIVA DE PAULA (10844767468)  
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491)  
  
 
Resumo:  

O parcelamento do solo nas áreas de assentamento de reforma agrária no RN tem sido 
projetado dando ênfase à variável econômica, visando atender aspectos mais imediatos da 
vida dos assentados, como estratégias de sobrevivência. A questão sócio-ambiental tem 
sido negligenciada, não se considerando as potencialidades e vulnerabilidades do meio 
natural, nem a participação dos trabalhadores rurais nas discussões para a elaboração do 
projeto do assentamento. Este trabalho trata da incorporação da dimensão sócio-ambiental 
na proposta de organização territorial do Assentamento Maria da Paz em João Câmara-RN, 
de forma a promover a conservação dos recursos naturais, a sustentabilidade das atividades 
produtivas, a preservação dos ecossistemas protegidos por lei, a recuperação de áreas 
degradadas, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento de uma consciência 
ambiental por parte dos assentados. Este projeto faz parte do Plano de Desenvolvimento do 
Assentamento - PDA e está sendo realizado em parceria com o INCRA-RN e o MST-RN. 
A metodologia utilizada no trabalho passa pelo levantamento dos recursos naturais da área, 
identificação e espacialização das unidades ambientais e pela proposta de um zoneamento 
agroecológico, que aponta possibilidades para a proposta de organização territorial do 
assentamento. O processo de educação ambiental se constrói no contexto das práticas 
sociais e procura reintegrar o homem com a natureza, numa perspectiva de uso sustentável 
dos recursos.  

Palavras chave: Educação, Sustentabilidade, Ambiental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0627  
TÍTULO: UM ESTUDO DE CASO PARA FERUS  
ALUNO: IBANEZ CAVALCANTI FERREIRA (05320066406)  
ORIENTADOR: ANAMARIA MOREIRA MARTINS (82575611787)  
  
 
Resumo:  

FERUS, uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento e reuso de especificações formais, 
vem sendo desenvolvida em duas instâncias. Uma para a linguagem CASL e outra para 
ELAN. Esta ferramenta era testada com pequenas especificações feitas pelos próprios 
desenvolvedores, o que vai de encontro aos princípios da engenharia de software. Assim, os 
problemas enfrentados consistiam em aperfeiçoar a maneira de testar e verificar a 
usabilidade da ferramenta através da utilização de testes de maior porte. Para resolver esse 
problema foi desenvolvido um estudo de caso feito sobre a especificação de PICO, uma 
conhecida linguagem exemplo. Nossa metodologia visava principalmente reutilizar 
especificações já existentes, adaptá-las à linguagem tratada pela ferramenta e usar FERUS 
para transformar as especificações. O trabalho de adaptação revelou-nos que a 
sublinguagem restrita é um problema para a usabilidade de FERUS. O estudo de caso 
também foi útil na identificação de bugs que não poderiam ser detectados com 
especificações pequenas, pois estas não apresentam muitas restrições ao uso de memória. Já 
o trabalho de transformação da especificação de PICO usando FERUS mostra ser possível 
gerar uma nova linguagem, a partir de PICO, agora escrita com palavras em outro idioma, 
como o português, e também gerar um analisador semântico ou um compilador para ela. 
Assim, através destes trabalhos demonstra-se que usando FERUS é possível lidar com 
grandes especificações, transformá-las e reutilizá-las.  

Palavras chave: Especificações formais, engenharia de software, testes de softwares  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

Neste trabalho, analisa-se o comportamento fluidodinâmico do leito de jorro na secagem do 
feijão verde. Devido a elevada umidade do mesmo, 70% em média, foi feita uma pré-
secagem em secador de bandejas que favoreceu o desempenho do processo. Observou-se 
uniformidade na umidade dos grãos, sem grandes danos provocados pelo atrito e por longos 
períodos de exposição ao aquecimento (comum a secagem em leito fixo). A pré-secagem 
em leito fixo a um nível de 40% de umidade mostrou-se adequada como pré-processamento 
ao leito de jorro, uma vez que promoveu maior resistência ao grão, minimizando danos 
provocados pelo atrito e choque das partículas e garantindo uma eficiente circulação de 
partículas. Mesmo com a pré-secagem, o regime fluidodinâmico não mostrou-se estável, 
sofrendo importantes modificações ao longo do processo de secagem, caracterizadas pela: 
elevação da fonte, diminuição da queda de pressão no leito e aumento da velocidade 
superficial do ar acompanhadas pela quebra do grão. Neste trabalho são apresentados dados 
relativos às medidas fluidodinâmicas efetuadas ao longo da secagem do feijão, 
correlacionadas com a cinética de secagem e a cinética de quebra dos grãos. As curvas 
características do leito para diferentes cargas apresentaram desvios em relação ao 
comportamento descrito na literatura, justificados pelas mudanças nas propriedades físicas 
dos grãos e características do leito ao longo dos ensaios fluidodinâmicos, decorrentes do 
processo simultâneo de secagem.  

Palavras chave: Feijão Verde, Secagem, Leito de Jorro  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

As falésias constituem um grande obstáculo para a recepção de sinais via satélites pois são 
paredões com alturas variando entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) metros, obstruindo, desta 
forma, os sinais enviados pelos satélites GPS quando os receptores estão próximos ao seu 
sopé. Este fato leva a um possível aumento da degradação da precisão dos dados. Com o 
intuito de analisar a possibilidade de levantamento da morfologia de falésias com o GPS 
fizemos um estudo sobre as falésias situadas no município de Tibau do Sul, região costeira 
do estado do Rio Grande do Norte, ao sul de Natal Utilizamos receptores GPS Promark2 
monofásicos L1, código C/A; o programa “Ashtech Solutions” 2.6 para descarregamento 
dos dados dos receptores, análise e ajustamento de erros e o programa DataGeosis para 
desenho e edição final dos dados descarregados e já processados. Para ter-se uma segurança 
na precisão do levantamento, realizamos um “planejamento da missão” a partir do 
programa “Ashtech Solutions” utilizando a ferramenta “Mission Planning” do mesmo. Esta 
ferramenta permite determinar os horários ótimos para a coleta de dados. Estes horários 
dependem da quantidade de satélites sobre o local e sua disposição no céu (geometria). 
Após o processamento dos dados observamos precisões próximas dos 10cm. Os valores 
apresentados após o processamento dos dados mostraram-se compatíveis com aqueles 
previstos na fase de planejamento da missão, comprovando , assim, a eficácia desta fase.  

Palavras chave: GPS, Obstrução, Falésia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0633 
TÍTULO: ANÁLISE DE PALEOTENSÕES NA PORÇÃO CENTRO-OESTE DA 
BACIA POTIGUAR-RN: DADOS PRELIMINARES 
ALUNO: EWERTON SOARES DE SENA (03384166418)  
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  
  
 
Resumo:  
 
Este trabalho corresponde a um mapeamento estrutural realizado em duas áreas localizadas 
na porção centro-oeste da Bacia Potiguar. O principal objetivo deste trabalho foi o 
mapeamento estrutural, com vista à determinação de campos de tensão compatíveis com as 
estruturas mapeadas. A metodologia empregada pode ser dividida em duas etapas: na 
primeira etapa foram coletados dados estruturais em campo (atitudes de planos de falhas, 
estrias, cinemática, etc), numa etapa posterior estes dados foram tratados no programa 
tectonicsFP 6.1 para a determinação dos campos de tensões. Foram encontrados dois 
campos de tensões. O primeiro campo corresponde a uma compressão N-S e distensão E-
W, sendo associado á formação das seguintes estruturas: falhas transcorrentes dextrais NW-
SE e sinistrais NE-SW, falhas normais N-S e NW-SE, além de dobras com plano axial 
subverticalizado de direção E-W e NE-SW, juntas com direção N-S e NW-SE. O segundo 
campo de tensão corresponde a uma compressão E-W e distensão N-S, e é associado à 
formação do seguinte grupo de estruturas: falhas transcorrentes dextrais NE-SW e sinistrais 
NW-SE, falhas normais e juntas de direção E-W. Através da correlação com trabalhos 
clássicos realizados por outros autores, o primeiro campo de tensão, seria o mais antigo e 
teria atuado desde o Cretáceo Superior até o limite Cretáceo/Terciário, enquanto o segundo 
campo de tensão teria iniciado sua atuação no Plioceno (Terciário Superior) até os dias 
atuais, no Holoceno. 
 
Palavras chave: campos de tensão, Bacia Potiguar, mapeamento estrutural 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

Este trabalho corresponde a um mapeamento estrutural realizado em duas áreas localizadas 
na porção centro-oeste da Bacia Potiguar. O principal objetivo deste trabalho foi o 
mapeamento estrutural, com vista à determinação de campos de tensão compatíveis com as 
estruturas mapeadas. A metodologia empregada pode ser dividida em duas etapas: na 
primeira etapa foram coletados dados estruturais em campo (atitudes de planos de falhas, 
estrias, cinemática, etc), numa etapa posterior estes dados foram tratados no programa 
tectonicsFP 6.1 para a determinação dos campos de tensões. Foram encontrados dois 
campos de tensões. O primeiro campo corresponde a uma compressão N-S e distensão E-
W, sendo associado á formação das seguintes estruturas: falhas transcorrentes dextrais NW-
SE e sinistrais NE-SW, falhas normais N-S e NW-SE, além de dobras com plano axial 
subverticalizado de direção E-W e NE-SW, juntas com direção N-S e NW-SE. O segundo 
campo de tensão corresponde a uma compressão E-W e distensão N-S, e é associado à 
formação do seguinte grupo de estruturas: falhas transcorrentes dextrais NE-SW e sinistrais 
NW-SE, falhas normais e juntas de direção E-W. Através da correlação com trabalhos 
clássicos realizados por outros autores, o primeiro campo de tensão, seria o mais antigo e 
teria atuado desde o Cretáceo Superior até o limite Cretáceo/Terciário, enquanto o segundo 
campo de tensão teria iniciado sua atuação no Plioceno (Terciário Superior) até os dias 
atuais, no Holoceno.  

Palavras chave: campos de tensão, Bacia Potiguar, mapeamento estrutural  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

Nos últimos anos a indústria microeletrônica fez surgir uma enorme variedade de 
aplicações para novos materiais artificiais sintetizados em laboratório. A pesquisa básica de 
magnetismo utiliza diversos métodos e técnicas para investigar fenômenos em escalas 
nanométricas que possibilitam produzir novos materiais para a industria de informação 
digital. Nesse momento estamos montando um magnetômetro a efeito Kerr magneto-optico 
equipamento este que possibilita investigar a magnetização de filmes-ultra-finos e a 
magnetização superficial de amostras tipo “BULK”. Utilizamos multímetros, gaussímetros, 
fontes de tensão para altos campos magnéticos com interface para computadores. Técnicas 
de instrumentação virtual permitem coordenar diversos instrumentos ao mesmo tempo e 
fazem o tratamento das informações em tempo real apresentando os gráficos das medidas. 
Além dos instrumentos que medem as grandezas físicas existem dispositivos controlados 
por uma placa conversora Analógico/ Digital e Digital/ Analógico para supervisionar 
parâmetros do processo em laboratório. A programação é relativamente simples e consiste 
em manipular a entrada e saída de sinais, podendo utilizar linguagens tipo C, Pascal de 
baixo nível ou linguagens visuais com LabWiew, Vee Pro.  

Palavras chave: Instrumentação virtual, Efeito magneto-óptico, Técnica experimental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

Recifes de corais são ecossistemas marinhos formados principalmente por corais. São 
encontrados em regiões de águas quentes e claras e são capazes de retardar a erosão 
costeira, pois protegem o litoral contra o embate direto das ondas. Com a criação da Área 
de Proteção dos Recifes de Corais, é necessário o acompanhamento da evolução 
geomorfológica da região continental adjacente, pois modificações físicas e humanas terão 
influência direta na utilização destes recifes. Este trabalho teve o objetivo de levantar e 
avaliar as alterações no meio físico de parte dessa área costeira, entre os municípios de 
Maxaranguape e Rio do Fogo, Rio Grande do Norte, com técnicas de Geoprocessamento. 
Utilizamos fotos aéreas de 1969 e imagens do sensor ETM/Landsat 7, de 1999. Um 
mosaico foi elaborado com as fotos depois de digitalizadas. A imagem Landsat foi 
processada digitalmente para facilitar a sua interpretação visual. Registramos o mosaico 
formado a partir da imagem Landsat e procedemos a vetorização das imagens. 
Classificamos visualmente: os leitos dos rios Punaú e Maxaranguape, povoados de Pititinga 
e Maracajaú, corpos de dunas vegetadas e não vegetadas, lagoas interdunares, planícies 
fluviais e zonas intermediárias (entre dunas e planícies fluviais). As principais alterações 
observadas foram: formação de duas lagoas e variações no leito do rio Punaú, alterações na 
cobertura vegetal, recuo da linha de costa e aumento das dimensões dos povoados de 
Pititinga e Maracajaú.  

Palavras chave: Geologia de Engenharia, Geoprocessamento, Análise espacial  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

Um laboratório vive e prospera em função da qualidade, dos custos e de suas inovações, 
assim como qualquer organização bem orientada. O 5S ou Programa 5S como também é 
conhecido, é um conjunto de cinco conceitos simples (sensos) que, ao serem praticados, são 
capazes de modificar o seu humor, o seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas 
atividades rotineiras e as suas atitudes. Os cinco “sensos” são: Seiri (utilização), Seiton 
(ordenação), Seisou (limpeza), Seiketsu (saúde) e Shitsuke (autodisciplina). O 5s é o 
melhor caminho para se iniciar um programa de qualidade e por ser um instrumento de 
mudança nas relações entre pessoas e no ambiente de trabalho, motiva a todos à melhoria 
da qualidade de vida. O Programa, desenvolvido no Japão a partir da década de 50, 
constitui a base da gerência pela Qualidade Total.Este trabalho visa relatar os resultados da 
implantação dos três primeiros sensos desse programa, entre os quais pode-se destacar: 
melhoria do lay-out e da imagem do laboratório, mais espaço para circulação de pessoas, 
menos risco de acidentes, menos acúmulo de resíduos e objetos sem serventia, mudanças 
das atitudes e hábitos, etc. Foi formada uma comissão composta por membros de todos os 
setores do laboratório, a qual se encarregou de adaptar o programa ao laboratório. 
Inicialmente registrou-se a situação do laboratório com fotos e fez-se um esboço do 
programa durante uma semana, para se ter uma noção mais ampla dos reais problemas do 
laboratório.  

Palavras chave: 5S, qualidade, laboratorio  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

Este trabalho visa estudar a estabilidade das falésias no município de Tibau do Sul, porção 
leste do litoral do Rio Grande do Norte. Através de visitas ao local identificaram-se as 
feições susceptíveis a movimentos de massa e coletaram-se amostras amolgadas e 
indeformadas para a elaboração dos perfis predominantes na região. Os parâmetros de 
resitência do solo foram determinados em laboratório, através de ensaios de cisalhamento 
direto. Na análise da estabilidade foram simuladas situações que podem ser encontradas na 
região. O menor fator de segurança foi encontrado para os taludes com camadas saturadas, 
não saturadas e saturadas superficialmente, bem como com camadas cimentadas ou não. A 
situação mais crítica apresenta-se quando a falésia é considerada completamente saturada e 
sem a presença de camadas cimentadas. Os menores fatores de segurança obtidos foram 
1,42 e 0,65 para os perfis 1 e 2, respectivamente, pelo método Bishop. Considerando-se a 
falésia com umidade natural e com a adição de uma camada cimentada foram obtidos os 
maiores fatores de segurança (6,35 por Janbu para o perfil 1 e 3,35 para o perfil 2 por 
Bishop). Levando em consideração apenas as camadas superficiais saturadas o fator de 
segurança duplicou para o perfil 1 e quadruplicou para o perfil 2. A análise dos resultados 
obtidos leva a concluir que a presença de camadas cimentadas e a saturação de camadas 
superficiais das encostas aumentam a estabilidade.  

Palavras chave: Estabilidade de encostas, Falésias, Tibau do Sul  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer alguma relação, geográfica 
e/ou direcional entre os lineamentos antigos e a disposição espacial dos sismos na região da 
barragem do Açu, bem como de construir um banco de dados para confecção do mapa de 
distribuição geográfica e classificação dos sismos e do mapa de lineamentos anterior à 
construção da barragem do Açu. Com o uso de um ambiente SIG para efetuar esta análise, 
foi possível a geração, edição e visualização de dados georreferenciados, e sua posterior 
análise e interpretação. Neste trabalho optou-se pelo uso do ArcGISTM 8.3. Primeiro fez-se 
a compilação de dados sísmicos de Nascimento (2002), a estruturação do projeto no 
ArcCatalog, modo de inserção e exploração do SIG. Foi efetuada a entrada de dados raster 
de imagem (Radar), o georreferenciamento das imagens e a edição de dados vetoriais no 
ArcMap, modo de edição de dados 2D. Um banco de dados sísmicos criado, utilizando o 
Access, e importado para o SIG, gerando o banco de dados do projeto. Por fim, os sismos 
foram inseridos como “shape” no ArcMap, e fez-se a análise dos dados reunidos.Como 
resultados obteve-se os mapas de distribuição dos sismos ocorridos de 1989 a 1997 e o de 
lineamentos anterior a construção da barragem, o banco de dados sísmicos, com atributos 
que possibilitam sua classificação de acordo com a necessidade de futuras análises 
pretendidas, e a interpretação da relação entre os lineamentos pré-existentes e a distribuição 
dos sismos.  

Palavras chave: Sismicidade, SIG, Barragem do Açu  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

Um dos grandes problemas da cosmologia é mostrar como as galáxias e estruturas em 
grandes escalas atualmente observadas, evoluíram a partir de flutuações quânticas 
primordiais. Usando as equações da fluido-dinâmica, neste trabalho é deduzida a equação 
de evolução de uma flutuação linear na densidade de matéria num meio em expansão. 
Supondo o modelo de universo com curvatura nula (plano) é encontrada a solução da 
equação do contraste de densidade. Num meio estático as flutuações crescem 
exponencialmente, porém num meio em expansão o crescimento das flutuações é por ela 
amortecido, seguindo uma lei de potência com o tempo.  

Palavras chave: estrutura em grande escala, contraste de densidade, galáxias  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

A técnica de extração por ponto de turbidez utilizando tensoativos não iônicos tem sido 
bastante utilizada nos processos industriais. O ponto de turbidez pode ser facilmente 
identificado pela mudança da hidrofilicidade do tensoativo devido à adição de um 
eletrólito. Neste trabalho, foi estudado o comportamento do tensoativo não iônico 
comercial Renex, cedido pela Oxiteno, frente à adição de NaCl (Cloreto de Sódio) na 
solução. Os ensaios foram realizados utilizando-se concentrações de sal numa faixa de 0 a 
12%, variando a concentração de tensoativo para cada concentração de sal utilizada. Esta 
variação foi de 0,5 a 10% de tensoativo. Através da variação da temperatura, verificou-se a 
mudança no comportamento da solução, após sua total homogeinização, obtida por meio de 
aquecimento e de uma vigorosa agitação, até se verificar o ponto de turbidez. A partir da 
análise dos resultados, verificou-se que o aumento da concentração do sal ocasiona uma 
diminuição no ponto de turbidez, verificando-se também que para menores concentrações 
do sal, essa diminuição ocorre até uma concentração ótima de tensoativo (em torno de 1%). 
Esse resultado apresentado implica em menores custos no processo devido ao sal estabilizar 
o ponto de turbidez ao longo de faixa de concentração do tensoativo, permitindo a 
utilização de menores concentrações desse material.  

Palavras chave: Tensoativo nao ionico, salinidade, Efluentes Fenolicos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0655  
TÍTULO: ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE UM AGENTE REDUTOR DE 
VISCOSIDADE EM FLUIDOS DE ÉSTER CONTAMINADOS COM CIMENTO 
ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE UM AGENTE REDUTOR DE VISCOSIDADE EM 
FLUIDOS DE ÉSTER CONTAMINADOS COM CIMENTO  
ALUNO: MICHELLE IVO DOS SANTOS (01037672402)  
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
CO-AUTOR: MARTA COSTA (18822851404)  
  
 
Resumo:  

Atualmente, o principal desafio na formulação dos fluidos de perfuração é atender às 
condições cada vez mais exigentes de altas temperaturas e pressões encontradas em alguns 
poços profundos, estendidos e horizontais, além de evitar danos ao meio ambiente. Os 
componentes dos fluidos de perfuração devem ser selecionados de forma que descartes de 
fluidos ou cascalhos causem o menor impacto ambiental possível. Tais exigências 
ambientais conduziram ao desenvolvimento de algumas formulações a base de éster para 
substituir os fluidos a base de óleo diesel de elevado impacto ambiental. Entretanto, 
formulações a base de éster apresentam alta sensibilidade aos componentes básicos do 
cimento, principalmente o Ca(OH)2. Esta contaminação pode alterar significativamente 
algumas propriedades do fluido, tais como: viscosidade, volume de filtrado, estabilidade 
eletrica, etc. Este trabalho baseia-se na avaliação da utilização de um redutor de viscosidade 
durante o corte do cimento para minimizar a hidrólise do éster. O trabalho consistiu na 
adição de diferentes quantidades do produto, previamente à contaminação do fluido com 2 
e 3 ppb de Ca(OH)2, ou 4,4 ppb de cimento, a fim de verificar qual a concentração ótima 
do produto para a preservação das propriedades dos fluidos, submetidos a condições de 
poço por 16 horas, T=230 °F. Os resultados foram comparados com os valores obtidos para 
as formulações não contaminadas.  

Palavras chave: fluido de perfuração, ester, contaminação com cimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0658  
TÍTULO: OBTENÇÂO DE LÍQUIDO ABSORVENTE A BASE DE TENSOATIVOS 
PARA REMOÇÃO DO H2S PRESENTE NO GÁS NATURAL  
ALUNO: MARCIONILA DE OLIVEIRA FEREIRA (02933443457)  
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)  
CO-AUTOR: GERALDINE ANGELICA SILVA DA NOBREGA (02201080488)  
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
  
 
Resumo:  

O gás natural é composto formado por hidrocarbonetos e impurezas como: CO2, O2, N2, 
H2S e H2O. Várias são as razões para a remoção destas impurezas, como sobrecarga do 
sistema de bombeamento e corrosão de sistemas. Processos como: absorção, adsorção, 
oxidação direta são usados para remover o H2S, contudo são processos onerosos e 
necessitam de grande quantidade de energia. Dentro deste contexto, as microemulsões 
surgem como uma alternativa para o tratamento do gás natural. A aplicação dos sistemas 
microemulsionados tem sua viabilização no fato de que ao utilizarmos aminas, e estas, ao 
reagirem com o H2S, produzem sais derivados de aminas que, dependendo da amina 
utilizada, podem apresentar propriedades tensoativas. Este trabalho foi realizado em coluna 
de absorção recheada com anéis de Raschig. O liquido absorvente utilizado foi uma mistura 
(microemulsão) composta por amina. O processo de dessulfurização foi acompanhado em 
cromatógrafo a gás. As curvas de saturação obtidas ilustraram a eficiência deste processo, 
observando que a etapa controladora se dá na transferência de massa, bem como uma 
cinética da reação química rápida. A microemulsão apresentou uma capacidade de absorção 
significativa, comparada aos demais processos de remoção, além de apresentar-se um 
processo economicamente viável, pois além de possibilitar remoções significativas para 
baixas concentrações da amina, o meio absorvente é de fácil regeneração.  

Palavras chave: Gas Natural, Sistemas microemulsionados, H2S  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0660  
TÍTULO: ESTUDOS PRELIMINARES DA SECAGEM DO BIPESTICIDA 
ANTICARSIA GEMMATALIS MNPV UTILIZADO COMO INSETICIDA BIOLÓGICO 
NAS LAVOURAS DE SOJA  
ALUNO: WILTON DE MENEZES ANDRADE JUNIOR (00985455403)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (03508946479)  
CO-AUTOR: MÁRCIA REGINA DA SILVA PEDRINI (85203513953)  
CO-AUTOR: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)  
 
 
Resumo:  

O controle de pragas, principalmente em sistemas de produção agrícola, é realizado através 
de aplicações de inseticidas químicos. Atualmente vários outros métodos de controle tem 
sido pesquisados, principalmente o controle biológico, onde o uso de produtos à base de 
vírus, principalmente os da família Baculoviridae são os mais pesquisados. O modo de ação 
desses vírus acontece quando a lagarta Anticarsia gemmantalis se alimenta de partes da 
planta hospedeira contaminada com o inseticida biológico. Após o processo de infecção a 
lagarta fica debilitada morrendo em 5 a 8 dias. Foram realizados estudos preliminares do 
processo de secagem deste biopesticida em leito de jorro, analisando-se inicialmente a 
eficiência de produção e umidade do produto obtido. Os ensaios foram realizados em dois 
níveis de velocidade (10 e 11m/s) e temperatura (70 e 80 ºC) do ar de secagem. A vazão do 
ar influenciou favoravelmente a producao de pó, promovendo um aumento de 25% na 
eficiência de produção. Não se observou efeito positivo da temperatura sobre o 
desempenho do processo, verificando-se uma diminuição da eficiência da ordem de 5% na 
secagem a 80 oC. A umidade do produto obtido foi em média de 8,6%. Maiores vazões de 
ar forneceram pós mais úmidos e maiores temperaturas promoveram a obtenção de pós 
mais secos. Os resultados são satisfatórios e indicam que a secagem em leito de jorro pode 
ser considerada uma alternativa viável a produção de biopesticidas.  

Palavras chave: Baculovirus, Leito de jorro, Secagem  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0662  
TÍTULO: ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA REGIÃO 
ESTUARINA DO RIO PIRANHAS/ASSU, COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE 
IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO DO SENSOR ORBITAL IKONOS.  
ALUNO: BRUNO DE SOUZA MELLO (03457849447)  
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  
CO-AUTOR: ARMANDO BEZERRA DE ARAÚJO (00856247480)  
CO-AUTOR: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
CO-AUTOR: DALTON ROSEMBERG VALENTIM DA SILVA (00959059440)  
 
 
Resumo:  

A área de estudo encontra-se localizada na porção setentrional do litoral do Estado do Rio 
Grande do Norte, especificamente nos municípios de Macau e Porto do Mangue, 
caracterizando a região do Estuário Assu-Piranhas. O Rio Assu é o maior rio em extensão 
do Estado do Rio Grande do Norte, com foz no Oceano Atlântico, no município de Macau. 
Nesta região estão localizadas grandes salinas produtoras do estado, muitas em processo de 
substituição por viveiros de camarão. O principal objetivo deste trabalho refere-se à análise 
e caracterização geoambiental de feições de uso e ocupação do solo adjacentes ao Estuário 
Assu-Piranhas, através de um mapeamento detalhado em escala de 1:10000. Tal atividade 
permite identificar e organizar os tipos de uso do solo, visando reconhecer áreas propensas 
a riscos ambientais provenientes principalmente da ocupação antrópica, sobretudo do 
derramamento de petróleo, visto que esta área encontra-se localizada numa região próxima 
ao Pólo petrolífero de Guamaré.  

Palavras chave: Caracterização geoambiental, Uso e ocupação do solo, mapeamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0663  
TÍTULO: ENRIQUECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ATRAVES DA 
ADIÇÃO DE FIBRAS PROVENIETES DA SECAGEM DO BAGAÇO DE CAJU 
(ANACARDIUM OCIDENTALE,L) E GOIABA(PSIDIUM GUAYAVA ).  
ALUNO: LÍCIA DANIELLE BRITO ALVES (00958854475)  
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472)  
CO-AUTOR: EDUARDO GERTRUDES (01249996465)  
CO-AUTOR: KLEITON PEREIRA DA SILVA (03872136437)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA O. MATIAS (20217846491)  
 
 
Resumo:  

Foi realizado o estudo de secagem dos bagaços de caju e de goiaba, visando sua utilização 
no enriquecimento de biscoitos. Determinou-se pH; sólidos solúveis, acidez total titulável, 
proteína, lipídios, fibras, cinzas, umidade e açúcares redutores e redutores totais. Foram 
realizadas também as contagens de coliformes totais e fecais e de bolores e leveduras. 
Adicionou-se aos biscoitos bagaços desidratados de caju e goiaba em percentuais de 5, 10 e 
15%. Os atributos avaliados nos biscoitos com e sem adição de bagaços desidratados foram 
aparência, cor, odor, sabor e textura. Os resultados da caracterização físico-química foram 
coerentes com os da literatura consultada. As partículas retidas das peneiras entre 65 e 100 
mesh foram consideradas as mais adequadas a serem incorporadas ao alimento. As 
formulações com 10% de bagaço desidratado de caju e 5% de bagaço desidratado de goiaba 
apresentaram os maiores índices de aceitabilidade com relação ao sabor, 84,9% e 81,8%, 
respectivamente.  

Palavras chave: SECAGEM, BAGAÇO, FIBRAS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0667  
TÍTULO: DEGRADAÇÃO FOTOQUIMICA DO 2,4-D E PRECURSORES EM FASE 
AQUOSA DE ALTA SALINIDADE  
ALUNO: SYLLOS SANTOS DA SILVA (05153688496)  
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  
CO-AUTOR: AIRTOM JOSÉ DE LUNA (35196327487)  
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)  
  
 
Resumo:  

O ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) e seus precursores, fenol e 2,4-diclorofenol (2,4-
DCF), têm sido considerados como um problema para o meio ambiente por serem 
substâncias de difícil tratamento biológico devido a sua alta toxicidade. Esta resistência de 
degradação biológica é acentuada na presença de elevadas concentrações de NaCl. Porém, 
via tratamento fotoquímico (processo foto-Fenton) estes compostos podem ser facilmente 
oxidados à CO2 e H2O. As concentrações iniciais de 2,4-D, 2,4-DCF e fenol foram 
estabelecidos baseadas em médias de concentrações num efluente industrial real, 
respectivamente, 580, 700 e 1000 mg/L. Um planejamento experimental foi proposto para 
verificar a influência de peróxido de hidrogênio (H2O2 - 200-400 mmoles/L), sulfato 
férrico (Fe (III) - 0,5-2.5 mmoles/L) e potencial hidrogeniônico (pH) inicial (7,0-9,0) sobre 
a remoção da matéria orgânica contida na fase aquosa. O tratamento consiste na irradiação 
do efluente sintético num Reator Anular de Fluxo Ascendente por uma lâmpada de vapor 
de mercúrio, de onde são tomadas amostras para análise de Fe (II), carbono contido no 
meio líquido e pH, mantida a temperatura constante através de um banho termostático. As 
análises demonstram uma diminuição do pH do meio devido à formação de ácidos 
orgânicos alifáticos. Os resultados experimentais evidenciam a eficácia do processo foto-
Fenton com irradiação UV para remoção dos poluentes estudados.  

Palavras chave: Foto-Fenton, Degradação, Fenol  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0668  
TÍTULO: ORIGEM DAS CORDIERITAS DE VARIEDADE GEMOLÓGICA DA 
REGIÃO DE PARELHAS-RN.  
ALUNO: LUCIANO DOS SANTOS (03582148408)  
ORIENTADOR: JEAN MICHEL LEGRAND (15568393400)  
  
 
Resumo:  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a origem de uma variedade gemológica de 
cordierita (iolita). A jazida em estudo é localizada na terminação sul do maciço granítico de 
Acarí, aproximadamente 9Km a oeste do município de Parelhas, na parte sul do Estado do 
RN. A cordierita é muito comum nos micaxistos da região seridó e geralmente apresenta 
textura fortemente poiquiloblástica. Ela cristaliza em corredores térmicos com alta 
circulação de fluidos e forma-se a partir da desestabilização do plagioclásio que reage com 
a biotita, deixando K+, Na+ e Ca++ saírem do sistema. As intrusões graníticas brasilianas 
sintectônicas, associadas à deformação D3, permitiram a circulação de grande quantidade 
de fluidos aproveitando os planos S3 dos micaxistos. Ao norte do maciço de Acari a 
foliação dos micaxistos molda-se sobre a morfologia da intrusão, desenvolvendo um pouco 
mais a norte um ponto triplo. Já na parte sul, a intrusão infiltra-se, junto com numerosos 
pegmatitos, nos planos de foliação S3 dos micaxistos, deixando a região com alta 
circulação de fluidos e provocando a cristalização, nos micaxistos, de grandes cordieritas 
hidrotermais não deformadas. Foi possível observar que estas cordieritas gemológicas, ao 
contrário das cordieritas comuns, são totalmente livres de inclusões. Isto porque a grande 
circulação de fluidos permitiu que as reações fossem completadas, consumindo totalmente 
os reagentes.  

Palavras chave: Corierita, gemológica, fluidos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0673  
TÍTULO: O IMPACTO DE TÉCNICAS DE MODELAGEM DE DESIGN NA 
USABILIDADE DE INTERFACES DE USUÁRIOS: O CASO DO PRESENTA  
ALUNO: FABIOLA MARIZ DA FONSÊCA (01318684463)  
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTE LEITE (55281192434)  
  
 
Resumo:  

A Interface de Usuário (IU) é parte do sistema computacional que permite a interação entre 
o usuário e o sistema. O processo de design de uma IU pode ser melhorado utilizando 
técnicas de modelagem centradas no usuário. Este trabalho investigou como algumas 
técnicas de design, aplicadas em um estudo de caso, afetam o processo de design e 
melhoram a usabilidade do sistema. O estudo de caso elaborado consistiu em construir dois 
protótipos para o Presenta, uma ferramenta de software que permite a edição e visualização 
de apresentações através da Web. O primeiro foi construído utilizando Storyboarding e 
Cenários Descritivos. Um Storyboarding consiste em desenhos que ilustram situações 
planejadas de uso. Os Cenários Descritivos consistem em narrativas de ações de utilização 
do sistema. Para o segundo protótipo foram utilizadas outras técnicas: GOMS e Casos de 
Uso. GOMS modela as tarefas que o usuário irá realizar. Os Casos de Uso especificam a 
funcionalidade do sistema. Para verificarmos a qualidade de cada um dos protótipos, foram 
empregadas duas técnicas de avaliação. A Inspeção Heurística consiste na detecção e 
classificação de falhas de usabilidade. A Análise das Tarefas consiste em determinar o 
esforço para a realização de cada tarefa. Com a realização das avaliações verificou-se que a 
maioria dos problemas identificados no primeiro protótipo não aparece mais no segundo e 
que ele possui problemas com maior grau de severidade.  

Palavras chave: Design de Interfaces de Usuário, Técnicas de Modelagem, Usabilidade  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0678  
TÍTULO: RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS NO DEPARTAMENTO DE 
QUÍMICA  
ALUNO: SUERDA SHIRLEY SILVA RODRIGUES (03829038461)  
ORIENTADOR: JOSE MELO DE CARVALHO (07124872472)  
CO-AUTOR: SUERDA SHIRLEY SILVA RODRIGUES (03829038461)  
  
 
Resumo:  

A implantação Gerenciamento de Resíduos no Departamento de Química (GR), utilizando 
uma metodologia multidisciplinar, envolvendo a comunidade usuária dos laboratórios, 
desenvolve um modelo de produção limpa e conscientização ambiental. De inicio foram 
desenvolvidas etapas de caracterização dos resíduos existentes no Laboratório de Orgânica 
Experimental, aplicando métodos de analise qualitativa de identificação e observando o 
grau de aprendizagem dos alunos envolvidos, conjuntamente estabelecendo um 
monitoramento da segurança do trabalho no laboratório, formando uma rede de 
facilitadores (pessoas habilitadas a tratar resíduos e orientar sobre segurança), realizando 
treinamentos, seminários e aplicação de questionários, que foram analisados 
estatisticamente, para melhor desenvolvimento do GR. Desenvolvendo novas praticas 
experimentais, mais econômicas e menos agressivas ao ambiente, já com o tratamento e 
descarte dos rejeitos. Utilizando filtros de carvão, que apresenta boa degradação de cor e 
odor, seguido do emprego de destilação, reaproveitando o produto final. Na demonstração 
da eficiência do método, foram feitas simulações de todas as praticas com uma analise 
criteriosa das características do rejeito gerado e adequação do tratamento, e posteriormente 
com as amostras coletadas o semestre 2004.1. Os resultados afirmam a viabilidade do 
PGRQ, a eficiência do método, a diminuição do lançamento de rejeitos no meio ambiente e 
melhorias na segurança do trabalho no laboratório.  

Palavras chave: resíduos, segurança, tratamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0679  
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LA0,9GD0,1NIO3 PRODUZIDO 
MEDIANTE O MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS  
ALUNO: GABRIEL PABLO NUDELMAN (01459911482)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
  
 
Resumo:  

Óxidos com estrutura perovskita formados por terras raras e metais de primeira série de 
transição vêm sendo estudados com o propósito de ser utilizados como materiais com 
propriedades eletro-eletrônicas, catalíticas, óticas ou magnéticas. Neste trabalho foi 
preparado niquelato com estrutura perovskita de La0,9Gd0,1NiO3 mediante o método dos 
precursores poliméricos (Pechini). O sistema foi preparado utilizando uma relação molar 
1:3 de metal e acido cítrico (Me:Ac). A resina preparada foi calcinada a 300, 500, 700 e 
900 oC por 2 h. Os pós calcinados foram caracterizados mediante as técnicas de 
termogravimetría (TG/DTG), espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) e difração 
de raios-X (DRX). As análises de Infravermelho (IV) mostraram a presença de bandas do 
grupo (R-COO-R) a 300 °C, estas desapareceram a 700 ºC, referentes à matéria orgânica 
remanescente. A análise termogravimétrica mostrou uma região amorfa entre 200 e 650 °C, 
apresentando cristalinidade acima desta temperatura. Os padrões de difração de raios-X 
evidenciaram pó amorfo a 300 °C, após 500 °C iniciou-se a cristalinidade, evidenciando a 
fase desejada a 900 oC.  

Palavras chave: niquelatos, pechini, LaNiO3  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0681  
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DA INTERNET NO PROJETO DE ENSINO DA 
ARQUITETURA  
ALUNO: PABLO GLEYDSON DE SOUSA (01244320420)  
ORIENTADOR: SONIA MARQUES CUNHA BARRETO (16842073472)  
  
 
Resumo:  

O trabalho objetiva expor resultados da utilização da Internet como fonte auxiliar de 
pesquisa de referências para a disciplina História e Teoria da Arquitetura 04. A disciplina 
que aborda a evolução da linguagem arquitetônica no período de 1950 a 2004, conta com 
escasso material bibliográfico e audiovisual oferecido pela UFRN, seja na CEPAu, seja na 
biblioteca do PPGAu, seja na Biblioteca Central Zila Mamede. No comércio a bibliografia 
disponível é pouco acessível por ser cara e dificilmente em português. Tendo em vista a 
importância da disciplina para o curso, o projeto objetiva complementar o material didático. 
Sua metodologia baseia-se: na localização de material na Internet; triagem, fichamento, e 
tradução deste pela equipe. Os resultados esperados e já parcialmente obtidos são a 
produção de três cadernos de textos, que vêm sendo constantemente aprimorados para 
oferecer aos alunos uma fonte mínima de referência; CDs didáticos; e uma exposição que 
vem sendo realizada no centro de convivência da UFRN ao final dos últimos semestres, 
levando informações sobre a arquitetura contemporânea de interesse cultural geral. 
Também o material apresentado na exposição, para o qual a Internet novamente é fonte 
fundamental de referências, vem sendo armazenado e gravado em CDs, sendo mais um 
produto utilizável em projetos futuros da UFRN.  

Palavras chave: Internet, Arquitetura Contemporânea;, Deficiência de material 
bibliográfico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0692  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE MINERAIS PESADOS DO SISTEMA LAGUNAR 
DE GALINHOS  
ALUNO: JANISE DA SILVA PEREIRA (00049475410)  
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)  
  
 
Resumo:  

O trabalho trata da caracterização de minerais pesados no sistema lagunar de Galinhos, 
enfatizando sua identificação, proveniência e distribuição nos testemunhos coletados. A 
metodologia utilizada envolveu levantamentos bibliográficos e análise das amostras em 
laboratório que apresentaram em média 75% de minerais pesados transparentes e cerca de 
20% de opacos. Nas três sondagens realizadas identificou-se três assembléias minerais, 
uma para cada sondagem. Todas as assembléias foram estabelecidas a partir da observação 
dos cristais de zircão, opacos, titanita e turmalina que ocorriam de forma heterogênea no 
testemunho, permitindo diferenciações em sua distribuição. Já o restante possuía uma 
distribuição homogênea o que impossibilita tais observações. Os estudos permitiram a 
identificação da proveniência e distribuição vertical de tais assembléias na laguna, as quais 
mostram composição bastante similares. Todavia a distribuição nos testemunhos é variável. 
As análises indicaram predomínio de grãos imaturos principalmente observados em zircões, 
turmalinas e titanita. A distribuição relativa entre zircão e opacos, observada do topo para 
base dos testemunhos, bem como a observação da maturidade, indica que nas três 
sondagens há aumento da maturidade em direção a base e uma inversão de distribuição na 
sondagem VC-7.1 em relação às demais, VC-7.2 e VC-08. Além disso pode-se relacionar o 
baixo grau de maturidade à rochas pré-cambrianas em geral e alta maturidade à rochas 
sedimentares.  

Palavras chave: distribuição, proveniência, minerais pesados  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0706  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA PROJETO DE DESENHO, 
CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE BIODIGESTOR COM USO DE TECNOLOGIA 
LIMPA E GERAÇÃO DE ENERGIA RURAL  
ALUNO: MARIA ROSEANE DE PONTES FERNANDES (03869604450)  
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)  
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO LIMA (00910014477)  
  
 
Resumo:  

Grandes problemas ambientais são encontrados para o descarte de resíduos orgânicos, 
tendo em vista a poluição ambiental, o desprendimento de gases ao ser armazenado e sua 
conseqüente potencialidade no que diz respeito para produção de produtos de valor 
energético, neste trabalho busca-se o estudo de reaproveitamento de tais resíduos através de 
desenho, operação e posteriormente construção de biodigestores de baixo custo, buscando 
inovação tecnológica e aplicando o conceito de produção mais limpa. 
Desenvolve-se neste trabalho estudo e otimização de bioprocessos para construção de 
biodigestores utilizando-se síntese e análise de projetos através de inovação tecnológica 
com o auxílio de softwares computacionais. O projeto iniciou-se com uma pesquisa 
bibliográfica para verificação, estudo e seleção de tecnologias já existentes sobre os 
processos de reciclagem dos resíduos, geração de biogás, biodegradação e equipamentos 
envolvidos. Através do Software Super Pro Design 4.9 temos a confirmação dos estudos 
feitos através de revisão bibliográfica com resultados de simulações de processos. 
Simulações são feitas no Software Orçamento 2004 desenvolvido pela nossa base de 
pesquisa com validação da viabilidade econômica para a construção de biodigestor de baixo 
custo. Considerando a viabilidade desse processo pretende-se aplicar essa tecnologia em 
comunidades rurais nos municípios do RN, proporcionando-os uma fonte energética de 
ampla utilidade.  

Palavras chave: tecnologia limpa, agronegócio, bioenergia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0707  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO ÍNDICE DE CONFORMIDADE DE 
BLOCOS CERÂMICOS PRODUZIDOS NO RN  
ALUNO: OLAVO (04756370462)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
  
 
Resumo:  

A qualidade final das obras realizadas pela indústria da construção civil depende 
diretamente da qualidade dos materiais fornecidos e utilizados durante todas as fases de 
execução das mesmas. A participação do governo federal e diversos programas em nível 
estadual têm estabelecido condições para estimular e exigir a elevação do nível de 
qualidade na cadeia produtiva da indústria da construção civil. Estes programas visam à 
conformidade dos produtos às normas técnicas. Os blocos cerâmicos produzidos pelas 
empresas do RN são consumidos em grande escala pela indústria da construção civil na 
execução de prédios públicos e privados, escolas, casas e apartamentos residenciais desde 
os mais populares até os mais luxuosos. Dentro deste contexto, o programa de avaliação da 
conformidade de produtos cerâmicos do RN está avaliando o grau de conformidade às 
normas técnicas brasileiras dos blocos e telhas cerâmicas produzidos no pólo cerâmico do 
estado. Neste trabalho é determinado o índice de não-conformidade de blocos cerâmicos 
produzidos em três regiões diferentes do RN, relacionando-o com o processo de fabricação 
e com as características da matéria-prima, fornecendo uma visão preliminar da qualidade 
dos blocos produzidos no RN.  

Palavras chave: conformidade, cerâmica vermelha, blocos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0708  
TÍTULO: APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE BIOMASSA RESIDUAL NO 
BENEFICIAMENTO DA CASTANHA DE CAJU VIA PIRÓLISE E GASEIFICAÇÃO  
ALUNO: FERNANDO ANTONIO DE MELO LIMA (00910014477)  
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)  
CO-AUTOR: BRUNNO HENRIQUE DE SOUZA SANTIAGO (01028130430)  
CO-AUTOR: MARIA ROSEANE DE PONTES FERNANDES (03869604450)  
  
 
Resumo:  

Grandes problemas são encontrados por quem necessita de uma fonte de energia capaz de 
viabilizar a produção de castanha de caju. Esses problemas são causados por causa do baixo 
rendimento de fornos usados para secagem e beneficiamento. Dessa forma, esse projeto de 
sistema integrado de geração de energia para agroindústria de caju, tem por objetivo, 
desenvolver uma nova síntese de processos otimizados de pirólise e gaseificação, 
maximizando o rendimento e o aproveitamento energético e minimizando perdas de 
matéria-prima com obtenção de carvão, LCC e gás. Para isso foram realizadas pesquisas 
bibliográficas sobre o atual estado da agroindústria de caju, beneficiamento da castanha e 
geração de energia. Foram desenvolvidos fluxogramas de processo e balanços de massa. 
Dois cenários foram desenvolvidos, sendo um o atual processo de produção e o outro a 
inovação proposta. Com a utilização da ferramenta SuperPro Designer 4.9 foi realizada 
simulações de processos de pirólise e gaseificação com o uso de energia derivada de 
biomassa residual. Com o programa Orc2004 e Fácil Projeto foram feitas análises 
econômicas e diversos parâmetros foram obtidos onde constatou-se a viabilidade 
econômica do processo. Dessa forma pretende-se contribuir para o desenvolvimento de 
micro-usinas de beneficiamento de caju, com baixo impacto ambiental e baixo 
investimento, tendo em vista os bons resultados obtidos no desenho do projeto, com boa 
viabilidade econômica.  

Palavras chave: Castanha de Caju, Pirólise, Gaseificação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0710  
TÍTULO: MAPEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL DA BACIA 
DO RIO PITIMBU UTILIZANDO IMAGEM IKONOS 2 – ESCALA 1:10.000  
ALUNO: NILTON LIMA DA SILVA (00857788426)  
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)  
  
 
Resumo:  

O Rio Pitimbu localiza-se no litoral oriental do Estado do RN, mais precisamente na 
Região Metropolitana de Natal. Tem sua nascente localizada no município de Macaíba 
(RN) e deságua na lagoa do Jiqui no município de Parnamirim. Desde a nascente até a 
lagoa do Jiqui, o Pitimbu estende-se por cerca de 31Km. Nos quilômetros iniciais, o mesmo 
corta áreas rurais, a partir daí, a proximidade com a periferia das cidades de Natal e 
Parnamirim, condiciona uma maior ocupação da bacia, verificando-se a presença de 
indústrias e de crescimento populacional em direção às suas margens.O objetivo deste 
trabalho foi realizar o mapeamento do Uso e Ocupação do Solo atual da Bacia do Rio 
Pitimbu. Considera-se este levantamento de grande importância, uma vez que os efeitos do 
uso indiscriminado e desordenado do solo podem levar à degradação do meio ambiente, 
como já vem ocorrendo na área em estudo.Para realização do mapeamento foram utilizadas 
Imagens do Satélite IKONOS 2, com resolução espacial de 1 metro, podendo-se efetuar o 
mapeamento na escala de 1:10.000. Verificou-se que na área da bacia do Rio Pitimbu cerca 
de 20% da área é ocupada por áreas urbanizadas, 29% por áreas de agricultura e cerca de 
40% por vegetação nativa. O percentual de 49% (áreas urbanas e agricultáveis) representa 
uma crescente degradação ambiental na bacia do rio Pitimbu.  

Palavras chave: Mapeamento, IKONOS, Geoprocessamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0716  
TÍTULO: CLASSIFICAO DE PADROES GRANULOMETRICOS UTILIZANDO 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS  
ALUNO: TIAGO HIROSHI KOBAYASHI (05692463423)  
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
CO-AUTOR: JULIANO RAFAEL SENA DE ARAUJO (05272002474)  
  
 
Resumo:  

O trabalho desenvolvido tem como objetivo automatizar o processo de classificação de 
padrões de granulometria em uma imagem digital. Possui aplicações em diversas áreas em 
particular na geologia onde será aplicado na análise de sedimentos por pesquisadores da 
UFRN. Para obtenção de resultados foram utilizadas e desenvolvidas técnicas de 
processamento de imagens digitais aliada com a utilização de redes neurais artificiais. As 
redes neurais foram aplicadas na classificação de padrões granulométricos, extraídos a 
partir dos descritores das imagens. Os algoritmos foram implementados e testados em 
imagens reais apresentando bons resultados, possibilitando assim um método de 
classificação automática de padrões de granulometria.  

Palavras chave: Processamento de imagens digitais, redes neurais artificiais, classificacao 
de padroes granulometricos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0722  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROPETROGRÁFICA DE GRANITOS E SUA 
CORRELAÇÃO COM PARÂMETROS FÍSICOS DE ROCHAS: CONDUTIVIDADE 
TÉRMICA E CALOR ESPECÍFICO  
ALUNO: FABIANE DOMENECH SILVA (00043663010)  
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)  
  
 
Resumo:  

O trabalho desenvolvido abrange a medida de parâmetros físicos de condutividade térmica 
e calor específico em rochas graníticas da Província Borborema. Compreende a 
caracterização textural e petrográfica, macro e microscópica, de amostras de granitos, na 
qual 20 lâminas foram descritas ao microscópio polarizante, e realizado a composição 
modal das mesmas. Concomitantemente foram preparados tabletes destas e de mais 67 
amostras para as medidas dos parâmetros físicos em laboratório com o uso do medidor de 
condutividade térmica quickline. Através das descrições das lâminas foi possível fazer uma 
correlação entre a composição modal dos granitos estudados e os parâmetros físicos 
medidos. Pôde-se observar através de gráficos, que aparentemente a quantidade de quartzo 
em granitos fino/médios não influencia a condutividade térmica, porém para os granitos 
porfiríticos verifica-se um leve aumento deste parâmetro com o aumento de quartzo na 
rocha. Em relação ao calor específico o quartzo não influencia nos seus valores. Para os 
feldspatos não foi possível observar uma clara influência da condutividade térmica e nem 
para o calor específico. Já os minerais máficos, observou-se um decréscimo destes 
parâmetros à medida que aumenta a quantidade desses minerais em granitos porfiríticos, 
não sendo observado esta relação com os granitos fino/médios. O estudo aqui realizado 
vem trazer mais subsídios para o conhecimento da geodinâmica destes granitos na 
Província Borborema.  

Palavras chave: Condutividade Térmica, Calor Específico, Granitos  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0733  
TÍTULO: MOVIMENTOS SOCIAIS E AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
COMO RESULTADO DE UMA AÇÃO EDUCACIONAL DE RESGATE HISTÓRICO E 
CULTURAL NA COMUNIDADE DE UMBURANA/RN.  
ALUNO: ROSANA ANANIAS SILVA DA COSTA (91377960463)  
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453)  
  
 
Resumo:  

Neste estudo buscamos mostrar a experiência de alguns jovens da comunidade de 
Umburana, distrito do município de São Miguel do Gostoso, interior Rio Grande do Norte 
que, através de um trabalho de educação de jovens e adultos, de efeito transformador, 
baseado na pedagogia de Paulo Freire e fundamentado na história e na cultura têm 
conseguido provocar na comunidade um forte movimento social que vem obtendo 
resultados expressivos como o aumento da participação comunitária, o resgate histórico e 
cultural, o aumento da auto-estima das pessoas da comunidade e tem dispertado as pessoas 
para o trabalho coletivo e no que tange ao aspecto econômico este trabalho tem contribuido 
para a conquista das terras da fazenda que antes quase toda a comunidade trabalhava de 
alugado.  

Palavras chave: Alfabetização, Movimentos Sociais, Participação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0741  
TÍTULO: LÓGICA PROPOSICIONAL CLÁSSICA E LÓGICA FUZZY: UMA 
RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA  
ALUNO: ANDERSON PAIVA CRUZ (05351706458)  
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho trata da construção de uma Lógica Fuzzy que funciona como uma Lógica 
Proposicional Clássica. A metodologia usada foi a análise de bibliografias referentes à 
Teoria dos Conjunyos Fuzzy, Lógica Fuzzy, Lógica Proposicional Clássica e Normas 
Triangulares (T-normas) visando a construção de uma Teoria Formal para o raciocínio 
aproximado. Os principais resultados obtidos foram a definição da disjunção, a 
caracterização da implicação e da negação da t-norma fraca (Weak T-norm) para a Logica 
Fuzzy construída. E a partir de tais definições provou-se que sendo a uma fórmula da 
Linguagem Proposicional, a é uma tautologia (no sentido clássico) se, e somente se, a for 
uma TW –tautologia, isto é, uma tautologia para esta Lógica Fuzzy. A grande importância 
deste trabalho é que com uma Lógica Fuzzy equivalente à Lógica Proposicional Clássica, 
pode-se então aplicar nesta Lógica Fuzzy as várias ferramentas computacionais e 
matemáticas (por exemplo, provadores de teoremas, linguagem de lógica de 
programação...) da Lógica Proposicional Clássica.  

Palavras chave: Lógica Fuzzy, Lógica Proposicional Clássica, T-norma Fraca  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0744  
TÍTULO: MAPEAMENTO ESTRUTURAL NA REGIÃO DE FELIPE GUERRA-RN, 
BACIA POTIGUAR  
ALUNO: ELISSANDRA NASCIMENTO DE MOURA (03611790494)  
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho corresponde ao mapeamento realizado ao longo da escarpa da Chapada do 
Apodi e em pedreiras e lajedos próximos ao Canyon do Rio Apodi na região de Felipe 
Guerra-RN. O trabalho foi executado em três etapas principais, uma pesquisa bibliográfica 
preliminar, a coleta de dados estruturais em campo e o posterior processamento 
computacional destes dados em laboratório. Excelentes exposições de estruturas rasas, no 
arenito da Formação Açu e no calcário da Formação Jandaíra, foram encontradas, tanto na 
escarpa quanto no canyon, que encontram-se alinhados com direção NE-SW. Tais 
exposições propiciaram a análise geométrica e cinemática das estruturas que permitiram a 
identificação de paleotensores atuantes na área. Observou-se a predominância de estruturas 
na direção NE-SW, que coincide com a direção das feições geomorfológicas proeminentes 
e é correspondente ao trend regional do Sistema de Falhas Carnaubais. Constatou-se duas 
gerações de deformação tectônica, a primeira está relacionada a um campo de tensão com 
compressão horizontal N-S, que é bem indicada pela grande quantidade de estilólitos 
tectônicos e por falhas. Uma segunda geração de falhas indicou um campo de tensão com 
compressão horizontal E-W. Os dados obtidos nesta pesquisa foram confrontados com os 
dados de outros autores, constando, no fim do relatório, uma discussão sobre a analogia 
entre esses resultados.  

Palavras chave: Estruturas rasas, Análise de paleotensões, Análise cinemática  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0752  
TÍTULO: PROPOSTA DE TÉCNICA DE ESTEGANOGRAFIA EM IMAGENS 
UTILIZANDO UMA EXTENSÃO DO ALGORITMO LSB  
ALUNO: RUMMENIGGE RUDSON DANTAS (04668658480)  
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)  
  
 
Resumo:  

A esteganografia é a arte de ocultar informações em um meio sem levantar suspeitas da 
presença das mesmas. Com o avanço da computação, surgiu a esteganografia digital. O 
meio mais utilizado na esteganografia digital são as imagens. O algoritmo mais utilizado na 
esteganografia com imagens é o LSB. Este algoritmo utiliza uma imagem pública, para 
esconder um dado em seus bits menos significativos. A saída é uma imagem que parece 
com a original, mas possui um dado oculto. Em um processo inverso, o dado oculto pode 
ser recuperado. Se o dado oculto também é uma imagem, ela é chamada imagem privada. 
Nesta situação, o algoritmo LSB preserva os n bits mais significativos da imagem privada e 
os insere nos n bits menos significativos da imagem pública. Porém, o sucesso desta técnica 
esta relacionado ao número de bits que serão utilizados: quanto maior o número de bits 
usados da imagem pública, menor será a qualidade da resultante. Com base nisto, 
desenvolvemos um algoritmo com base no LSB, que usa quatro imagens públicas ao invés 
de uma. Nesta técnica trabalhamos com imagens com pixels 8 bits, e são utilizados os dois 
bits menos significativos de cada imagem pública para ocultar dois bits distintos da outra 
imagem. Com esta técnica, temos imagens resultantes de boa qualidade, com 
esteganografia imperceptível ao olho humano, e a imagem recuperada é idêntica à imagem 
privada.  

Palavras chave: Processamento Digital de Imagens, Esteganografia, Teoria da Informação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0754  
TÍTULO: PROCESSAMENTO DE FARINHAS ENRIQUECIDAS COM LEITE E 
BAGAÇOS DE FRUTAS TROPICAIS  
ALUNO: LHYANE DE SENA SILVA (01016889461)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)  
CO-AUTOR: ANTONIO ROBSON GURGEL (03510725433)  
CO-AUTOR: WILTON DE MENEZES A. JUNIOR (00985455903)  
  
 
Resumo:  

A produção de frutas tropicais destaca-se como uma das grandes potencialidades da região 
Nordeste. O processamento industrial das frutas, em pequena e média escala, 
principalmente na produção de polpas congeladas, sucos e doces, tem se mostrado uma 
alternativa de desenvolvimento econômico e social, visto que gera emprego e renda tanto 
na região metropolitana como na rural. No processamento das frutas, uma grande 
quantidade de resíduos é produzida. Os resíduos, formados de bagaços, cascas e caroços, 
contém geralmente uma série de constituintes importantes, tais como nutrientes, vitaminas 
e fibras que podem ser reaproveitadas para alimentação humana e animal. Por outro lado, 
em muitos lugares o descarte desordenado destes resíduos tem provocado problemas de 
ordem ambiental. Neste trabalho são apresentados resultados preliminares de uma pesquisa 
voltada para o aproveitamento dos bagaços de frutas, na preparação de farinhas 
enriquecidas com fibras, polpas de frutas e leite. São propostas de diferentes formulações 
de farinhas, incluindo a tipo “lacta” com utilização do leite de cabra, como alternativa ao 
leite de vaca. As farinhas são obtidas mediante secagem em secadores de leito de jorro, 
fluidizado e em leito fixo. Os resultados dos testes iniciais realizados em leito de jorro, 
forneceram produtos com umidade média de 5% e eficiência de produção da ordem de 
70%.  

Palavras chave: Farinhas, Bagaço, Frutas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0755  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPONENTES DE ALUMINA PRODUZIDOS 
POR COLAGEM DE BARBOTINA PARA BRASAGEM  
ALUNO: ROGERIO CESAR DE ALMEIDA PINTO (00931862400)  
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO NASCIMENTO (80732810400)  
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
  
 
Resumo:  

A colagem de barbotina é um método de conformação amplamente empregado na 
fabricação de componentes de cerâmica avançada. Os componentes se originam a partir de 
suspensão coloidal, após esta ter sido vertida em molde de gesso com a geometria do 
componente desejado. Certas aplicações exigem o máximo empacotamento possível das 
partículas, com uma microestrutura do corpo a verde livre de aglomerados ou bolhas. Os 
aditivos utilizados possuem grande influência na viscosidade da barbotina. Este trabalho 
teve como principais objetivos: projeto e preparação de moldes de gesso, preparação e 
avaliação do comportamento reológico da barbotina de alumina, produção de cilindros para 
brasagem, além da avaliação de retração volumétrica e densidade após a sinterização feita, 
ao ar, a 1400ºC/3h. Como resultados foi observado que os moldes foram adequados para 
realização de colagens. A avaliação da reologia revelou a característica pseudoplástica da 
barbotina. Os componentes sinterizados apresentaram completa retenção de forma, foi 
observada presença de porosidade. Metalização com titânio foi realizada mecanicamente. 
Microscopia ótica revelou a presença de regiões não metalizadas nos componentes, o que 
comprometeu o processo de brasagem.  

Palavras chave: barbotina, cerâmica, alumina  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0757  
TÍTULO: MODELAGEM DE DADOS PARA CRIAÇÃO DE ROTAS METABÓLICAS 
DA DEGRADAÇÃO DO PETRÓLEO  
ALUNO: EDSON ANIBAL DE MACEDO REIS BATISTA (00950804495)  
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONÇALVES (32541457120)  
  
 
Resumo:  

Desenvolvimento de um software Web-Based para navegação visual em uma base de dados 
contendo informações sobre as rotas metabólicas da biodegradação do petróleo, Utilizando 
o conceito de Grafos.  

Palavras chave: bioinformatica, petroleo, grafos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0762  
TÍTULO: DRIVER DE COMUNICAÇÃO ENTRE O CONTROLADOR DE BOMBEIO 
MECÂNICO SAM E UM SISTEMA SUPERVISÓRIO  
ALUNO: VOLTAIRE DE OLIVEIRA SILVEIRA (00969037406)  
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
  
 
Resumo:  

O DCA (Departamento de Engenharia de Computação e Automação), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, tem desenvolvido um sistema supervisório capaz de 
acessar, gerenciar e tornar disponíveis informações sobre poços de petróleo adquiridas local 
ou remotamente. Atualmente, está em fase de desenvolvimento um software de supervisão 
para o método de elevação gas-lift, além de um simulador para o método de bombeio 
mecânico. A idéia é que estes sistemas supervisionem a maior quantidade de poços 
possíveis, independente do método de elevação ou do controlador utilizado, diferentemente 
de grande parte dos supervisórios utilizados na indústria, os quais são limitados ao 
controlador de um determinado fabricante. Isso ocorre porque, às vezes, o desenvolvedor 
do supervisório é o próprio fabricante do controlador, tornando impossível utilizar 
controladores de outro fabricante. O trabalho foi proposto com o objetivo de comunicar o 
software de supervisão com o controlador SAM Well Manager, da empresa Lufkin 
Automation.  

Palavras chave: Driver, SAM, Comunicação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0763  
TÍTULO: ESTUDO DE EQUILÍBRIO LIQUIDO-LIQUIDO DE ÁCIDOS  
ALUNO: KLISMERYANE COSTA DE MELO (03444622422)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)  
  
 
Resumo:  

A recuperação de ácidos inorgânicos das soluções aquosas é um problema em muitas 
aplicações, como, em processamento biotecnológico. Na extração líquido-líquido, a solução 
(fase aquosa) encontra-se em equilíbrio com a fase orgânica, que contém o agente 
extratante (solvente + diluente), formando duas fases imiscíveis. A extração de compostos 
inorgânicos e orgânicos portando próton de meios aquosos, por aminas alifáticas de cadeia 
longa dissolvidas em solventes orgânicos (diluentes), é importante na tecnologia de 
separação. Este trabalho estuda o comportamento de soluções ácidas (água + ácido) visando 
o seu equilíbrio termodinâmico. Tal estudo fornece os conhecimentos necessários para se 
recuperar os ácidos, contidos na solução, através da extração líquido-líquido. A importância 
de se conhecer as relações de equilíbrio de um sistema está diretamente ligada às condições 
de operação, acarretando reduções de custos. Neste trabalho utilizaram-se a tri-n-octilamina 
como solvente e a Metil IsoButil Cetona (MIBK), como diluente, que funcionam como 
agente extratante para o ácido clorídrico, em solução aquosa. Foi estabelecido o diagrama 
de equilíbrio para o sistema citado, variando-se a porcentagem solvente/diluente, à 
temperatura de 25 oC. A composição das fases foi determinada através de titulação ácido-
base, com NaOH a 1 N, utilizando-se fenolftaleína como indicador. Os resultados indicam a 
viabilidade do processo de extração líquido-líquido para o sistema e as condições 
estudados.  

Palavras chave: líquido-líquido, extração, equilíbrio  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0765  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA ELETRÔNICA EMBARCADA PARA UMA 
FROTA DE MINI-ROBÔS  
ALUNO: ANNE DANTAS DE ARAÚJO (04495976443)  
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)  
  
 
Resumo:  

A frota de robôs desenvolvida no DCA-UFRN é composta de 6 robôs. A maior parte do 
processamento é realizada em computadores que se comunicam com os robôs via rádio. O 
sistema pode ser dividido em 5 módulos: robô, percepção, estratégia, controle e 
comunicação. O trabalho consistiu no aprimoramento do projeto de hardware e software 
dos robôs. A frota apresentava-se incompleta, com apenas 4 robôs concluídos, alguns deles 
com defeitos. Foram construídos os 2 robôs restantes, com a fabricação de seus circuitos e a 
instalação dos motores. Foi também feita a manutenção dos robôs defeituosos. O projeto 
mecânico foi aprimorado, houve a diminuição do espaço interno dos robôs, 
conseqüentemente sendo necessário reprojetar e miniaturizar a placa de circuito eletrônico 
embarcada, a qual foi implementada e testada com sucesso. O firmware do sistema foi 
reescrito e o microcontrolador (pic16f876), responsável pelo processamento embarcado, foi 
reprogramado melhorando o desempenho dos robôs. A construção dos robôs, bem como a 
sua manutenção, foi concluída com sucesso e o material usado na construção encontra-se 
em bom estado tendo um perfeito funcionamento toda a frota de robôs. A frota participou 
da competição de futebol de robôs realizada em Julho de 2004, no congresso da SBC em 
Salvador-BA. Correntemente, a frota de robôs desenvolvida está sendo utilizada por alunos 
de pós-graduação do grupo de Sistemas Inteligentes como plataforma de testes para seus 
projetos de dissertações e teses.  

Palavras chave: Robótica, Eletrônica Embarcada, Microcontrolador  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0768  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UMA REDE NEURAL COMPETITIVA HIERÁRQUICA 
PARA COMPRESSÃO DE SINAIS E IMAGENS  
ALUNO: DANIEL CIRNE BARROS (01230322450)  
ORIENTADOR: JOSÉ ALFREDO FERREIRA COSTA (53820126449)  
  
 
Resumo:  

Compressão é uma tarefa essencial em armazenamento e transmissão de imagens. Métodos 
utilizando quantização vetorial (VQ) têm sido empregados quando há necessidade de taxas 
elevadas de compressão. Basicamente a idéia é dividir as imagens em pequenos blocos e, 
através de um processo de aprendizado, gerar um conjunto de vetores (ou matrizes) de 
referência, também chamado codebook. Tendo o emissor e receptor codebooks iguais, 
apenas o índice do vetor com maior similaridade do bloco da imagem é transmitido, o que 
reduz bastante a quantidade de bits a ser enviada (ou armazenada). Na tentativa de diminuir 
o custo computacional de obtenção de codebooks propomos o uso de redes neurais 
competitivas estruturadas em árvores, com a adaptação do modelo CENT (Competitive 
Evolutionary Neural Tree). O CENT possibilita crescimento horizontal, expansão do 
número de nós no mesmo nível, e vertical, possibilitando um refinamento da quantização. 
Características modelo incluem as exigências mínimas para escolha de parâmetros 
externos. O uso do esquema M/RVQ (Média / Quantização vetorial residual) é proposto 
produzir uma reconstrução das imagens com índices melhores tanto quantitativos, PSRN – 
relação sinal / ruído, e qualitativos (preservação de bordas da imagem). São apresentados 
resultados comparando com algoritmos como o LBG, rede neural competitiva básica e com 
a rede SOM.  

Palavras chave: Rede Neural, Sinais, Imagens  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0769  
TÍTULO: PARÂMETRO FÍSICO-QUÍMICO DA GASOLINA AUTOMOTIVA NA 
REGIÃO DO RN E DA PB  
ALUNO: THAISE FERREIRA DE SOUZA (03445937460)  
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453)  
CO-AUTOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (35530502415)  
  
 
Resumo:  

Os combustíveis vendidos no Brasil têm sido tema freqüente na mídia. Com tanta 
repercussão, são muitos os brasileiros preocupados com a qualidade dos combustíveis, pois 
sua produção obrigatoriamente deve atender as exigências, visando proporcionar um bom 
funcionamento aos motores, a saúde dos que a manipulam, a preservação do meio ambiente 
e evitar práticas de adulteração e sonegação fiscal. Com isto a Superintendência de 
Qualidade da ANP - Agência Nacional do Petróleo (órgão responsável pela fiscalização dos 
combustíveis no Brasil) vem desenvolvendo um trabalho exemplar de monitoramento da 
qualidade de combustíveis no país. Tem sido desenvolvido um trabalho com objetivo de 
avaliar qualidade da gasolina comum e aditivada nos estados do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba, visando sua conformidade. As análises físico-químicas são realizadas diariamente 
no laboratório de combustíveis e lubrificantes (LCL) segundo as normas vigentes (ASTM e 
NBR), estabelecidas em Portaria pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). São realizados 
os seguintes ensaios para a gasolina: Verificação do aspecto e da cor; Destilação; 
Percentagem de álcool etílico anidro combustível (AEAC); Octanagem; Densidade e Teor 
de enxofre. A parti dos resultados obtidos mostraram a melhoria da qualidade da gasolina 
nos últimos anos.  

Palavras chave: gasolina, monitoramento, qualidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0772  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UMA REDE NEURAL HÍBRIDA (MLP+CL) EM 
COMPRESSÃO DE IMAGENS  
ALUNO: ERIVALDO ANTUNES DE LIMA NETO (01169185436)  
ORIENTADOR: JOSÉ ALFREDO FERREIRA COSTA (53820126449)  
  
 
Resumo:  

O uso de imagens digitais implica em um grande volume de dado a ser processado ou 
transmitido, e na maioria das aplicações ocorre a necessidade de métodos de compressão. 
Dentre as técnicas mais utilizadas destacam-se o uso de transformadas e a quantização 
vetorial (VQ). Exploram-se no primeiro caso a diminuição da redundância espacial pela 
transformação dos sinais para um outro espaço. Exemplos de transformadas incluem a DCT 
e a KLT. No caso de VQ os sinais são agrupados por similaridade, e apenas o índice do 
vetor referência (ou codebook) é enviado (ou armazenado). Redes neurais possuem 
características interessantes e desejáveis em sistemas de inteligência computacional como 
tolerância ao ruído, a capacidade de generalização, aprendizado adaptativo a partir de dados 
e processamento paralelo. Este trabalho visa unir, em uma implementação de arquitetura 
híbrida, a rede MLP – Multilayer perceptron, na forma auto-associativa, como uma versão 
não linear da transformada PCA (KLT) – Análise de componentes principais, e de redes 
competitivas – CL, atuando como VQ. Dois tipos de compressão ocorrem neste sistema: a 
compressão por redução de dimensionalidade, usando projeções no centro da rede MLP, 
funcionando como um gargalo; e a compressão por VQ, feita por redes competitivas, que 
agrupam os sinais, reduzindo o número de bits a serem enviados ao receptor. Apresentam-
se resultados para arquiteturas distintas e conjuntos de imagens dentro e fora (utilizados ou 
não no treinamento).  

Palavras chave: Redes Neurais Artificiais, Compressão de Imagens, Sistemas Inteligentes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0773  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES PID E NEURAL EM UMA 
PLANTA BALL AND BEAM  
ALUNO: RAPHAELA GALHARDO FERNANDES (01195543484)  
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)  
CO-AUTOR: STELLA NEVES DUARTE LISBOA (00981535445)  
CO-AUTOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho tem a finalidade de apresentar os projetos e as implementações 
de controladores PID e Neural aplicados a uma planta denominada ball and 
beam (bola e trave), bem como uma análise comparativa entre os mesmos. Essa planta  
é bastante não-linear e por isso, controlá-la é uma tarefa muito complexa. 
Também será apresentada uma abordagem para a modelagem matemática do 
sistema, que foi utilizada para a simulação computacional dos controladores 
projetados. Os testes realizados foram feitos utilizando a planta simulada e a planta real 
e os resultados para ambas estratégias de controles serão ilustrados.  

Palavras chave: Ball and Beam, Controlador Neural, Controlador PID  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0786  
TÍTULO: ESTUDO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS 
DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS EM DUTOS COM REGIME DE ESCOAMENTO 
MULTIFÁSICO CRÍTICO  
ALUNO: RODRIGO PINHEIRO ROCHA DOS SANTOS (01055159495)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
 
 
Resumo:  

Prevenir vazamentos na industria do petróleo é de grande importância para sociedade, 
evitamos dessa forma uma perda da produção, um prejuízo da empresa, e principalmente o 
dano ao meio ambiente. O projeto de detecção de vazamentos tem como principal objetivo 
criar um modelo para a detecção de vazamentos em dutos com fluidos multifásicos, ou seja, 
fluidos que são formados por óleo, gás e outros compostos. 
O duto que está sendo estudado terá ao longo de sua extensão, três pontos de 
monitoramento de pressão, essa pressão será medida utilizando um transmissor de pressão, 
que envia as informações para um controlador lógico programável. Depois de ser 
armazenada uma certa quantidade de informação, esses dados serão transmitidos via rádio 
para uma sala de controle, onde estará localizado o computador de supervisão. Nesse 
computador teremos um sistema supervisório, que permitirá visualizar diversas 
informações sobre o sistema, além de fazer um avançado processamento do sinal utilizando 
wavelets e redes neurais. Através de medições de pressão ao longo do duto, programas que 
prevêem perturbações normais no duto sem dar alarmes falsos de vazamento e a aplicação 
de métodos estatísticos, processamento de sinais e redes neurais, esperamos reduzir o 
número de alarmes falsos, que é o maior problema encontrado em dutos com esse tipo 
complexo de regime, aperfeiçoando o sistema de detecção de vazamentos que já se 
encontra implantado na PETROBRAS.  

Palavras chave: Petróleo, Vazamentos, Automação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0787  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DADOS DE SOLUBILIDADE DE SISTEMAS 
TERNÁRIOS E QUATERNARIOS USANDO A TÉCNICA TERMOMÉTRICA 
QUASIISOTÉRMICA -TTQ - PARTE 2  
ALUNO: MÁRCIO BARBALHO DANTAS BEZERRA (03610573422)  
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
  
 
Resumo:  

A poluição ambiental é um dos principais problemas que a sociedade deverá enfrentar neste 
milênio. O lixo urbano contém uma variedade enorme de metais pesados. Estudos foram 
feitos com o objetivo de viabilizar a aplicação de operações unitárias para a extração de 
metais pesados, no entanto não se conhece os limites de solubilidade envolvendo dos sais 
destes metais em seus respectivos extratantes orgânicos. Este trabalho aplica 
principalmente uma técnica automatizada na determinação de diagrama de fases. Os 
sistemas ternários HgCl2 – TiOA – H2O e NiCl2 – TBP - H2O são estudados à 25°C 
utilizando o método Termométrico Quasi-Isotérmico. O princípio do método é medir os 
efeitos térmicos associados com os processos de dissolução e diluição da mistura. A 
composição global de cada mistura é conhecida e modificada progressivamente pela adição 
regular e contínua de água destilada. A evolução da temperatura das entalpias de dissolução 
e diluição das diferentes fases que aparecem ou desaparecem. O monitoramento da 
temperatura em cada processo permite a determinação dos dados de solubilidade para cada 
mistura. Os diagramas construídos ilustram a viabilidade técnica para a realização de 
operações de extração, uma curva de equilíbrio fornece dados necessários para a otimização 
do processo. Os principais resultados obtidos mostram a afinidade dos sais pelos seus 
respectivos extratantes, conforme as regiões líquidas bifásicas, e trifásicas com pelo menos 
uma fase sólida envolvida.  

Palavras chave: solubilidade, sólido-líquido, termometria  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0793  
TÍTULO: A VISÃO DOS ESTUDANTES DAS ÁREAS DE CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLÓGICA I E II DA UFRN SOBRE A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE 
PSICOLOGIA  
ALUNO: ADRIANO BARRETO CYSNEIROS (05776818427)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: ANNA RIVÊNIA AMORIM FERREIRA (03601775492)  
CO-AUTOR: NAYRA CURY SOUZA (04559814422)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA DE CARVALHO SOARES (72094010406)  
 
 
Resumo:  

Tendo em vista a expansão da área de atuação do psicólogo, o qual não se limita mais a 
atuar em clínicas, passando a atuar em hospitais, escolas, setor jurídico, área publicitária, 
entre outras, e a crescente conscientização por parte da sociedade da importância da 
Psicologia nas diversas áreas em que ocorre a interação humana, este trabalho busca captar 
a real visão dos estudantes das áreas de Ciências Exatas e Tecnológica I e II da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre a atuação do profissional de 
Psicologia. Para o desenvolvimento da pesquisa foram aplicados 124 questionários, 
contendo dezenove questões objetivas cada, a partir dos quais foi possível relacionar as 
áreas de atuação do psicólogo; determinar os possíveis motivos que, na opinião dos 
consultados, levariam à procura de um profissional de Psicologia; e, por fim, mensurar o 
nível de importância atribuído pelos entrevistados à atuação desse profissional.  

Palavras chave: Psicologia, Importância do psicólogo, Atuação do psicólogo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0795  
TÍTULO: SÍNTESE DO PRECURSOR TARTARATO MISTO DE TA E NB A PARTIR 
DA TANTALITA  
ALUNO: RICARDO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO (03633886486)  
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)  
CO-AUTOR: FRANCISCA DE FATIMA PEGADO DE MEDEIROS (66363160472)  
 
 
Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo a síntese do precursor misto de Ta e Nb obtido a partir 
do mineral tantalita ((Fe,Mn)(Ta1-xNbx)2O6). Este complexo apresenta vantagem de 
reduzir o tempo e a temperatura do processo reacional na síntese de carbetos, devido à sua 
alta reatividade, diminuindo assim o tempo de reação de obtenção desses materiais. A 
síntese do complexo consiste na fusão da tantalita com o KHSO4 em um cadinho de 
platina. Após o resfriamento, o produto da fusão é moído e em seguida purificado com uma 
solução aquosa de HCl 1:1 para eliminar os íons ferro e manganês.O material é filtrado e 
em seguida lavado com uma solução de ácido acético e posteriormente com água destilada 
em ebulição para eliminar os íons cloretos e outras impurezas. Em seguida este material é 
dissolvido em ácido sulfúrico concentrado quente e o óxido de tântalo-nióbio hidratado 
((Ta1-xNbx)(OH)5) é precipitado com NH4OH em pH > 8. O precipitado é complexado 
em solução de ácido tartárico (C4H6O6) e oxalato de amônio ((NH4)2C2O4.H2O), sob 
refluxo até sua dissolução total. A cristalização do precursor foi efetuada por evaporação 
em placa aquecedora. O complexo obtido é então caracterizado por TG/DTG, difração de 
raios-X. Após caracterização do precursor, este será empregado como material de partida 
para reação de carbonetação visando a obtenção de carbeto misto de Ta/Nb.  

Palavras chave: Carbeto, Tantalita, Precursores  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0797  
TÍTULO: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BIOENGENHARIA PARA CENTROS 
CIRÚRGICOS  
ALUNO: DAVI ARAÚJO DO NASCIMENTO (01192915410)  
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  
  
 
Resumo:  

O rápido desenvolvimento das tecnologias na área da ciência da saúde, tem proporcionado 
resultados importantes para a melhoria da qualidade de vida de um número cada vez mais 
expressivo de pessoas. Essa evolução decorrente de todo um processo de acumulação de 
conhecimentos e pesquisas no mundo científico, vem provocando uma difusão e 
acessibilidade tecnológica com aparelhos cada vez mais sofisticados e caros, 
revolucionando os procedimentos biomédicos, tornando os métodos menos evasivos e mais 
seguros. A engenharia elétrica associada à saúde, proporciona uma série de vantagens à 
mesma no que diz respeito a implementação de cirurgias utilizando a eletricidade (eletro-
cirurgia) tais como: maior segurança nos procedimentos em locais de difícil acesso, realizar 
cortes mais precisos sem a necessidade de aplicação de pressão, realizar coagulação 
sanguínea, dentre outras. Nessa técnica, equipamentos como: Bisturi elétrico, monitor de 
funções fisiológicas, desfibrilador cardíaco são utilizados para gerar e aplicar correntes 
elétricas de alta freqüência e potência, com o objetivo de produzir o aquecimento local, 
instantâneo e controlado, para facilitar a realização do corte e ou hemostasia. São estudados 
equipamentos voltados para melhoria do sistema de saúde, bem como a manutenção dos 
existentes no HUOL - Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. São apresentados os 
resultados de trabalhos experimentais no HUOL, bem como os equipamentos e teorias 
empregados. Este é um trabalho que permite fornecer os conhecimentos básicos para o 
ingresso em pesquisas de vanguarda na área de bioengenharia.  

Palavras chave: BIOENGENHARIA, EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS, 
MANUTENÇÃO BIOENGENHARIA  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0799  
TÍTULO: UM ESTUDO DO USO DE CONTROLADORES ADPATATIVOS PARA O 
CONTROLE DE POSIÇÃO DE MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS  
ALUNO: DAYAN FERREIRA DANTAS (03464160432)  
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
  
 
Resumo:  

Neste trabalho é apresentado um controlador adaptativo por modelo de referência utilizado 
no controle de posição de um motor de indução trifásico. O controlador adaptativo por 
modelo de referência pode se apresentar na forma convencional (MRAC) e como 
controlador adaptativo por modelo de referência e estrutura variável (VS-MRAC). A idéia 
básica é apresentar simulações via software que demonstrem as propriedades de cada 
controlador. No caso do MRAC o transitório é lento e o sinal de controle é suave em 
regime permanente e no VS-MRAC o transitório é rápido, mas o sinal de controle apresenta 
o fenômeno de chattering. Foram feitas simulações para o controle de posição de um motor 
de indução trifásico que corresponde a uma planta com grau relativo igual a dois.  

Palavras chave: controle adaptativo, controle de posição, algoritmos computacionais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0800  
TÍTULO: ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE 
UMA QUEDA LIVRE E DE UM VERTEDOR RETANGULAR DE SOLEIRA ESPESSA 
UTILIZANDO UM CANAL EM REGIME UNIFORME  
ALUNO: RAIMUNDO GOMES DE AMORIM NETO (04603791437)  
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA (37994476449)  
  
 
Resumo:  

Foram realizados ensaios experimentais em um canal com recirculação de água instalado 
no Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (LARHISA) da UFRN com 
o objetivo de estudar o comportamento hidráulico no que se refere ao coeficiente de vazão 
de uma queda livre sem contração e de um vertedor com soleira espessa. Para isso, 
observou-se o comportamento da lâmina de fluxo nas imediações (montante e jusante) da 
estrutura para uma série de vazões. Foram utilizados para calibração os valores da curva de 
descarga de um vertedor triangular de parede delgada localizado a jusante do canal. Os 
dados obtidos permitiram estabelecer, para a queda livre, uma relação entre vazão unitária e 
distância horizontal do vertimento. Além disso, foi confeccionado e instalado no canal um 
vertedor de soleira espessa de cuja calibração resultou a relação entre a vazão unitária e a 
carga medida a montante da estrutura.  

Palavras chave: canal em laboratório, queda livre, vertedor em soleira espessa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0806  
TÍTULO: O MIGRANTE NORDESTINO E A CONFIGURAÇÃO DO TERRITÓRIO 
(RN, INÍCIO DO SÉCULO XX)  
ALUNO: HÉLIO TAKASHI MACIEL DE FARIAS (04656947482)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
CO-AUTOR: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS (91582610444)  
  
 
Resumo:  

Ao longo de séculos de história a ocorrência da seca como fenômeno natural, social e 
econômico contribuiu para definir o Nordeste como região. Para os habitantes dos centros 
urbanos, sua conseqüência mais visível foi a massa de retirantes buscando auxílio e 
emprego nas cidades. Esta população flagelada, alheia aos costumes urbanos, sem recursos 
ou abrigo, foi vista como mão de obra barata, como justificativa para envio de verbas e 
como causadores de desordem e enfermidades. Este trabalho explora, baseado em artigos 
recentes e textos do início do século XX, as implicações sobre o território de outra 
representação: o papel dos retirantes na formação da nação e do povo brasileiro. Esta 
reflexão é pertinente à história urbana ao estabelecer uma relação entre os fundamentos do 
pensamento social-histórico e as formulações urbanísticas, a partir da qual pode-se 
compreender também os planos e ações de transformação urbana. As discussões sobre os 
(de)méritos dos migrantes nordestinos levaram a reflexões sobre seu lugar no território, que 
tiveram no RN pelo menos duas implicações: a proposta de colonização dos vales úmidos, 
buscando diminuir a grande emigração em direção ao Sul, em efeito nos anos 1920; e a 
criação de estratégias para reprimir a mendicância e a “vadiagem” e disciplinar a ocupação 
do solo urbano, livrando a cidade dos desocupados e dos casebres, como pode ser percebido 
na proposta de criação do bairro operário contida no Plano Geral de Sistematização de 
1929.  

Palavras chave: história urbana, migrações internas, território  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0812  
TÍTULO: SUPORTE E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE HARVEY E SUAS 
APLICAÇÕES  
ALUNO: PAULO BITTENCOURT MOURA (91644747472)  
ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (00809085437)  
  
 
Resumo:  

As linguagens formais são uma maneira consistente de especificar ofuncionamento de um 
sistema por não permitirem ambigüidades. Elas sebaseiam em fundamentos matemáticos 
para garantir a impossibilidade dosistema alcançar estados indesejados. Para isso são 
geradas obrigaçõesde prova que devem se mostrar satisfatíveis para que se garanta que tal 
abordagem é válida. A prova de teoremas é uma maneira de garantir a corretude de um 
sistema através de sua especificação formal. Ela costuma ser uma atividade tediosa que 
exige muita interação do usuário. Este trabalho visa automatizar estas tarefas com a criação 
de uma ferramenta para a geração automática das obrigações de prova de uma 
especificação formal na linguagem B. Estas obrigações deverão, então, ser submetidas ao 
haRVey, um provador automático de teoremas em lógica de primeira ordem, de forma a 
verificar sua satisfabilidade. Para isso foram criadas uma linguagem e uma teoria nas quais 
serão escritas tais obrigações de provas. A abordagem vem se mostrando satisfatória, pois 
já é possível provar, com uso da teoria desenvolvida, várias propriedades da teoria dos 
conjuntos.  

Palavras chave: especificação formal, prova de teorema, lógica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0815  
TÍTULO: MODELOS DE ENERGIAS ALEATÓRIAS E O ENOVELAMENTO DE 
PROTEÍNAS  
ALUNO: CAMILLA RODRIGUES FOSSA (00838180493)  
ORIENTADOR: FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA (27023320482)  
  
 
Resumo:  

Neste trabalho abordaremos a aplicabilidade de modelos de energias aleatórias para 
descrever heteropolímeros desordenados. Estes polímeros apresentam uma estrutura 
complexa devido a ingredientes aleatórios. Os modelos de energias aleatórias foram 
introduzidos na tentativa de uma melhor compreensão dos mecanismos responsáveis pelas 
características de sistemas magnéticos diluídos, chamados vidros de spins. No final da 
década de 80, percebeu-se que estes modelos poderiam ajudar na compreensão do 
importante fenômeno de enovelamento de proteínas. Apresentaremos resultados de 
modelos que temos estudado e suas possíveis relações com as fases apresentadas por 
heteropolímeros desordenados, com particular ênfase nos aspectos qualitativos relevantes 
para o entendimento do enovelamento de proteínas. Nossa abordagem permite ter uma idéia 
clara das propriedades estáticas destes sistemas, mas ainda precisa de uma análise detalhada 
do comportamento dinâmico por outros métodos. Acredita-se que compreensão da 
dinâmica destes sistemas possa ajudar na resolução do chamado paradoxo de Rosenthal.  

Palavras chave: modelos de energias aleatórias, heteropolímeros, enovelamento de 
proteínas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0816  
TÍTULO: CATAVENTO ALTERNATIVO A BAIXO CUSTO PARA GERAÇÃO DE 
PEQUENAS POTÊNCIAS  
ALUNO: MARCELO COSTA TANAKA (01035497492)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: BRUNO COSTA TODA (00886400430)  
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO MOREIRA DOURADO (03272188436)  
  
 
Resumo:  

Apresenta-se um novo modelo de catavento que tem como principal finalidade a geração de 
pequenas potências elétricas para o suprimento em casa rurais. Pretende-se, a baixo custo, 
trazer uma contribuição social para a minoração dos problemas de exclusão a que estão 
submetidos à maioria dos habitantes de zonas rurais distantes dos centros urbanos, 
principalmente após a privatização da quase totalidade dos serviços básicos, antes prestados 
pelo Estado.Demonstram-se as viabilidades técnica, econômica e de matériais de tal 
catavento, que tem ainda como principais características às facilidades de construção, 
montagem e manutenção.São apresentados dados preliminares do nível de potência obtida 
com o protótipo desenvolvido, através da medição de dados tais como torque, rotação e 
velocidade de vento. 

Palavras chave: Catavento alternativo, baixo custo, aspectos sociais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0818  
TÍTULO: MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE UMA MÁQUINA SEM MANCAIS 
USANDO DSP  
ALUNO: JEAN OLIVEIRA PAIVA (03448658430)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho apresenta uma aplicação do DSP (Digital Signal Processor) à um sistema de 
medição de velocidade de uma máquina sem mancais. Uma máquina sem mancais é, 
basicamente, um motor elétrico cujos mancais mecânicos foram substituídos por forças 
radiais provenientes do campo do seu estator. O uso de DSPs possibilita uma interface de 
baixo custo para sensores de velocidade. O sinal periódico proveniente do sensor de 
velocidade é aplicado a uma entrada digital do DSP que mede o seu período. Essa 
informação é depois usada para calcular a velocidade do motor. São apresentados no 
trabalho o projeto do sensor posição, a técnica de medição e o algorítmo de cálculo da 
velocidade.  

Palavras chave: DSP, Medição de Velocidade, Máquina sem Mancais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0825  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE ONDAS DE SCHALLAMACH EM BORRACHA 
DEVIDO AO CONTATO DE DESLIZAMENTO COM VIDRO  
ALUNO: JANAINA SILVA DE SANTANA (00959559418)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: JACIANA SILVA DE SANTANA (01194517439)  
  
 
Resumo:  

Estudou-se a superfície de uma pista de borracha submetida ao contato de deslizamento 
alternado (reciprocating), sob carga, com uma esfera de vidro. O objetivo desse ensaio foi 
identificar mecanismos de desgaste da borracha, e sua transição. Dentre esses mecanismos, 
em especial, buscava-se reconhecer dobras ou ondas de Schallamach, tipo aquelas formadas 
pela ação dos ventos na areia ou nos mares. Com base na literatura, formulou-se a hipótese 
de que uma espessura variável de borracha, mantendo-se constante a carga e a velocidade, 
suscitaria o surgimento daquelas ondas. O atrito de deslizamento entre a esfera de vidro e a 
superfície plana da borracha apresentou não-linearidades que se intensificaram à medida 
que a distância de deslizamento aumentava. O diâmetro da esfera de vidro era de 17 mm e a 
borracha, plana na superfície de 30x100 mm2, tinha verticalmente uma forma de cunha 
(30o) e era colada com adesivo de cianoacrilato em um substrato de aço com superfície 
biselada (60o). Utilizou-se a técnica de registro de impressão (footprint) para comparar a 
textura macroscópica da superfície da borracha, enquanto fotos obtidas por microscopia 
MEV ratificaram a hipótese investigada.  

Palavras chave: Tribologia, Desgaste, Ondas de Schallamach  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: ET0838  
TÍTULO: CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL: PANORAMA DA CONDUTA DO 
ESTUDANTE DA UFRN DIANTE DO PROBLEMA DO LIXO.  
ALUNO: ANGÉLICA DE MEDEIROS S BOUCINHAS (05372141433)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (05676788496)  
CO-AUTOR: PEDRO IVO VALENTIM DA SILVA (01172804451)  
CO-AUTOR: HANNIA ROBERTA RODRIGUES PAIVA DA ROCHA (01169079407)  
 
 
Resumo:  

A enorme quantidade de lixo produzido individualmente faz refletir sobre a necessidade de 
uma conduta de conscientização ambiental a fim de obter atitudes favoráveis para promover 
um desenvolvimento sustentável do meio ambiente e conseqüente diminuição do lixo. 
Nesse sentido, esta pesquisa foi elaborada com o objetivo de traçar um panorama da 
conduta do estudante da UFRN diante da problemática do lixo. Utilizou-se uma amostra de 
180 estudantes, estratificados por área de conhecimento, sendo 60 da área Biomédica, 60 da 
Tecnológica e 60 da Humanística. O instrumento utilizado foi um questionário, com 
questões abertas e fechadas. Os resultados mais relevantes foram os seguintes: 46,67% dos 
estudantes da UFRN incentivariam e participariam de um mutirão de limpeza realizado pela 
comunidade; 78,33% da população pesquisada afirmou, na ausência de lixeira próxima, 
guardar o lixo até encontrar uma lixeira; 24,44% afirmou contribuir muito para uma cidade 
mais limpa e considerar o lixo um problema moderado; 37,78% da população pesquisada 
afirmou contribuir, esporadicamente, com programas como a coleta seletiva, enquanto 
31,67% afirmaram nunca contribuir com esse processo. Esses resultados apontam para a 
necessidade, por parte dos estudantes da UFRN, de uma conduta mais ativa no que diz 
respeito a preservação do meio ambiente.  

Palavras chave: Meio-ambiente, Lixo, Conduta Ambiental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0839  
TÍTULO: IMPLIAÇÕES DA ETNOMATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  
ALUNO: JARIAN MACEDO DE LIMA (01179148436)  
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834)  
  
 
Resumo:  

As várias atividades relacionadas à Etnomatemática das quais participei me levaram a fazer 
um estudo no qual o problema abordado foi esclarecer a questão: O que é Etnomatemática e 
quais as suas implicações educacionais? Os pesquisadores em Etnomatemática no Brasil 
são também pesquisadores em Educação Matemática, o que permite fazer a hipótese de que 
a Etnomatemática proporciona aos educadores uma nova abordagem para o ensino da 
matemática. Em busca dos indícios desta abordagem fiz uma pesquisa bibliográfica 
centrando minha atenção principalmente nos trabalhos que têm como componente alguma 
pesquisa etnográfica seguida de propostas metodológicas para o ensino de matemática. 
Como resultado, pode-se dizer que a Etnomatemática área do conhecimento ligada (no 
Brasil) à Educação Matemática, emergiu na década de 70 e desde então vem crescendo. 
Para ela, o conceito antropológico de cultura é essencial, uma vez que seu foco de atenção é 
a matemática praticada por grupos culturalmente identificáveis. Ela propõe um estudo 
detalhado da vida social, cultural e política de um grupo socio-cultural identificável, 
visando o desenvolvimento de uma pedagogia que possibilite a aprendizagem de 
matemática baseando-se nas atividades próprias daquele grupo. A Etnomatemática, ao olhar 
da matemática contextualizada na cultura em que ela é gerada permite um novo olhar que 
favorece uma educação matemática mais de acordo com o sujeito que está estudando / 
aprendendo.  

Palavras chave: etnomatemática, educação matemátca, cultura  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0840  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESGASTE ABRASIVO DE POLIURETANO POR 
ENSAIO ESCLEROMÉTRICO  
ALUNO: RICARDO EUGÊNIO B. RAMOS FILHO (05194797427)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: PEDRO ALIGHIERY SILVA DE ARAÚJO (05286439403)  
CO-AUTOR: GRACE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (00964112442)  
  
 
Resumo:  

O ensaio consiste em uma indentação dinâmica em poliuretano através de um esclerômetro 
pendular, sendo realizado após lançar o pêndulo de uma altura inicial, ou altura de queda 
(Hq). Na extremidade do pêndulo confina-se o indentador usado para riscar cada corpo-de-
prova, ultrapassando-o, ou não, até chegar a uma certa altura final do movimento (“altura 
de rebote Hr”) de modo que a energia dissipada e a dureza dinâmica devem ser encontradas 
a partir do risco em um único passe. Os corpos-de-prova utilizados foram feitos de 
poliuretano com discos de 40mm de diâmetro e 5 mm de espessura encaixadas em um 
suporte na base da estrutura. Foram utilizados sete indentadores nos ensaios, sendo um de 
ponta de carboneto de tungstênio e os outros seis de aço 1045 (temperado e revenido) de 
diferentes geometrias com ângulos variando de 30° a 120°. O ângulo de queda utilizado foi 
de 90° com um raio de 23cm para o pêndulo. Um paquímetro digital foi usado para 
determinar a profundidade de penetração do risco e uma balança analítica para avaliar a 
massa dos indentadores e do pêndulo. O ensaio apresenta uma tendência decrescente na 
energia dissipada com a diminuição no ângulo do indentador. Devido à elevada resistência 
à abrasão do poliuretano e suas não-linearidades, a profundidade de penetração apresentou 
uma pequena variação para cada indentador. Os ensaios demonstraram que a indentação 
dinâmica é dependente da energia potencial e da geometria de contato entre o indentador e 
o corpo-de-prova.  

Palavras chave: indentação dinâmica, poliuretano, tribologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0841  
TÍTULO: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM ESCLERÔMETRO PENDULAR  
ALUNO: PEDRO ALIGHIERY SILVA DE ARAÚJO (05286439403)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: RICARDO EUGÊNIO B. RAMOS FILHO (05194797427)  
CO-AUTOR: GRACE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (00964112442)  
  
 
Resumo:  

O esclerômetro consiste em um dispositivo pendular com um punção cônico na 
extremidade. É usado para realizar a indentação dinâmica em materiais, através de um 
único risco abrasivo. Objetivou-se medir a energia dissipada no processo esclerométrico e a 
dureza por indentação dinâmica devido ao risco para seis diferentes ângulos de geratriz do 
cone da ponta dos indentadores: 30º, 45º, 60º, 75°, 90° e 120°.A hipótese a ser comprovada 
é a de que constatar-se-ão mecanismos distintos para diferentes faixas de ângulos. Os 
indentadores têm 10 mm de diâmetro e 70 mm de comprimento, sendo seis de aço AISI 
1045 (temperado e revenido) e uma broca com ponta de carboneto de tungstênio (WC). A 
estrutura do equipamento desenvolvido é de aço ABNT 1010 que suporta um pêndulo com 
massa de 561,14 g. A determinação da energia dissipada no processo de deformação é 
calculada a partir da observação do ângulo riscado por uma caneta solidária ao pêndulo. 
Ensaios preliminares com poliuretano demonstraram elevada resistência à abrasão e alta 
viscoelasticidade, provocando variações na morfologia do desgaste das superfícies dos 
corpos-de-prova, confirmando a hipótese formulada. O dispositivo mostrou-se eficaz na 
consecução dos objetivos pretendidos para medir a dureza dinâmica.  

Palavras chave: esclerômetro, dureza dinâmica, tribologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0846  
TÍTULO: USO DE SOFTWARE MESTRE-C PARA OBTENÇÃO DE DADOS EM UM 
ESPECTRO DE RMN  
ALUNO: KARLA PATRICIA FELIX DOS SANTOS (01084703424)  
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)  
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)  
CO-AUTOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)  
 
 
Resumo:  

A técnica de RMN foi desenvolvida em 1960 e, durante este período, tornou-se uma das 
mais importantes ferramentas disponíveis aos químicos, físicos, farmacêuticos, etc para 
análise detalhada da conectividade dos átomos em uma molécula, fornecendo informações 
importantes sobre a estrutura molecular. Vários parâmetros de interesse para quem trabalha 
com RMN podem ser extraídos de um espectro de RMN, dentre eles, deslocamento 
químico (posição do sinal em relação a um padrão interno), integração (comparação com as 
áreas integradas dos de mais picos), constante de acoplamento, J). Por desconhecer os 
parâmetros de interesse do pesquisador, o operador do equipamento pode processar de 
maneira inadequada o espectro de RMN, dificultando ou até omitindo várias destas 
informações. Este trabalho tem como objetivo mostrar algumas operações básicas para 
aquisição de espectros a partir do FID (Free Induction Decay) que podem ser feitas pelo 
usuário de RMN com o software Mestre-C compatível com o sistema WINDOWS.  

Palavras chave: RMN, Mestre-C, análise estrutural  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0857  
TÍTULO: ACESSIBILIDADE E TURISMO EM NATAL  
ALUNO: RAYSSA SILVA GOMES (01067875433)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
CO-AUTOR: GABRIELA XAVIER DANTAS (00978439465)  
  
 
Resumo:  

O crescimento da população idosa determina modificações nas estruturas etária, econômica, 
urbana, e de lazer de um país, exigindo ser considerado na formulação de políticas. Um 
desses fatores ao qual deve-se dar ênfase é o direito, de forma independente, à livre 
circulação, bem como o usufruto do lazer. Em Natal, os espaços qualificados para o turismo 
fazem parte do roteiro de lazer da população local, inclusive da chamada Terceira Idade. Na 
pesquisa, pretendeu-se, a partir de entrevistas aos usuários e análise dos pontos turísticos, 
compreender a forma de uso e de acesso a estes espaços por esta parcela da população. 
Classificou-se esses locais quanto à qualidade da chegada por transporte público, as 
calçadas, presença de estacionamento, rampas de entrada e circulação, corrimões e 
sinalização visual. Constatou-se que, apesar do uso dos pontos turísticos como espaços de 
lazer, apenas sete dos quinze locais selecionados foram classificados, pela população em 
foco, com condições de acessibilidade. As observações,in loco, confirmaram a 
inadequabilidade dos acessos, que não obedecem às normas brasileiras de regulamentação 
existentes. Dessa forma, percebe-se que Natal, mesmo com grande potencial turístico, ainda 
encontra-se muito aquém da infra-estrutura apropriada para atender, adequadamente, à 
população em seus espaços turísticos, sendo esta portadora de necessidades especiais ou 
não, visto que é um direito do cidadão circular livremente sem que barreiras arquitetônicas 
o empeçam.  

Palavras chave: Acessibilidade, Turismo, Idosos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0862  
TÍTULO: RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS DA FORMAÇÃO AÇU 
AFLORANTE NA BORDA SUL DA BACIA POTIGUAR, RN, BRASIL  
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA (00912329459)  
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO (05154782453)  
  
 
Resumo:  

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

Palavras chave: Água Subterrânea;, Recarga, Salinização  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0867  
TÍTULO: DA FAVELA DO SOL PARA O CONJUNTO BELA VISTA: VELHAS 
PRÁTICAS PARA “PROBLEMAS” SEMPRE ATUAIS.  
ALUNO: LUANDA JUCYELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (00999753436)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
CO-AUTOR: ROBERTA OLIVEIRA NÓBREGA DE MELO (01193549426)  
  
 
Resumo:  

A política de remoção como solução para o “problema” das favelas foi fruto de uma gestão 
autoritária da cidade. Com a retomada da democracia no Brasil a “urbanização” destes 
assentamentos passou a ser vista como o modelo de intervenção mais adequado. No 
entanto, na cidade de Natal a solução encontrada para o “problema” da favela Cidade do 
Sol foi a remoção dos moradores para o conjunto habitacional Bela Vista, em 2001. 
Compreender o significado desta ação diante das necessidades e expectativas dos 
moradores é o objetivo do trabalho. A análise das repercussões econômicas, sociais, 
culturais, políticas e físicas foi realizada a partir de: entrevistas a técnicos envolvidos e as 
famílias removidas; tabulação de questionários aplicados, anteriormente, na favela e 
aplicação de novos no conjunto e estudo documental a respeito da favela e do processo de 
remoção, o que permitiu a recomposição das “historias de vida” dos moradores. Dentre as 
repercussões estudadas constatou-se que a localização da nova moradia em uma periferia 
distante dificultou o acesso aos serviços urbanos, aos transportes coletivos e aos locais de 
trabalho, enquanto apenas as melhorias físicas na habitação e no saneamento foram 
apontados, pelos moradores, como benefícios trazidos pela remoção. O caso estudado pode 
servir como base para futuras intervenções e demostra que a imposição de uma solução e o 
desrespeito à opinião dos moradores se contrapõe aos princípios da almejada “gestão 
democrática” da cidade.  

Palavras chave: intervenções urbanas, remoção, Favela Cidade do Sol  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0873  
TÍTULO: GEOMETRIA PROJETIVA E CARTOGRAFIA  
ALUNO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (03008415407)  
ORIENTADOR: ARLETE DE JESUS BRITO (07731845893)  
  
 
Resumo:  

Com o aprofundamento dos nossos estudos em Geometria Projetiva, desenvolvemos alguns 
materiais pedagógicos para uma melhor visualização por parte dos alunos.  
Esse material foi utilizado em um curso para o nosso estudo de como os alunos se sairiam 
com o seu uso. Algumas coisas que eram difíceis de serem observadas com esses materiais 
ficaram mais fáceis, assim como também demonstrou que temos que nos aprofundar mais e 
melhorar esses materiais. 
Esse curso foi bastante interessante por que despertou nos alunos a procura de coisas novas, 
e que nem tudo que se afirma é verdade. Alguns conceitos construídos anteriormente foram 
derrubados e novos foram criados ou melhorados. 
Isso nos levou a acreditar que nossa pesquisa está apenas começando, temos muito que 
aprofundar, melhorar, ou mesmo criar novas coisas. 

Palavras chave: Geometria Projetiva, Materiais pedagógicos, Construção de conceitos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0875  
TÍTULO: ESTRATÉGIA COOPERATIVA PARA FUTEBOL DE ROBÔS  
ALUNO: AUCIOMAR C TEIXEIRA DE CERQUEIRA (05304276485)  
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)  
  
 
Resumo:  

Neste projeto foi desenvolvida uma frota de mini robôs para fins de pesquisa nas áreas de 
Inteligência Artificial e Robótica Inteligente. Em particular, estudou-se a aplicação da frota 
em competições de futebol de robôs. Neste trabalho, enfocou-se o módulo da estratégia, 
baseado no conceito de papéis. Este define um conjunto pré-definido de papéis, tais como 
goleiro, alinhar, chutar, os quais são atribuídos dinamicamente aos jogadores. O princípio 
geral é que o robô mais próximo do gol faça o papel de goleiro, o mais próximo da bola 
assuma o papel de alinhar, chutar ou conduzi-la e o terceiro robô passa a defender ou 
esperar. O papel goleiro posiciona o robô em frente ao próprio gol. O mais próximo da bola 
tenta se alinhar com ela e o gol adversário; quando o consegue, pode chutar ou conduzi-la. 
O terceiro se posiciona na defesa para bloquear a bola, caso esteja ganhando. Senão, 
posicionará para aproveitar as sobras de bola. O método de desvio de obstáculos define 
círculos de exclusão ao redor dos robôs. Quando o robô penetra em um desses círculos, sua 
posição de referência é substituída por uma fora do mesmo. Um estimador de posições 
futuras dos objetos também foi implementado, baseado em modelos discretos estimados 
pelo método de mínimos quadrados recursivo. Este estimador é utilizado para prever 
posições futuras da bola e suprir eventuais falhas do sistema de visão. O time participou do 
campeonato de futebol de robôs realizado no congresso da SBC, ficando em 3o lugar.  

Palavras chave: Robótica, Futebol de Robôs, Cooperação Multi-Robôs  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0883  
TÍTULO: O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITEP DE NATAL 
EM RELAÇÃO À ATIVIDADE QUE EXERCEM E O AMBIENTE ONDE 
TRABALHAM  
ALUNO: EMMANUELLE DE OLIEVEIRA FERREIRA (83753923400)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: PATRICIA KARLA DE SOUZA E SILVA (04884986431)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA ANDRADE FERREIRA DE MELO (5838882409)  
  
 
Resumo:  

Diante do pressuposto de que os recursos públicos são escassos e as condições de trabalho 
precárias, surgiu o interesse em se investigar o nível de satisfação dos funcionários do ITEP 
de Natal com relação à atividade que exercem e o ambiente de trabalho. A idéia era de que 
haveria uma insatisfação desses servidores com relação aos aspectos já citados. Foram 
utilizados como instrumentos de pesquisa questionários com questões abertas e fechadas, 
aplicados a uma amostra de 116 funcionários, proporcionalizada segundo as áreas de 
trabalho existentes na referida instituição. Foi usado um único modelo de questionário com 
questões sobre cargos e funções, dados pessoais e julgamentos subjetivos relativos ao tema. 
Observou-se que 52,6% dos servidores avaliam como “bom” o nível de satisfação com o 
emprego na instituição, 40,5% classificam dessa maneira o ambiente de trabalho e 31,0% 
consideram “razoavelmente adequado” o espaço físico de trabalho. 44,0% e 25,9%, 
respectivamente, avaliam que os recursos instrumentais “atendem razoavelmente” e 
“pouco” as necessidades de suas funções. No geral, a satisfação dos funcionários do ITEP 
com relação as suas atividades e o ambiente de trabalho foi positiva. No entanto, é apontada 
a necessidade de melhorias na adequação de espaço físico da instituição, somada à carência 
de uma atualização do equipamento instrumental – ambos aspectos fundamentais para uma 
otimização do trabalho e conseqüente aumento na qualidade do atendimento à demanda 
populacional.  

Palavras chave: Satisfação, Funcionário, ITEP  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0898  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DAS TERRAS RARAS LANTÂNIO E ÍTRIO COMO 
AGENTE ESTABILIZADOR DA COR EM PIGMENTOS A BASE DE FERRO.  
ALUNO: JARDEL DANTAS DA CUNHA (01063473497)  
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320)  
  
 
Resumo:  

Os compostos de óxido ferro são estudados para aplicação como pigmentos cerâmicos em 
virtude das colorações que variam do laranja ao marrom. Para este estudo foram 
sintetizados pós de óxido de ferro dopados com terras raras (ítrio e lantânio). Estes pós 
foram sintetizados pelo método dos precursores poliméricos “Pechinni” e tratados 
termicamente a temperaturas de 900 e 1100 ºC. Para cada sistema foram feitas 
caracterizações: adsorção de nitrogênio (BET), difração de raios-X (DRX), medidas de 
coordenadas colorimétricas, UV-visível, infravermelho (FTIR), granulometria laser e 
analise térmica TG. O sistema La/Fe apresentou mudança da sua cor original com o 
aumento da temperatura de 900ºC para 1100ºC, fato esse observado pela mudança nas 
coordenadas colorimétricas L* a* b* = 49.003, 10.541, 12.609 para L* a* b* = 31.279, 
6.096, 6.877. O sistema Y/Fe apresentou uma variação de cor muito pequena, nas mesmas 
condições de temperatura do sistema anterior, demonstrando a influência do itrium na 
estabilidade da cor do produto. Os valores obtidos para as coordenadas colorimétricas 
demonstram esse fato L* a* b* = 45.230, 17.315, 28.750, para L* a* b* =51.631, 15.726, 
25.825.  

Palavras chave: Pigmento, Ion Cromoforo, Cor  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0899  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA EXPERIMENTAL PARA 
ENSAIOS DE MICRO-ABRASÃO  
ALUNO: MARCELO DE MELO CABRAL (03557984419)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: ALLISON RIBEIRO DA SILVA (60414634268)  
  
 
Resumo:  

Os mecanismos de desgaste abrasivo são influenciados pela pressão de contato e 
velocidade, dentre outras variáveis. Para identificar diferentes mecanismos de abrasão a 
dois corpos, projetou-se e construiu-se um dispositivo experimental de micro-abrasão para 
ensaiar um par de sólidos em contato com uma geometria do tipo esfera-plano e toróide-
plano, montado em um torno mecânico de bancada. Desenvolveu-se um procedimento 
experimental que possibilitasse a medição da taxa de desgaste entre pares de deslizamento. 
Os corpos-de-prova eram sólidos planos de poliuretano (diâmetro f=12,7±0,1 mm e altura 
e=7,00 ± 1,00mm) e os contracorpos eram [a] esferas de aço AISI 52100 (f=12,70±0,05 
mm), [b] esferas de vidro (f=17,8 ± 0,4 mm) ou [c] cilindro com protuberância toroidal, 
cuja geratriz angular varreu uma faixa entre 15 e 180 graus em aço AISI 1045. Dois níveis 
de carga normal, 1 e 10 N e durações de ensaio de 102, 103, 104e 105 ciclos foram usados. 
Nos pares metal-elastômero, identificaram-se os mecanismos de desgaste descritos na 
literatura, mas o volume de material removido não seguiu a equação de Archard. Os 
desvios de batida radial da esfera de vidro na condição de ensaio apresentaram-se maiores 
até uma ordem de grandeza do que os da esfera de aço. Os pares ensaiados de metal-metal e 
metal-polímero apresentaram respostas quantitativas esperadas, diferentes, para a energia 
dissipada. Observou-se uma variação na taxa de desgaste de até quatro ordens de grandeza.  

Palavras chave: Desgaste, Micro-abrasão, Polímero  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0909  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FILTROS DE LINHAS ACOPLADAS PARA 
APLICAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS  
ALUNO: MICHAEL DOUGLAS ENDERS (00944974430)  
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)  
  
 
Resumo:  

A compatibilidade entre as diversas técnicas de transmissão em sistemas de comunicações 
móveis requer o desenvolvimento de circuitos capazes de operar em mais de uma 
freqüência pois, em geral, cada técnica possui uma freqüência característica de transmissão. 
O objetivo principal desse estudo foi o desenvolvimento de circuitos de linhas de microfita 
acopladas com elementos ressoadores. Esses ressoadores, constituídos a partir de seções de 
linhas de microfita em degrau, atuam como filtros em pelo menos duas freqüências. As 
linhas de microfita foram escolhidas por serem freqüentemente utilizadas em circuitos que 
operam em freqüências de microondas, ou mais precisamente na faixa de comunicações 
móveis, por apresentarem dimensões reduzidas e serem de fácil fabricação. A análise foi 
realizada através da teoria da propagação de ondas em linhas de transmissão, do estudo do 
acoplamento entre linhas de microfita e da caracterização de linhas de microfita em degrau 
através da representação de seções dos circuitos por parâmetros lineares. Um procedimento 
para o projeto de filtros passa faixa com duas freqüências foi determinado e implementado 
na forma de programa de computador. Os resultados da análise teórica e da simulação 
foram usados no projeto e na construção de um protótipo de filtro passa faixa nas 
freqüências de 0,9 e 1,8 GHz. As medições realizadas para a determinação da resposta do 
protótipo em função da freqüência apresentaram resultados que atenderam bem às 
expectativas.  

Palavras chave: Comunicações móveis, Filtro passa faixa, Circuitos de integrados de 
microondas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0911  
TÍTULO: MERCADO DO FOGO: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANA 
NO BAIRRO DO ALECRIM  
ALUNO: CAROL LOUISE FERNANDES PINHEIRO (01258394480)  
ORIENTADOR: PAULO JOSÉ LISBOA NOBRE (52290085472)  
CO-AUTOR: JULIANA CARDOSO SANTANA DE OLIVEIRA (04809888460)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA SOARES DE PAULA LOPES (01075400457)  
CO-AUTOR: RAISSA TEIXEIRA MARINHO (04983195475)  
 
 
Resumo: 

O trabalho foi elaborado para a disciplina de Planejamento e Projeto Urbano e Regional I 
do 5° período do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Refere-se a um projeto de 
intervenção urbana no cruzamento da Av. Cel. Estevão e a R.Dr. Luís Dutra, no bairro do 
Alecrim, na Cidade do Natal, constando de equipamento comercial destinado a substituir a 
feira permanente existente e reformulação do entorno. Como metodologia adotou-se as 
técnicas e categorias do desenho urbano: Morfologia Urbana, Análise Visual e 
Mapeamento Ambiental. A problemática constatada foi a grande densidade de 
estabelecimentos comerciais no uso e ocupação do solo. Tal fato atrai um considerável 
número de usuários que gera uma aglomeração temporária – nos turnos de funcionamento 
do comércio – implicando em um espaço desorganizado e confuso. Em virtude desses 
fatores, verificou-se a necessidade de implantação de equipamentos urbanos que 
favorecessem as mínimas condições de conforto, uma vez que o trecho tem a capacidade de 
atrair usuários como, também, de expulsá-los por não oferecer locais de permanência. Com 
a proposta para a área, que, atualmente, reúne vários e pequenos estabelecimentos 
comerciais desordenados e independentes, almejou -se uma motivação para futuras 
transformações no bairro. Como objetivo geral do trabalho buscou-se melhorar o espaço 
público que envolve a feira permanente e seu entorno, proporcionando um ambiente 
organizado e, conseqüentemente, mais atrativo e agradável.  

Palavras chave: Mercado, Intervenção, Alecrim  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0914  
TÍTULO: UM ALGORITMO GENÉTICO COM INFECÇÃO VIRAL PARA O 
PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE  
ALUNO: ALLISON DA COSTA BATISTA GUEDES (01229218440)  
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)  
CO-AUTOR: JÉSSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE (01022713485)  
  
 
Resumo:  

O problema do caixeiro viajante (PCV) é um problema clássico da área de otimização 
combinatória, NP-árduo, cujo objetivo é encontrar o ciclo hamiltoniano de menor custo em 
um grafo ponderado. Devido à sua complexidade computacional, o PCV tem sido 
amplamente abordado no desenvolvimento de algoritmos aproximativos e metaheurísticas. 
No presente trabalho, é apresentado um Algoritmo Genético (AG) com Infecção Viral para 
esse problema, que se mostrou com melhor performance do que o AG Padrão. Para se 
chegar a essa conclusão foram feitos testes com diversas instâncias disponibilizadas na 
TSPLIB.  

Palavras chave: Problema do Caixeiro Viajante, Algoritmo Genético, Infecção Viral  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0915  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO A BASE DE GESSO PARA A 
OBTENÇÃO DE UMA PAREDE ECOLÓGICA,  
ALUNO: ANDRÉA CRISTINE DE SOUZA CARNEIRO (03442909481)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: JOICE DE LIMA LOPES (01113900440)  
CO-AUTOR: RONALDO SILVA DO NASCIMENTO (79147984449)  
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)  
 
 
Resumo:  

Apresentar-se um compósito de matriz cerâmica, composto por gesso, isopor e reforço, a 
ser utilizado na obtenção de uma peça estrutural em construção civil, visando 
principalmente à diminuição dos custos das edificações. Tal estrutura tem também a 
característica de bom isolante térmico, o que garante melhores condições de conforto para 
os habitantes de residências que a utilizem. Serão mostradas as propriedades mecânicas de 
tal elemento estrutural, em função dos componentes para a obtenção do compósito e das 
proporções de cada elemento utilizadas. São apresentados resultados de análises 
micrográficas para a visualização das interfaces entre os elementos do compósito em 
estudo.Demonstram-se as viabilidades térmica, econômicas e de materiais do compósito 
concebido.  

Palavras chave: COMPOSITO, baixo custo, parede ecologica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0916  
TÍTULO: TRANSPORTE PÚBLICO E MELHORIAS URBANAS NA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE DJALMA MARANHÃO  
ALUNO: ALINE DANTAS DE ARAÚJO (04455263438)  
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  
  
 
Resumo:  

A primeira gestão de Djalma Maranhão (1956-1959) ocorreu em um período em que as 
cidades brasileiras passaram por transições, tornando-se representantes do desenvolvimento 
do país e palco das, então, novas práticas de planejamento urbano. Aliadas a isso se deram, 
em Natal, mudanças no sistema de transporte coletivo e reformas no aeroporto, 
completando o quadro de modernização da capital potiguar. Pretende-se compreender como 
estas inovações se relacionaram com as propostas de melhorias urbanas concretizadas 
naquele momento. Estudos realizados em periódicos da época e em trabalhos e livros que 
tratassem de temas afins, mostraram que, ademais de implementadas para suprir 
necessidades de circulação de uma crescente população ou dar visibilidade as tentativas do 
governo de modernizar Natal, essas inovações foram importantes instrumentos para a 
implantação das intervenções na cidade, pretendidas pela administração local, como a 
expansão e beneficiamento da malha viária para possibilitar o acesso aos novos espaços 
habitacionais ou equipamentos construídos. O ônibus possibilitou o acesso e a ocupação 
dos loteamentos implantados na periferia, que colaboraram para uma nova dinâmica do 
mercado imobiliário. Já as obras no aeroporto seriam de fundamental importância para as 
intenções de explorar o potencial turístico das belezas naturais de Natal, como uma 
alternativa para impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade, que não tinha 
condições de seguir a tendência à industrialização.  

Palavras chave: Meios de Transporte, Expansão Urbana, Políticas Públicas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0917  
TÍTULO: EMISSÃO NÃO TÉRMICA EM MODELOS AUTO-SIMILARES DE 
FONTES DE RÁDIO POTENTES E SUA EVOLUÇÃO LUMINOSA  
ALUNO: ALEXSANDRO PEREIRA LIMA (00858568438)  
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
  
 
Resumo:  

É um fato bastante conhecido que as rádio fontes duplas extragalácticas irradiam grandes 
quantidades de energia através do processo sincrotrônico. A maioria dos modelos analíticos 
e estudos numéricos das simulações fazem a suposição simplificada de que a densidade de 
elétrons relativísticos é proporcional à pressão do gás térmico. Além disso, o campo 
magnético é calculado usando a hipótese de equipartição. Neste trabalho, examinamos 
diferentes possibilidades a respeito das partículas de altas energias e do campo magnético. 
Por exemplo, se o processo que converte a energia cinética do jato em energia relativística 
dos elétrons não for altamente eficiente, a expansão do rádio lóbulo é mais provável ser 
determinado pela componente térmica. Neste caso, a componente de alta energia não é 
totalmente acoplada à componente térmica e sua densidade pode ser calculada 
considerando apenas a expansão adiabática. Isto afetará também o campo magnético que 
por sua vez pode, alternativamente, ser calculado da hipótese da conservação do fluxo. 
Usamos estas diferentes alternativas para calcular a evolução da luminosidade rádio de 
rádio fontes potentes baseadas em modelos auto-similares para a expansão das fontes.  

Palavras chave: jatos, extragaláctica, rádio fontes  
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: ET0918  
TÍTULO: COMPÓSITO A BASE DE GESSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM 
TUBOS CONDUTORES DE ÁGUA QUENTE EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO 
POR ENERGIA SOLAR  
ALUNO: JOICE DE LIMA LOPES (01113900440)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: ANDRÉA CRISTINE DE SOUZA CARNEIRO (03442909481)  
CO-AUTOR: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)  
CO-AUTOR: RONALDO SILVA DO NASCIMENTO (79147984449)  
 
 
Resumo:  

Apresenta-se um novo tipo de isolamento térmico para tubos condutores de água quente, 
em um sistema de aquecimento de água por energia solar, que consiste de um compósito, 
de diferentes composições, á base de gesso, para substituir os tubos CPVC 
convencionalmente utilizados. É também apresentado um novo tubo para tal finalidade, 
composto por um compósito á base de tubo de PVC convencional e fibra de vidro/fibra 
vegetal. Mostram-se dados comparativos relativos aos ensaios térmicos e de materiais dos 
tubos propostos. Será também objeto de análise a espessura crítica do isolamento 
proposto.Demonstra-se que o custo de fabricação de tais tubos alternativos é bem inferior 
ao tubo convencionalmente utilizado, tornando-o viável tecnicamente pela boa eficiência 
térmica que apresentam.  

Palavras chave: composito, isolamento termico, reservatorio termico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0919  
TÍTULO: ESTUDO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS 
DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS EM DUTOS COM REGIME DE ESCOAMENTO 
MULTIFÁSICO CRÍTICO  
ALUNO: RODRIGO PINHEIRO ROCHA DOS SANTOS (01055159495)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
  
 
Resumo:  

Prevenir vazamentos na industria do petróleo é de grande importância para sociedade, 
evitamos dessa forma uma perda da produção, um prejuízo da empresa, e principalmente o 
dano ao meio ambiente. O projeto de detecção de vazamentos tem como principal objetivo 
criar um modelo para a detecção de vazamentos em dutos com fluidos multifásicos, ou seja, 
fluidos que são formados por óleo, gás e outros compostos. O duto que está sendo estudado 
tem ao longo de sua extensão, três pontos de monitoramento de pressão, essa pressão é 
medida utilizando um transmissor de pressão, que envia as informações para um 
controlador lógico programável. Depois de ser armazenada uma certa quantidade de 
informação, esses dados são transmitidos via rádio para uma sala de controle, onde está 
localizado o computador de supervisão. Nesse computador temos um sistema supervisório, 
que permite visualizar diversas informações sobre o sistema, além de fazer um avançado 
processamento do sinal utilizando wavelets e redes neurais. Através de medições de pressão 
ao longo do duto, programas que prevêem perturbações normais no duto sem dar alarmes 
falsos de vazamento e a aplicação de métodos estatísticos, processamento de sinais e redes 
neurais, reduziremos o número de alarmes falsos, que é o maior problema encontrado em 
dutos com esse tipo complexo de regime, aperfeiçoando o sistema de detecção de 
vazamentos que já se encontra implantado na PETROBRAS.  

Palavras chave: Detecção, Vazamentos, Automação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0920  
TÍTULO: SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO DO LABORATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO E BSW  
ALUNO: PRISCILLA TERESA ANSELMO FERREIRA DE JESUS (02624912495)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
  
 
Resumo:  

O trabalho desenvolvido na base de pesquisa consiste de um método para medição de vazão 
e BSW de petróleo, que está sendo implementado no LAMP (Laboratório de Avaliação de 
Medições em Petróleo). BSW “Basic Sediments and Water” é o quociente entre a vazão de 
água mais os sedimentos e a vazão total do petróleo. O método difere dos usados nas 
empresas petrolíferas o qual utilizam, em alguns casos, medidores instalados em campo. O 
objetivo do Laboratório é permitir a simulação de diferentes condições de operação dos 
medidores em campo, ou seja, simular misturas de água e óleo em proporções e vazões 
variadas. Obter a medição de vazão e BSW com precisão e comparar com as medições dos 
instrumentos da empresa a serem avaliados. Para realizar estas simulações o Laboratório 
possui um Tanque de Óleo, um Tanque de Água, um Tanque Misturador, um Tanque 
Auditor, além de um Tanque Tratador para separação água/óleo, que possibilita a 
reutilização da água e do óleo em seguidos testes, sem necessidade de descartes a cada 
teste. O processo é constituído de um sistema de supervisório que permite a monitoração e 
que sejam rastreadas informações do processo produtivo. Tais informações são 
primeiramente coletadas através de equipamentos de aquisição de dados, seguido da 
manipulação e análise destes dados e posteriormente apresentadas ao usuário. O processo 
recebe como entradas os valores de vazão e BSW e gerando como saída a vazão e o BSW 
“reais” e os medidos pelos instrumentos avaliados  

Palavras chave: Supervisão, Automação industrial, BSW  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0921  
TÍTULO: RESERVATÓRIO TÉRMICO ALTERNATIVO A BAIXO CUSTO PARA 
SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR  
ALUNO: NILTON LUCIO FENANDES DA SILVA (02407404408)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: ANDRÉA CRISTINE DE SOUZA CARNEIRO (03442909481)  
CO-AUTOR: JOICE DE LIMA LOPES (01113900440)  
  
 
Resumo:  

O reservatório térmico de um sistema de aquecimento solar geralmente é confeccionado em 
cobre ou inox, segundo a literatura especializada e catálogos de fabricantes de sistemas de 
aquecimento solares. Esses armazenadores são de preço bastante significativo, alcançando 
valores em torno de U$ 400 para um volume de 300 litros, que é o mais utilizado nas 
instalações residenciais de pequeno porte.Apresenta-se um reservatório térmico alternativo 
com as características de bom desempenho térmico, baixo custo, boa estética e peso 
reduzido. Tal reservatório é composto de um tambor plástico para armazenamento de 
líquidos, revestido com um compósito de matriz cerâmica, composto pó gesso, isopor e 
água. Demonstrar-se-á as viabilidades térmica, econômica e de materiais do reservatório 
proposto, e sua competitividade em relação aos reservatórios convencionais de cobre ou 
inox.  

Palavras chave: Composito, isolamento termico, reservatorio termico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0923  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR DE BOMBEIO DE 
CAVIDADES PROGRESSIVAS  
ALUNO: MARCOS VINNÍCIUS BATISTA CARDOSO (94441154372)  
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ TARGINO VIDAL (96963026491)  
  
 
Resumo:  

O bombeio por cavidades progressivas (PCP) é um método de elevação artificial em que a 
transferência de energia ao fluido é feita através de uma bomba de cavidades progressivas. 
É uma bomba de deslocamento positivo que trabalha imersa no poço de petróleo, 
constituída de rotor e estator. O número de instalações com este tipo de equipamento tem se 
difundido rapidamente devido à sua simplicidade e eficiência, sendo o método aplicável a 
poços não muito profundos, bombeando com eficiência fluidos com alta e baixa 
viscosidade, óleos parafínicos e fluidos com areia. A proposta do trabalho é reproduzir o 
comportamento dinâmico de um poço BCP e a geração de sinais analógicos e digitais 
mensuráveis do mesmo com o propósito de interagir com um sistema de controle 
automático. O desenvolvimento matemático do modelo dinâmico é composto dos seguintes 
subsistemas: Motor de indução, sistema de transmissão de potência (polias, correia e 
redutor de engrenagens), anular tubo de produção-hastes de bombeio, sistema de hastes de 
bombeio, bomba de cavidades progressivas, anular tubo-revestimento e reservatório sendo 
a solução das equações hidrodinâmicas obtida pelo método das diferenças finitas. A nível 
de software está sendo utilizado o paradigma de orientação a objeto devido a visão de 
projeto que esta proporciona, sendo utilizada a linguagem de programação C++, que é 
bastante usada em projeto de grandes software. O simulador encontra-se em fase final de 
implementação.  

Palavras chave: PCP, Simulação, Programação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0925  
TÍTULO: CATAVENTO SAVONIUS ALTERNATIVO A BAIXO CUSTO PARA 
BOMBEAMENTO DE ÁGUA E GERAÇÃO DE PEQUENAS POTÊNCIAS  
ALUNO: WENDELL ALBANO (05837526404)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: GILMAR SILVA DE ANDRADE (05430804479)  
CO-AUTOR: RICARDO LUIS MACÊDO DE SIQUEIRA (05778830467)  
  
 
Resumo:  

Apresenta-se um catavento savonius alternativo, a baixo custo, constituído por dois 
estágios, formados por tambores plásticos de polietileno cortados ao meio. Tal catavento, 
montado em uma torre de seis metros de altura tem como principais características seu 
baixo custo e facilidades de construção, montagem e de manutenção. Pode ser utilizado, 
devido a sua versatilidade, tanto para o bombeamento de água, quanto para a geração de 
pequenas potências elétrica. Pretende-se gerar energia para o suprimento de residências 
rurais, onde a necessidade mais básica é a iluminação de ambientes. São apresentados 
dados relativos aos ensaios realizados com tal protótipo, instalado no Campus 
Universitário, para o bombeamento de água e geração de energia. Para o bombeamento de 
água utilizar-se-á uma bomba construída no LMHES, situado no NTI/ UFRN, utilizando-se 
um mecanismo de conversão com engrenagens helicoidais, com um fator de transmissão de 
4:1.Abordam-se aspectos relativos a parâmetros fundamentais para o estudo, tais como 
torque, rotação, velocidade de vento, potência elétrica gerada.  

Palavras chave: Catavento alternativo, baixo custo, catavento social  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0927  
TÍTULO: BOMBA ALTERNATIVA PARA A UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS 
EÓLICOS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA  
ALUNO: ALMERES ALVES DA SILVA JÚNIOR (06136652447)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: JÚLIO CÉSAR SILVA PONTES (05146638470)  
  
 
Resumo:  

Apresenta-se um modelo de bomba alternativa, construída com matériais alternativos de 
baixo custo, a ser utilizada em um sistema de bombeamento eólico utilizando catavento 
savonius.A bomba proposta é feita de PVC, com válvulas de retenção confeccionadas com 
material polimérico no LMHES/UFRN. As principais características do protótipo sugerido 
são seu baixo custo, sua facilidade de construção, montagem e de manutenção. Tais 
características tornam tal bomba mais acessível à população de baixa renda, concedendo-
lhe um caráter social, contribuindo para a minoração dos problemas de exclusão de nossa 
população.A bomba projetada pode funcionar tanto na horizontal, quanto na vertical, 
dependendo da aplicação para a qual a mesma será utilizada.São apresentados dados de 
vazão e altura manométrica, como também mostram-se os desgastes relativos ao par 
tribológico formado entre os materiais do êmbolo e cilindro de tal bomba alternativa.  

Palavras chave: bomba alternativa, baixo custo, sistema eólico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0928  
TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DE TERAPIAS POR ALUNOS DE PSICOLOGIA 
UTILIZAÇÃO DE PSICOTERAPIAS POR ALUNOS DE PSICOLOGIA  
ALUNO: FLAVIA RIBEIRO ALVES BAHIA (05303188493)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: CYNTHIA ARAÚJO MOTA (04875550405)  
CO-AUTOR: RENATA TEIXEIRA DA SILVA RUY (94021414134)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  
 
 
Resumo:  

O psicólogo deve ter consciência das questões éticas que permeiam sua profissão, no que 
diz respeito à “responsabilidade social”, que impede que seus problemas pessoais interfiram 
nos conflitos dos pacientes. Apesar de parecer estranho para pessoas leigas, é necessário 
que esse profissional e estudantes de Psicologia, principalmente os que enveredam pela 
área da saúde, façam uso de algum tipo de terapia com o intuito de se fortalecer como 
pessoa e como profissional. Este trabalho consistiu em traçar um panorama da utilização de 
psicoterapias por alunos do primeiro e quarto ano do curso de Psicologia da UFRN, 
comparando, descritivamente, o que eles pensam sobre a necessidade e relevância de o 
aluno e profissional dessa ciência fazer algum tipo de psicoterapia. A metodologia utilizada 
foi a aplicação de um questionário individual contendo vinte questões, sendo entrevistados 
69 alunos. Constatou-se – como principal resultado – que a importância da terapia para o 
estudante e profissional psicólogo cresce no conceito dos entrevistados do quarto ano em 
relação ao primeiro, percebido principalmente por um aumento de 265% no uso de terapias 
pelos alunos do quarto ano.  

Palavras chave: Psicologia, Psicoterapia, Etica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0929  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO OFF-ROAD TIPO MINI BAJA 
CARKARA 02  
ALUNO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487)  
CO-AUTOR: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)  
CO-AUTOR: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  
  
 
Resumo:  

O Projeto Car-Kará II da UFRN para o ano de 2004 trouxe o desafio de otimizar um 
protótipo veterano de outras competições. Buscou-se otimizar os sistemas procurando 
melhorar os seus rendimentos. As evoluções de projeto concentaram-se principalmente nos 
conjuntos de suspensão dianteira e traseira, e também no trem de força. Na suspensão 
dianteira redimensionou-se as molas e os amortecedores, buscando um maior fator de 
segurança nas molas de torção. Houve também revisão de molas e amortecedor para o 
conjunto traseiro, além de uma mudança geométrica nas bandejas objetivando maior 
estabilidade lateral e melhor dirigibilidade. Para o aperfeiçoamento do sistema de 
transmissão foram feitos diversos testes em dinamômetro do tipo freio de Prony e também 
utilizando um equipamento simulando a prova de tração da competição SAE Mini Baja. 
Diversas configurações foram ensaiadas de modo que se pudesse encontrar a melhor 
relação possível entre aceleração, velocidade e tração. O sistema otimizado de transmissão 
proporcionou ao protótipo ser mais rápido e trator. A nova geometria das bandejas de 
suspensão traseira demonstrou-se falha e acabaram por desqualificar o veículo na prova de 
resistência. Este trabalho conclui um estudo teórico que demonstrou-se acertado na 
competição no que se diz respeito à otimização dos sistemas. Porém, o pouco tempo para 
testes dinâmicos reais acabou comprometendo o projeto.  

Palavras chave: Engenharia de Mobilidade, Mini Baja, SAE  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0932  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO OFF-ROAD TIPO MINI BAJA 
CARKARA 01  
ALUNO: KLEBER MATIAS LIMA DA COSTA (01383216479)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BEZERRA (05077666440)  
CO-AUTOR: EDMO ARAUJO DAS VIRGENS (01174311410)  
  
 
Resumo:  

A equipe Carkará Mini Baja, participante ativa da competição anual SAE Brasil na 
categoria Mini Baja, para o ano de 2004, readaptou o protótipo desenvolvido no ano 
anterior, veículo #5, a fim de suprir as deficiências de projeto do mesmo. O principal 
subsistema a ser revisto foi a transmissão, pelo baixo rendimento na prova de tração. 
Devido à proibição do uso de subsistemas pré-fabricados na 10ª edição do evento acima, 
descartou-se a possibilidade do uso de um câmbio de motocicleta, restando à equipe 
desenvolver um sistema de transmissão adaptável à prova de tração e aos outros eventos 
dinâmicos da competição. Além de suprir a deficiência tratora do protótipo, o novo sistema 
de tração tinha por objetivo manter o ótimo desempenho na prova de AVF (aceleração – 
velocidade – frenagem). Dessa forma estipulou-se duas relações de velocidade: 13,86:1 
para a marcha reduzida e 5,44:1 para a veloz. Estudou-se o diagrama de forças envolvidas 
para obter-se o melhor ponto de fixação que proporcionasse a melhor tração sem 
comprometer a estabilidade durante a prova. O avanço do sistema de transmissão 
proporcionou a este veículo manter a melhor aceleração, e ainda figurar entre os melhores 
veículos tratores da prova, com um ganho de 176,47% em relação ao ano anterior. Assim, 
conclui-se a viabilidade e a capacidade técnico-acadêmica da equipe em evoluir os sistemas 
de transmissão quebrando paradigmas e atingindo, mais uma vez, um objetivo principal do 
projeto: o êxito do trabalho em grupo.  

Palavras chave: SAE, Engenharia de Mobilidade, Mini Baja  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0934  
TÍTULO: ESTUDO DA TIOURÉIA COMO INIBIDOR DE CORROSÃO DO AÇO 
CARBONO PELO MÉTODO DE POLARIZAÇÃO DE TAFEL  
ALUNO: DANYELLE MEDEIROS DE ARAÚJO MOURA (00974778427)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: ANDRÉA FRANCISCA FERNANDES BARBOSA (01894743431)  
  
 
Resumo:  

Os ácidos inorgânicos quando em solução, são os principais agentes responsáveis pelo 
início da oxidação na maioria dos metais. Uma das maneiras de retardar ou minimizar o 
processo corrosivo nesses metais é o uso de inibidores de corrosão recomendados para 
soluções acidificadas. A eficiência da adição de um inibidor pode ser avaliada pela técnica 
de Curvas de Polarização, estudando-se a velocidade de corrosão. O presente trabalho tem 
como objetivo, avaliar a eficiência da Tiouréia como inibidor de corrosão para o aço 
carbono em solução de ácido sulfúrico 1,0 mol/dm3, através da utilização da técnica 
eletroquímica curvas de polarização. A velocidade de corrosão foi obtida 
experimentalmente através da medida da corrente de corrosão determinada pela Curva de 
Tafel. Determinam-se as concentrações críticas relativas a maior eficiência da Tioureia. 
Observou-se que a proteção tende a seguir o modelo da isoterma de Langmuir. Dos 
resultados obtidos, concluímos que pode-se aplicar o método de Tafel para avaliar, de 
forma relativa e muito rápida, a eficiência da ação inibidora da Tiouréia. Através da 
observação do deslocamento da potencial de corrosão da solução inibida para regiões mais 
positivas, quando comparada com a solução sem inibidor, podemos concluir também que, a 
Tiouréia comporta-se como inibidor anódico.  

Palavras chave: Corrosão, Inibidor, Curva de Polarização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0936  
TÍTULO: SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINA POR ENERGIA SOLAR  
ALUNO: HERMINIO JÁCOME DE LIMA NETO (00800048490)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: NILTON LUCIO FENANDES DA SILVA (02407404408)  
  
 
Resumo:  

Apresenta-se um sistema de aquecimento para piscina, composto por múltiplos tubos de 
PVC, ligados em série através de um novo modelo de configuração, e que trabalha em 
regime de fluxo forçado, obtido através de uma bomba. Tal sistema foi posto a funcionar 
para o aquecimento de uma piscina de área em torno de oito metros quadrados, com volume 
em torno de oito mil litros de água. A vazão escolhida foi correspondente a 100l/h. São 
apresentados os dados térmicos relativos ao sistema desenvolvido. São também abordados 
os processos de desgastes térmicos e por UV do PVC, demonstrando-se a viabilidade de 
utilização de tubos desse material como elementos absorvedores de coletores solares para o 
aquecimento de água. Apresentam-se também detalhes técnicos do processo de montagem 
da grade absorvedora.  

Palavras chave: Energia Solar, Aquecimento Solar, Piscina Solar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0938  
TÍTULO: MECANISMO DE ORIENTAÇÃO SOLAR PARA FOGÃO SOLAR À 
CONCENTRAÇÃO  
ALUNO: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO (35405767387)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: NILTON LUCIO FENANDES DA SILVA (02407404408)  
  
 
Resumo:  

Apresenta-se um mecanismo de seguimento da posição do sol, para ser utilizado na 
orientação de um fogão solar à concentração, que tem por finalidade propiciar o cozimento 
de alimentos, em substituição à lenha universalmente utilizada. Tal tipo de fogão apresenta 
o inconveniente de exigir correção de posicionamento contínuo, 15° a cada hora, para que o 
foco da parábola absorvedora permaneça no fundo da panela absorvedora. Tal mecanismo a 
ser montado na própria estrutura do fogão tem como principais características seu baixo 
custo e fácil montagem. É montado com componentes eletrônicos de baixo custo, sendo 
acionado por um motor de baixa potência. Serão mostrados dados de ensaios realizados 
com fogão em tela, já construído, para as duas situações:com seguimento manual e com 
seguimento automático, demonstrando a diferença de temperatura medida na panela 
absorvedora.  

Palavras chave: fogao solar, orientação automática, baixo custo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0940  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE ÍONS CLORETO EM FLUÍDOS DE OLEODUTOS  
ALUNO: ADRIANA MARGARIDA ZANBOTTO RAMALHO (01082106429)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: JANDEL DANTAS DA CUNHA (01063473497)  
  
 
Resumo:  

Um dos maiores problemas da corrosão em Oleodutos é que o transporte de petróleo ocorre 
sempre com água, sais e sólidos dissolvidos. Dentre os sais presente nos fluídos 
transportados, o cloreto de sódio é o mais agressivo para as estruturas de aço dos 
Oleodutos. O monitoramento desse sal nos fluídos dar-se-á através da determinação dos 
íons cloretos pelo método de Mohr. Os efeitos agressivos dos íons cloretos são bastante 
conhecidos na literatura, pois além de provocar a corrosão por pites em aços carbono e 
inox, a corrosão na presença desses íons é auto-catalisada, daí sua alta agressividade para 
qualquer estrutura metálica. O presente trabalho tem como objetivo a determinação de íons 
cloretos em fluidos de oleodutos pelo método de Mohr (volumetria de precipitação). Após a 
avaliação dos resultados do monitoramento da concentração dos íons cloretos e da tabela de 
agressividade, foi possível concluir que em nove dos treze pontos avaliados a concentração 
de íons cloretos são classificadas como altamente agressiva.  

Palavras chave: Método de Mohr, Tritrimetria, Padronização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0941  
TÍTULO: ESTUDOS DE ESTABILIDADE E REGULAÇÃO DE TENSÃO NA 
INTERLIGAÇÃO DE AEROGERADORES À REDE ELÉTRICA  
ALUNO: ALYSSON EVERTON SILVA DE SOUSA (01324308435)  
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (09615687472)  
  
 
Resumo: 

Dado o grande volume de geração de natureza eólica prevista para interligação à rede de 
suprimento de energia elétrica do RN, faz-se necessário o estabelecimento de critérios 
técnicos, que permitam avaliar os requisitos que devem ser seguidos pelos projetos de 
instalações de aerogeradores à rede elétrica, de maneira a evitar perturbações na mesma. As 
recomendações técnicas disponíveis foram fundamentadas com base no conhecimento do 
comportamento, diante de perturbações, de redes eletricamente bem mais fortes, do que as 
redes onde estão previstas as conexões já autorizadas. Torna-se, portanto, necessário 
investigar, até que ponto, essas recomendações podem ser aplicadas diretamente ao estudo 
das interligações previstas, bem como na minimização dos impactos da interligação dos 
aerogeradores, baseados em máquinas de indução, para o sistema elétrico do nosso Estado. 
Seguindo uma metodologia de trabalho adequada e devidamente orientada, podemos 
descrever as seguintes atividades: pesquisa e estudo da literatura existente; modelagem 
matemática dos elementos do sistema; formação das equações e montagem do algoritmo 
para solução do fluxo de carga pelo método de Newton Raphson; programação do método; 
análise de sistemas reais do método desenvolvido. O método apresentado aqui oferece uma 
modelagem precisa e detalhada além de um desempenho de convergência bastante 
satisfatório, para aplicações em tempo real em sistemas de distribuição.  

Palavras chave: Máquinas de Indução, interligação de aerogeradores à rede, Minimização 
dos impactos da interligação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0942  
TÍTULO: DESTILADOR SOLAR À BAIXO CUSTO CONSTRUIDO EM MATERIAL 
COMPÓSITO  
ALUNO: REGINALDO DIAS DOS SANTOS (00938307428)  
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (25094955420)  
CO-AUTOR: NILTON LUCIO FENANDES DA SILVA (02407404408)  
CO-AUTOR: ANDRÉA CRISTINE DE SOUZA CARNEIRO (03442909481)  
CO-AUTOR: JOICE DE LIMA LOPES (01113900440)  
 
 
Resumo:  

Apresenta-se um destilador solar do tipo convencional para a obtenção de água potável a 
partir da água salobra e/ou salgada, construído em material compósito, de matriz cerâmica, 
a base de gesso. Os materiais constituintes do compósito são o gesso, o isopor em flocos, a 
água e um reforço de tela metálica de malha grossa. São apresentados detalhes dos 
processos de fabricação do molde e obtenção do protótipo projetado. Aborda-se as 
composições dos elementos do compósito para a construção de tal destilador e dados 
técnicos do projeto do mesmo. São mostrados dados obtidos de ensaios realizados com o 
destilador em estudo, onde se demonstra sua viabilidade econômica, térmica e de materiais. 

Palavras chave: destilação de água, material composito, baixo custo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0943  
TÍTULO: O PROBLEMA DO EMPACOTAMENTO 3D: VISUALIZAÇÃO GRÁFICA 
EM OPEN-GL  
ALUNO: JOSIVAN DA SILVA XAVIER (05848039402)  
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)  
CO-AUTOR: CARLOS HEITOR PEREIRA LIBERALINO (02598913477)  
  
 
Resumo:  

O empacotamento 3D consiste em achar a melhor forma para se organizar objetos 
tridimensionais em um container de tamanho AxLxC (altura, largura e comprimento) 
determinado, de forma que o aproveitamento de espaço seja máximo. Como se trata de um 
problema de grande utilidade prática, NP-árduo, faz-se necessário uma interface gráfica nos 
algoritmos que tratam de sua resolução para que se possa ter uma idéia melhor do resultado 
obtido. Neste trabalho, é apresentada uma alternativa para a visualização dos resultados por 
meio de um conjunto de bibliotecas gráficas para programação em linguagem C, chamada 
Open-GL.  

Palavras chave: Empacotamento 3D, Computação Gráfica, OPEN-GL  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0945  
TÍTULO: AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E PONDERAL DA ABRASÃO ENTRE 
CERÂMICA E ELASTÔMERO  
ALUNO: DANIEL ARAÚJO DE MACÊDO (01152094416)  
ORIENTADOR: JOAO TELESFORO NOBREGA DE MEDEIROS (10973370491)  
CO-AUTOR: MÍRIA MEDEIROS PACHECO DE ANDRADE (05091014454)  
CO-AUTOR: SAMYR DAVID SOARES FILGUEIRA DE SOUZA (03383171477)  
  
 
Resumo:  

A resistência à abrasão dos pisos e revestimentos cerâmicos é uma exigência mercadológica 
crescente. Este trabalho objetiva identificar as morfologias das escaras produzidas pelo 
contato entre a placa cerâmica e a roda de borracha. Para isso, partindo-se da norma norte-
americana ASTM G65-2000e1, contruiu-se uma bancada e realizou-se uma avaliação do 
desgaste abrasivo de uma Cerâmica-Vítrea comercial usada para piso residencial em 
contato com uma roda elastomérica nas condições [a] seca e com areia [a.1] de menor e 
[a.2] de maior granulometria e [b] lubrificada, [b.1] com areia e [b.2] sem areia interposta 
no contato. Utilizaram-se uma carga normal constante de 9,15 N; velocidades de 750 e 
1.050 rpm, duas granulometrias de abrasivo (350 e 420 µm) e um tempo de ensaio entre 6 e 
20 min. Nos ensaios com lubrificação, foram avaliados os desgastes das placas (10x10 
cm2) de cerâmica com a utilização de dois tipos de lubrificantes automotivos após serem 
usados no motor e na transmissão. O planejamento do experimento foi fatorial sem réplicas. 
Comprovou-se que a roda de borracha utilizada promoveu um desgaste severo na cerâmica 
não lubrificada e na lubrificada com óleo e areia, enquanto foi moderado o desgaste 
abrasivo da cerâmica provocado pela roda de borracha em presença do lubrificante sem a 
adição de areia.  
 

Palavras chave: Piso cerâmico, desgaste abrasivo, SiO2  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0947  
TÍTULO: ESTUDO DA PERDA DE MASSA EM CORPOS DE AÇO CARBONO CA50 
EM MEIO ÁCIDO UTILIZANDO A TIOURÉIA COMO INIBIDOR  
ALUNO: VERUSHKA SYMONNE DE MEDEIROS LOPE (97036145404)  
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449)  
CO-AUTOR: ALLISON RIBEIRO DA SILVA (60414634268)  
  
 
Resumo:  

O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento à corrosão do aço carbono em ácido 
clorídrico, através da técnica de perda de massa em fluido estático e temperatura ambiente. 
As empresas utilizam limpeza química em meio ácido como método de tratamento em 
superfície metálica, o que pode, dependendo do tempo de exposição e do tipo de ácido, 
agredir a superfície do aço e comprometer sua estrutura provocando corrosão. Foram 
utilizados neste trabalho, aço carbono CA50, solução de HCl a 1,0 mol.dm-3 e solução 
acidificada com inibidor de corrosão Tiouréia. As concentrações de inibidor foram de 
3X10-4, 6X10-4, 1X10-3, 2X10-3, 3X10-3, 4X10-3, 5X10-2, 9X10-2 molar. A técnica 
utilizada consiste na imersão de corpos de prova com geometria cilíndrica com dimensões 
de 6,97±0,21mm de espessura e 13,98±0,03mm de diâmetro em fluído estático por um 
período de 24 horas à temperatura ambiente. Foram realizados ensaios em triplicatas, em 
soluções com e sem uso de inibidor. Foram realizadas as análises de superfície através de 
Microscopia Óptica. O aço carbono sofre pequena perda de massa em meio ácido com a 
presença do inibidor na concentração crítica em relação às outras concentrações utilizadas, 
perdendo sua eficiência em maiores concentrações. A superfície do aço apresentou para 
todos os casos ataque corrosivo em forma de pite. A Tiouréia pode ser usada como inibidor 
de corrosão em soluções para decapagem ácida, desde que observado o tempo de exposição 
ao meio e na concentração crítica.  

Palavras chave: Corrosão, Perda de Massa, Tiouréia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0958  
TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO PARA A REFORMA DA 
PRAÇA JOSÉ GOMES DE MELO  
ALUNO: LEILA ARAUJO GUILHERMINO (04833974401)  
ORIENTADOR: PAULO JOSÉ LISBOA NOBRE (52290085472)  
CO-AUTOR: SUZANA DA SILVA MACEDO (03959502443)  
CO-AUTOR: ERIKA BRITO OLIVEIRA (01331916488)  
CO-AUTOR: RENATA GABRIELA DE MATOS (04900858498)  
 
 
Resumo:  

O trabalho tem como tema uma intervenção urbana no espaço destinado à Praça Mestre 
José Gomes de Melo, na Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, na cidade do Natal-
RN. A opção pelo espaço se fez na tentativa de escolher uma área que gerasse um 
diferencial para a comunidade local e para a cidade, como é o Canal do Baldo neste 
município. Visto as condições iniciais de conservação e manutenção do espaço, pareceu ser 
justo e necessário a tomada de medidas que re-qualifiquem o local, possibilitando a 
melhoria do espaço usado pela comunidade e, conseqüentemente, a qualidade de vida da 
mesma. Perante isto, o estudo elaborou, através do uso de técnicas de estudos urbanos, 
psicologia ambiental, conforto ambiental e desenho urbano, além de entrevistas com 
moradores, um relatório de conteúdo histórico e classificatório, além de um ante-projeto de 
espaço público que garanta uma melhor qualidade de vida a essa comunidade. Para esse fim 
adotaram-se como objetivos específicos a educação ambiental da comunidade, incrementar 
a circulação e o agenciamento do lugar, incentivar a socialização da comunidade, inibir as 
atividades ilícitas que ocorrem atualmente, a implementação de um mobiliário eficiente e 
de tratamento paisagístico no lugar. Os resultados obtidos incluem a elaboração do projeto 
arquitetônico e urbanístico em conformidade com os anseios da comunidade, que gerou 
ampla polêmica na mídia (jornal/TV) local.  

Palavras chave: Praça, canal do baldo, urbanismo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0960  
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ALUNO: RENATA GABRIELA DE MATOS (04900858498)  
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO B SOBRINHA (26135965468)  
CO-AUTOR: CAROLINA CAVALCANTE (00965801438)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DA ROCHA BEZERRA JÚNIOR (03555048473)  
  
 
Resumo:  

O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) – de nome SOCIAU – figura-se 
como uma prática corrente em diversas universidades brasileiras e, na UFRN, se insere no 
projeto político pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Sua implementação 
ocorreu em 2004 pelos estudantes de Arquitetura e Urbanismo quando sentida a 
necessidade e vontade de obter experiência prática através da atuação direta com 
comunidades organizadas da cidade do Natal. A atuação do escritório ocorre através de 
uma gestão compartilhada entre professores e estudantes em busca de aprimoramento do 
conhecimento, realização de pesquisa, projetos na área de arquitetura e urbanismo e ações 
de cunho social. Não se pretende atuar de maneira assistencialista, mas promovendo uma 
prática de construção coletiva em que atuam os estudantes de diversos cursos e recebem 
orientação dos professores do departamento, focando disciplinas de planejamento urbano, 
história e construção. O escritório conta com 08 participantes ativos no campo prático e 03 
no campo teórico, além dos professores orientadores das disciplinas especificas. 
Atualmente ocorre atuação em três comunidades: Comunidade de Capoeira Corpo Livre, 
Comunidade da Favela do Novo Horizonte e a Comunidade da Favela do Detran. Procura-
se dar continuidade aos projetos da maneira mais prática e econômica possível, mas se 
batalha, ainda, patrocínios, contribuições e a obtenção de um espaço físico pela 
universidade.  

Palavras chave: Carolina Cavalcante, Francisco da Rocha Bezerra Junior, x  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

    

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: ET0963  
TÍTULO: ANTENAS INTEGRADAS COM FENDAS PARA APLICAÇÃO EM 
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO  
ALUNO: MANUEL JONAS FONSECA BARBALHO (03438207494)  
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)  
  
 
Resumo:  

São estudadas as características de antenas de microfita para sistemas de comunicações 
móveis. O objetivo principal é a avaliação do efeito produzido na largura de faixa (banda) 
de antenas de microfita com fendas nos respectivos patches condutores. Essas fendas 
podem assumir formas diversas, sendo o trabalho iniciado com a utilização de uma fenda 
em forma de “U” (U-slot). Portanto, a configuração da antena considerada consiste de um 
patch condutor, depositado sobre uma camada dielétrica, montada sobre um plano de terra. 
No patch, foi introduzida uma fenda, em forma de “U”. No estudo, foram usados os 
métodos da cavidade ressonante e da linha de transmissão. Efetuou-se também uma análise 
para a determinação das características das estruturas “U-slot”, sendo obtidas expressões 
para a determinação das dimensões da estrutura. A partir destas expressões foi 
desenvolvido um programa no matlab, tendo como entradas a constante dielétrica, er, a 
espessura, T, do substrato, e as freqüências de ressonância desejadas. Para comprovação 
experimental, foram projetados e construídos alguns protótipos. A medição das 
propriedades das antenas construídas permitiu obter respostas com característica de 
multibanda, adequadas para operação simultânea de sistemas de comunicações móveis. 
Além da investigação das características da estrutura com fenda em U simétrica, foi 
investigado o caso com fenda em U assimétrica. Observou-se uma boa concordância entre 
os resultados teóricos e os experimentais.  

Palavras chave: Comunicações móveis, Antenas de microfita, Antenas com fendas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0970  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ANTENAS DE MICROFITA COM PATCHES 
AFILADOS PARA SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS  
ALUNO: ADAILDO GOMES D ASSUNÇÃO JUNIOR (00980645417)  
ORIENTADOR: LAÉRCIO MARTINS DE MENDONÇA (09064087415)  
  
 
Resumo:  

Neste trabalho é efetuado o estudo de antenas de microfita com patches afilados, através de 
uma nova técnica, que consiste em uma extensão do método da linha de transmissão para o 
caso de antenas de microfita com patches retangulares. Na análise, são usados também os 
métodos das imagens e da cavidade ressonante e a teoria de arranjos de antenas. São 
obtidas expressões para o campo eletromagnético na região de campo distante, que 
permitem determinar a diretividade e traçar os diagramas de radiação para o plano-E e o 
plano-H das antenas com patches afilados. Os programas computacionais, elaborados em 
matlab, são eficientes e precisos, e permitem adaptação para a análise de onda completa e 
de outras estruturas. Também foram projetados, construídos e medidos vários protótipos de 
antenas de microfita com patches retangulares e afilados. Os resultados experimentais 
apresentaram uma boa concordância com os resultados teóricos (desvio inferior a 3% para 
as freqüências de ressonância). Dos resultados obtidos, observou-se que o afilamento linear 
do patch permite aumentar a largura de banda da antena, o que é bastante adequado, pois 
reduz uma das limitações principais das antenas de microfita. No caso limite do afilamento 
do patch retangular, que corresponde a uma antena com patch triangular, observou-se que 
esse efeito é mais pronunciado, vindo entretanto associado a um descasamento, que 
necessita de compensação através de transformadores ou circuitos de casamento.  

Palavras chave: Comunicações móveis, Antenas de microfita, Antenas planares  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

O gerenciamento do projeto e construção de um avião de propulsão humana é uma 
atividade interdisciplinar que envolve conhecimentos das áreas de Projetos Mecânicos, 
Aerodinâmica, Materiais e Gestão. Elaborados os projetos aerodinâmico e estrutural, 
levantaram-se os preços da madeira Ochroma lagopus (balsa), éster de cianoacrilato 
(adesivo), perfis, tubos e cabos de alumínio, polímeros e aço. O esforço na busca do apoio 
financeiro e logístico para construção, montagem e decolagem foi de grande importância, 
devido ao êxito do projeto. Consultou-se bibliografia sobre gestão de projetos e 
especialistas da área. As carências de capital e de um local adequado de produção, além de 
desestímulos localizados, foram compensados por apoios de alguns professores, colegas e 
familiares com visão de futuro. Eram renovadas as dúvidas sobre como construir cada etapa 
do APH? Com quê? Onde? Por onde começar? Quais os riscos humanos e de credibilidade 
institucional para os parceiros envolvidos? O gerenciamento do projeto mostrou-se uma 
tarefa complexa e desafiadora, com baixo custo, em relação aos projetos concluídos em 
outros países, em torno de oito mil reais, mas de retorno institucional e pessoal garantido. O 
instrumental científico do aprender fazendo um veículo aeronáutico de propulsão humana e 
a gestão desse projeto de Engenharia edificou um referencial metodológico pioneiro na 
América Latina para a Engenharia Mecânica da UFRN.  

Palavras chave: Gestão de projetos, Aerodinâmica, avião de propulsão humana  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

A Otimização por Nuvem de Partículas (ONP) é uma 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, 
os pesquisadores verificaram que a técnica desenvolvida era, de fato, uma heurística de 
otimização global e passaram 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. Nosso objetivo, nesse trabalho, é apresentar a aplicação dessa técnica em 
problemas discretos, tomando como exemplo o clássico problema do caixeiro viajante. Para 
isso, o estudo faz um paralelo entre o caso contínuo e o discreto, mostrando as diferenças 
básicas. Além dessa contribuição, esse trabalho apresenta alguns avanços computacionais 
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 
projeto encontra-se ainda em uma fase de testes, embora com resultados bastante 
promissores, sendo utilizado como referência para análise de performance, instâncias testes 
da TSPLIB. Com o andamento da pesquisa, o nosso próximo passo será a hibridização 
desta técnica com outras já conhecidas na literatura.  

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

Para a construção de um avião de propulsão humana foram comparadas diferentes seções 
transversais de vigas para verificação de sua rigidez e resistência visando-se o 
dimensionamento da longarina mestra para a sustentação da asa do avião. Utilizou-se a 
literatura de Mecânica dos Sólidos para a comparação entre seções e no cálculo estrutural. 
Através do programa MatLab® 6 elaborou-se um algoritmo para dimensionar os diversos 
parâmetros relevantes e esboçar os gráficos. As tensões admissíveis adotadas para a 
madeira Ochroma lagopus (Balsa) foram sadm = 7,3 MPa e tadm = 1,1 MPa submetidas às 
mesmas condições para cada seção. A seção mais apropriada para as solicitações requeridas 
na construção do avião (Vmax = 393 N e Mmax = 2410 Nm) foi a seção do tipo caixa 
fechada com aberturas. Na avaliação comparativa de rigidez e resistência entre as seções: 
caixa fechada, tubular e seção I, a de caixa fechada mostrou-se um pouco superior em 
termos de solicitações flexionais e bem superior nas solicitações torcionais, sendo 
necessária a colocação de cabos para assegurar sustentabilidade dinâmica quando a asa for 
submetida ao momento fletor máximo. O estudo e os cálculos levaram a uma longarina de 
seção caixa fechada com 13 (treze) metros de comprimento, para dar a sustentação 
confiável à asa, e a colocação de cabos de aço, para evitar o rompimento da estrutura 
quando esta for submetida às solicitações máximas.  

Palavras chave: Projeto mecânico, Avião de Propulsão Humana, Balsa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

O desafio estabelecido na disciplina Elementos de Máquinas II para o projeto e construção 
de um avião de propulsão humana, uma realidade em países como USA, França, Inglaterra, 
Alemanha e Japão. Desenvolveu-se então o projeto do primeiro APH brasileiro na UFRN. 
Devido a recursos e tempo escassos, o material escolhido como base para construção foi a 
madeira Ochroma lagopus (Balsa), referendada na seleção de materiais pelos Diagramas de 
ASHBY [1999]. Estabelecendo-se a velocidade de decolagem 6,5 m/s (22 km/h), 
determinou-se uma área de asa de 28,5 m2, com um AR de 17,5 e comprimento total da 
aeronave de 6,7 m. De acordo com os dados da literatura, a massa do avião não poderia 
ultrapassar os 45 kg, uma vez que o piloto escolhido para a missão do primeiro vôo pesa 55 
kg. Pesquisas foram realizadas na Internet e em livros diversos sobre em que ponto estava o 
aperfeiçoamento desse tipo de aeronave e como fazer na UFRN um projeto viável do ponto 
de vista financeiro e tecnológico, definiu-se então que por medida de segurança, a 
velocidade seria a menor possível para o vôo, uma vez que com isso se tenha menor risco 
para o piloto e menores esforços estruturais. A aeronave é do tipo convencional, com uma 
hélice tratora acionada por corrente através de pedais de bicicleta convencional, dotada de 
controles de leme de direção e leme de profundidade que teve suas dimensões estabelecidas 
com base em critérios estabelecidos nos livros de E. H. GONÇALVES [1995] e D.P. 
RAYMER [1992].  

Palavras chave: Projeto mecânico, Aerodinâmica, Avião de Propulsão Humana  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

No projeto da aeronave de propulsão humana (APH-Mecânica-UFRN), o material a ser 
utilizado como revestimento da asa, do profundor e do leme deveria ser o mais leve e 
resistente possível, além de ter um coeficiente de arrasto baixo. Então, partindo dessas 
premissas e com base em ASHBY [1999], alguns materiais foram pré-selecionados. Um 
primeiro material analisado foi o tecido “nylon usado em pára-quedas”, resistente e leve, 
mas de uma textura rugosa e, portanto, com um alto coeficiente de arrasto. Para reduzir essa 
rugosidade e arrasto, uma fina camada de resina foi adicionada. A textura tornou-se uma 
ordem de grandeza menos rugosa, mas a massa específica do compósito tornou-se muito 
elevada, inviabilizando a sua utilização, pois demandaria uma massa total têxtil para toda a 
aeronave superior a 9,5 kg. Outros materiais analisados foram o vinil e o poliéster. O 
poliéster mostrou-se mais resistente e leve, além de ter a superfície lisa, o que diminui o 
arrasto.Então, o material que mais se adequou às necessidades do projeto, tendo em vista 
uma maior resistência, menor massa e melhor (menor) coeficiente de arrasto foi o poliéster, 
sendo esse o material selecionado para revestir a estrutura do avião de propulsão humana da 
UFRN.  

Palavras chave: Projeto mecânico, Avião de Propulsão Humana, Poliester  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

Pretendendo-se que o APH-Mecânica-UFRN seja um projeto desenvolvido com tecnologia 
totalmente potiguar e brasileira, resolveu-se projetar e construir o sistema motor do avião. 
Escolheu-se tubo de alumínio para os pedais e, para os mancais, duas alternativas se 
apresentaram exeqüíveis: mancal de atrito seco de uma poliamida porosa untada com óleo 
(“Nyloil”) e mancais de rolamento convencionais. A potência humana foi calculada em 300 
W, dado referendado pela literatura de biomecânica. O movimento é transmitido entre os 
pedais e o eixo-árvore da hélice através de uma corrente cujas rodas dentadas operam 
montadas com rolamentos em eixos reversos, face à posição relativa entre os pedais e a 
hélice posicionada na parte anterior da aeronave. Algumas soluções de projeto demandaram 
usinagem em polímero e alumínio para se adaptar à estrutura do APH, construída com 
madeira Ochroma lagopus (Balsa) e unida através de cola à base de éster de cianoacrilato 
(adesivo instantâneo universal). Reforços de compensado aeronáutico complementaram a 
estrutura, majorando-se as suas rigidezes flexional e torcional e a resistência. tubos de 
alumínio e outros polímeros usados no conjunto da transmissão e para sustentação da asa. 
O estudo e os cálculos levaram a um avião à propulsão humana de 26 metros de 
envergadura de asa, massa de 45 Kg, permitindo-se projetar uma velocidade de 30 km/h por 
meio da força humana aliada a um ótimo desempenho aerodinâmico.  

Palavras chave: Biomecânica, Transmissão por corrente, Avião de Propulsão Humana  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

(INTRODUÇÃO) Uma das metas estabelecidas pela Base de Pesquisa em Engenharia da 
Mobilidade/UFRN, consiste em estimular os estudantes do projeto Aerodesign da UFRN, a 
introduzir permanentemente inovações tecnológicas que melhorem o desempenho do 
aeromodelo. (OBJETO DE ESTUDO) O presente trabalho visa obter o sistema de 
frenagem mais eficiente para o Aerodesign Classe Aberta da UFRN 2004. (OBJETIVO) 
Projeto e desenvolvimento do sistema de frenagem da aeronave, considerando aspectos 
referentes à sua geometria e dinâmica, bem como a interação com outros subconjuntos e 
suas características operacionais. (JUSTIFICATIVA) Estatisticamente, verifica-se que um 
dos principais fatores de quebra da aeronave durante as provas dinâmicas ocorre na fase de 
aterrizagem, decorrente de problemas relacionados com a eficiência do sistema de 
frenagem do aeromodelo. Desse modo, uma das principais preocupações da equipe tem 
sido o desenvolvimento de subconjuntos do aeromodelo com características de eficiência e 
leveza, sem prejuízo dos fatores aerodinâmicos. (METODOLOGIA) O sistema original de 
frenagem aerodinâmica, com reversão dos motores, foi concebido obedecendo às etapas de 
dimensionamento, manufatura e otimização dos resultados nos testes de campo. 
(RELEVÂNCIA/RESULTADOS) O sistema aerodinâmico de frenagem com reversão dos 
motores, além da originalidade, contribui na avaliação, como fator decisivo para o bom 
desempenho do aeromodelo nas provas dinâmicas.  

Palavras chave: aerodinâmica, freio aerodinâmico, aerodesign  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

(INTRODUÇÃO) A participação da UFRN em competições estudantis de engenharia, tem 
contribuído para a melhoria do ensino e qualificação de alunos, fato que se evidencia nas 
avaliações efetuadas pelo MEC em todo o país. Nesse contexto, insere-se a Competição 
Aerodesign promovida pela SAE. (OBJETO DE ESTUDO) O presente trabalho tem o 
propósito de obter o melhor aproveitamento possível da área da asa de um aeromodelo do 
tipo cargueiro. (OBJETIVO) O trabalho consiste no projeto e desenvolvimento de uma asa 
de alta performance, destinada a permitir a maior sustentação da aeronave, para o transporte 
da maior carga útil possível. (JUSTIFICATIVA) Sendo a asa um elemento fundamental da 
aeronave, sua concepção deve seguir alguns fundamentos que permitam o melhor 
rendimento possível, principalmente por tratar-se de um avião de competição. Seus projetos 
estrutural e aerodinâmico visam estabilidade estrutural e máxima sustentação. 
(METODOLOGIA) Aplicando as teorias aerodinâmicas foram definidos: o perfil mais 
adequado para o coeficiente de sustentação desejado, a geometria de asa e a razão de 
aspecto. O dimensionamento estrutural e a seleção de materiais com resistência específica 
elevada possibilitaram a construção de uma asa leve. (RELEVÂNCIA/RESULTADOS) O 
projeto permitiu atingir os objetivos desejados, uma vez que o protótipo da aeronave obteve 
uma excelente performance aerodinâmica, garantindo a 3ª colocação geral na competição 
de Aerodesign 2004, realizada na Flórida/EUA.  

Palavras chave: aerodinâmica, projeto de asa, aerodesign  
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Resumo: 

Uma das metas estabelecidas pela Base de Pesquisa em Engenharia da Mobilidade/UFRN, 
consiste em estimular os estudantes do projeto Aerodesign da UFRN, a introduzir 
permanentemente inovações tecnológicas que melhorem o desempenho do aeromodelo. 
Estatisticamente, verifica-se que um dos principais fatores de quebra da aeronave durante 
as provas dinâmicas ocorre na fase de aterrizagem, decorrente de problemas relacionados 
com a eficiência do sistema de frenagem do aeromodelo. Desse modo, uma das principais 
preocupações da equipe tem sido o desenvolvimento de subconjuntos do aeromodelo com 
características de eficiência e leveza, sem prejuízo dos fatores aerodinâmicos.O objetivo do 
presente trabalho visou obter o sistema de frenagem mais eficiente para o Aerodesign 
Classe Regular da UFRN 2004, com o desenvolvimento do sistema de frenagem da 
aeronave, considerando aspectos referentes à sua geometria e dinâmica, bem como a 
interação com outros subconjuntos e suas características operacionais. O sistema original de 
frenagem por atrito do par tribológico sapata de borracha-solo, foi concebido obedecendo 
às etapas de dimensionamento, manufatura e otimização dos resultados nos testes de 
campo. Os resultados mostraram que o sistema mecânico de frenagem com atrito do par 
tribológico sapata-solo, além da originalidade, contribui na avaliação, como fator decisivo 
para o bom desempenho do aeromodelo nas provas dinâmicas.  

Palavras chave: sistema de frenagem, freio de atrito, aerodesign  
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Resumo:  

Atualmente há uma grande quantidade de dados armazenados em diferentes sistemas sob 
diversos esquemas. Aplicações que acessam esses tipos de fontes devem ser projetadas, 
evitando seu acoplamento com as fontes, pois o processo de inclusão de uma nova fonte se 
torna custoso devido à aplicação ter que ser modificada. Limitar a aplicação a ter acesso a 
apenas um conjunto restrito de fontes é outro problema já que compromete sua 
escalabilidade. Uma solução convencional para evitar o problema do acoplamento é a 
aplicação trabalhar com uma, ou mais visões globais dos dados, através da integração dos 
mesmos. Este trabalho é uma continuação de um outro trabalho onde foi criada uma 
arquitetura multi-agentes, capaz de acessar fontes de dados heterogêneas sem, no entanto, 
integrar seus dados. Dessa forma o escopo deste trabalho compreendeu na coleta de 
informações de como identificar e resolver conflitos, utilizando a linguagem XML 
(eXtensible Markup Language), e na criação de um modelo arquitetural configurável, capaz 
de integrar dados representados na linguagem XML, provenientes das fontes. Como 
resultado deste processo temos os dados integrados representados em XML onde são 
realizados alguns tratamentos de conflitos e identificação de equivalências entre esquemas, 
baseando-se em ontologias. Na continuidade deste trabalho o módulo deverá ser 
transformado em um componente reusável e integrado a arquitetura de agentes ao qual este 
trabalho originalmente foi iniciado.  

Palavras chave: Integracao de Dados, XML, Componentes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0992  
TÍTULO: PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: UM ESTUDO DOS FATORES 
CRÍTICOS DE SUCESSO NO CASO BRASILEIRO  
ALUNO: WILMA ALVES FONSECA DE MEDEIROS (03086603402)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
  
 
Resumo:  

Desde os anos 1990, o Governo brasileiro vem examinando novas possibilidades 
financeiras para ampliar o investimento nacional em infra-estrutura. Os limites encontrados 
na implementação da participação privada em infra-estruturas (PPI) por meio da concessão 
de serviços públicos (Lei 8987/95) apontaram para a idéia de Parceria Público-Privada 
(PPP), hoje em trâmite congressual (PLC 10/2004). O conceito de PPP está largamente 
difundido no plano internacional e no Brasil, mesmo que a discussão brasileira sobre o 
tema tenha contribuído para a perda de nitidez conceitual. Enquanto as concessões têm sido 
destinadas ao repasse de ativos do Estado à exploração comercial com fins de manutenção, 
modernização e expansão, a PPP apresenta a novidade de integrar a parceria na própria 
definição do projeto de empreendimento. Tal característica supõe problemas novos de 
relacionamento público-privado e o trabalho tem por finalidade estudar quais os fatores 
críticos para o êxito de uma política de PPPs no Brasil. A metodologia seguida partiu de 
uma sistematização conceitual das PPPs, com base em análise documental, incursionou no 
debate das justificativas para sua implantação no país, para finalmente aportar na análise 
dos fatores críticos de sucesso das PPPs no caso brasileiro. Como resultado, apontam-se 
como fatores-chave para o êxito do programa: o ambiente político; o ambiente jurídico; a 
capacitação técnica dos agentes públicos e privados; e as características dos projetos.  

Palavras chave: financiamento de infra-estruturas, parceria público-privada, fatores crítico 
de sucesso  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0994  
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL DO PROJETO DE REDE DE 
TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO COM APLICAÇÃO AO CASO DE 
NATAL  
ALUNO: THAISE CRISTINA BERNARDO BESSA (02724887476)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
  
 
Resumo:  

A provisão de transporte público em áreas metropolitanas pode ser analisada em três 
planos: o organizativo, o regulatório e o operacional. Esses planos de definição dos 
sistemas não devem ser considerados independentemente, mas o avanço do conhecimento 
em cada um deles contribui para o aperfeiçoamento das políticas públicas de transporte, na 
medida em que possibilita a ampliação do conjunto de soluções possíveis e a melhoria das 
análises que embasam as decisões no setor. Nesse trabalho, enfoca-se o plano operacional 
dos sistemas de transporte público em áreas metropolitanas do ponto de vista do projeto de 
engenharia de transporte subjacente. Assim, podem-se destacar modelos de design 
operacional segundo uma classificação em três dimensões: a relação entre deslocamento do 
usuário e definição geográfica do serviço; a existência de alternativas efetivas para um 
mesmo deslocamento; e, o grau de integração físico-funcional entre partes sistema. A 
hipótese é que esses elementos sinalizam direções conflitantes no que concerne à eficiência, 
eficácia e efetividade dos sistemas, na medida, p.ex., em que a maior integração resulta em 
crescente separação deslocamento x geografia do serviço e em menos alternativas para o 
usuário. Daí, em cada caso, requer-se um equilíbrio entre esses elementos. Depois de 
analisar com essa metodologia alguns sistemas urbanos nacionais, discute-se o caso da área 
Metropolitana de Natal em termos de uma formulação conceitual da rede de transporte 
coletivo.  

Palavras chave: transporte público, área metropolitana, projeto de sistema  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET0995  
TÍTULO: FASTICA APLICADO À EXTRAÇÃO DE RUÍDO EM AMBIENTE 
FIELDBUS COM IMPLEMENTAÇÃO EM DSP  
ALUNO: ISABELE MORAIS COSTA (01169080413)  
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho apresenta a descrição e o funcionamento de um sistema composto por um 
algoritmo inteligente, capaz de realizar a separação cega do sinal correspondente à 
informação e o sinal de ruído, provenientes de fontes independentes bem como a 
reconstrução dos mesmos. O algoritmo está implementado em tecnologia embarcada 
utilizando um DSP e interage diretamente com dispositivos de campo interligados por uma 
rede Foundation Fieldbus™. A técnica utilizada nesse processo de separação cega de fontes 
foi a Análise de Componentes Independentes.  

Palavras chave: Análise de Componentes Independentes, Sensores Inteligentes, 
Processamento Digital de Sinais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0998  
TÍTULO: APLICAÇÕES DE COMPÓSITOS NO PROJETO DO AERODESIGN DA 
UFRN 2004  
ALUNO: KARILANY DANTAS COUTINHO (03557257460)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)  
CO-AUTOR: CESAR HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS (00984917411)  
CO-AUTOR: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)  
 
 
Resumo:  

(INTRODUÇÃO) Uma das metas da Base de Pesquisa em Engenharia da Mobilidade, 
consiste em estimular os estudantes do projeto Aerodesign da UFRN, a introduzir, 
permanentemente, inovações tecnológicas que melhorem o desempenho do aeromodelo. 
(OBJETO DE ESTUDO) Este trabalho apresenta a introdução de materiais compósitos no 
projeto dos aeromodelos das Classes Aberta e Regular da UFRN para a competição 
Aerodesign 2004, promovida pela SAE. (OBJETIVO) O projeto e desenvolvimento de 
componentes de compósitos envolveu aspectos referentes a geometrias e carregamentos dos 
componentes, bem como a interação com outros subconjuntos e suas características 
operacionais. (JUSTIFICATIVA) Os critérios de projeto de aeromodelos envolvem 
exigências de resistência e rigidez. Além disso, os projetos devem apresentar características 
de eficiência aerodinâmica e leveza. Para atender a todos esses requerimentos, os materiais 
compósitos oferecem uma combinação de propriedades que não são obtidas com materiais 
ditos convencionais. (METODOLOGIA) Os componentes de compósitos foram 
dimensionados a partir dos carregamentos atuantes. Em seguida, os componentes foram 
fabricados através do processo de “hand lay-up” com aplicação de vácuo, permitindo peças 
com propriedades superiores. (RELEVÂNCIA/RESULTADOS) A utilização de 
compósitos no aerodesign permitiu a construção de protótipos com maior resistência e 
rigidez específica, além de aumentar a capacidade de carga útil.  

Palavras chave: aerodesign, compósitos, estruturas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET0999  
TÍTULO: PROJETO DO TREM DE POUSO DO AERODESIGN CLASSE ABERTA 
DA UFRN 2004  
ALUNO: LAIS PEREIRA DE MEDEIROS (03408724466)  
ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO BARROS (02505359474)  
CO-AUTOR: ANACLETO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (02777154406)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR (02787562477)  
 
 
Resumo:  

Estatisticamente, verifica-se que as falhas em aeromodelos ocorrem na fase de aterrissagem 
decorrentes, sobretudo, de problemas relacionados com o trem de pouso. Portanto, o 
desenvolvimento de protótipos com características de eficiência e leveza, sem prejuízo para 
fatores aerodinâmicos, torna-se imperativo. O objetivo deste trabalho foi projetar e 
desenvolver um trem de pouso para o aeromodelo, Classe Aberta, tarefa executada por 
alunos da Base de Pesquisa em Engenharia da Mobilidade, da UFRN. Na idealização e 
construção do novo trem de pouso, levou-se em consideração, aspectos referentes a sua 
geometria e carregamentos, bem como a interação com outros subconjuntos e suas 
características operacionais. Também, fez-se uso de “softwares” específicos para simulação 
de cargas dinâmicas, dedicando especial atenção às etapas de dimensionamento, 
manufatura e otimização dos resultados nos testes de campo. Obteve-se como resultado um 
trem de pouso que, além da originalidade, constitui-se num fator decisivo para o bom 
desempenho do aeromodelo nas provas dinâmicas.  

Palavras chave: aerodesign, trem de pouso, suspensão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET1002  
TÍTULO: UMA ANÁLISE DOS USUÁRIOS DO CENTRO COMERCIAL DE 
ARAPIRACA DO PONTO DE VISTA DO TRANSPORTE  
ALUNO: TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLÍMPIO (02988842400)  
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)  
  
 
Resumo:  

As cidades médias brasileiras constituem-se em entidades pouco estudadas do ponto de 
vista do transporte. Em verdade, a Engenharia de Transportes no país teve seu 
desenvolvimento extremamente marcado pelo fenômeno da grande concentração 
metropolitana dos anos 60 a 80 do século. Assim sendo, investiu-se fortemente em técnicas 
de projetação e tecnologias de sistemas adaptados a essas situações, em detrimento de 
modelos operacionais mais ajustados a áreas urbanas menos adensadas e municípios de 
forte distritalização. Entretanto, a partir dos anos 90, a demografia brasileira começou a por 
em relevo a emergência das cidades de médio porte, com nítido acento distrital, em que a 
pauta de deslocamentos intramunicipal se destaca daquela tipicidade pendular do 
movimento urbano. Certamente, as diretrizes de política de transportes que aí se necessitam 
diferem radicalmente das que se usam nos grandes centros urbanos. Novas diretrizes 
deverão se caracterizar a partir de estudos aprofundados do comportamento do munícipe, 
em termos de mobilidade, em cidades de médio porte. Neste trabalho, um levantamento de 
campo junto a usuários de centro urbano de Arapiraca – Alagoas foi analisado, com vistas a 
caracterizar a tipologia desse movimento residência-centro e estudar as possibilidades de 
um sistema de transporte capaz de dar respostas mais eficientes às necessidades desta 
demanda social, respeitadas as diretrizes gerais de sustentabilidade ambiental e de 
humanização na circulação viária.  

Palavras chave: transporte público, cidades médias, centro comercial  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: ET1006  
TÍTULO: OS EFEITOS SOBRE A APRENDIZAGEM RESULTANTE DA 
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE AULA DIFERENCIADOS  
ALUNO: LUCIANO ANDERSON FROIS (72430117134)  
ORIENTADOR: CICLAMIO LEITE BARRETO (35268298704)  
 
 
Resumo: 

Conhecendo algumas dificuldades (carência de laboratório, recursos tecnológicos, materiais 
didáticos, dentre outros) que os professores enfrentam na prática docente com as ciências 
naturais no Ensino Médio, principalmente na disciplina de Física, no âmbito das escolas 
públicas da rede estadual de ensino, observamos uma contribuição deficiente para um 
ensino- aprendizagem satisfatório, ou seja, contradizendo as propostas dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e Lei de Diretrizes Bases Nacionais. 
Neste trabalho, iremos mostrar os resultados da elaboração, implementação e avaliação de 
planos de aula, desenvolvidos em escolas públicas da Parnamirim / RN, e que se 
aproximam mais das propostas dos PCN’s e LDB, tendo como meta principal, desenvolver 
uma prática de ensino mais atrativa, empolgante e próxima da realidade dos alunos. 
Os planos de aula, baseados em textos de apoio, tentam aproximar os saberes da física com 
ao cotidiano dos alunos, trabalhando com temas atuais, experimentos, vídeos, jornais, 
revistas, promovendo sempre a participação dos estudantes, seja na sala de aula ou fora 
dela. 
As experiências vividas pelos professores serão relatadas neste trabalho, bem como 
algumas avaliações feitas pelos alunos sobre o método utilizado, onde o instrumento de 
coleta de dados se deu através de um questionário fechado, no qual obtivemos um 
panorama a respeito da metodologia utilizada. 

Palavras chave: ensino-aprendizagem de física, planos de aula, ensino médio  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: ET1020 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM MODELO DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 
PARA IDENTIFICAR FATORES SOCIOECONÔMICOS QUE MAIS INFLUENCIAM 
A MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: CLEMER CALINE LIMA DA COSTA (94340897434) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400) 
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: KALLINE FABIANA SILVEIRA (04919614489)   
 
 
Resumo: 
 
Este trabalho tem como principal objetivo identificar a influência de alguns fatores 
socioeconôicos populacionais na mortalidade infantil para o estado do Rio Grande do Norte 
a partir da utilização de um modelo de regressão linear múltipla ponderada (MRLMP). A 
fonte de dados foi o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil divulgado pela 
PNUD/IPEA/FJP (2003). No MRLMP aplicado aos dados do censo 2000, o logito da 
mortalidade infantil - (logit_M1), foi utilizado como variável resposta e os indicadores 
referentes à educação (TX_ALF_A), à renda (RPC_2000) e ao saneamento básico 
(PSAN_00), entraram como variáveis independentes. O indicador referente à educação 
representa a taxa de alfabetização da população adulta com 15 anos ou mais, o indicador 
renda é representado pela renda familiar per capita média e o indicador saneamento básico 
pela proporção da população residente em domicílios que contam com água encanada e 
banheiro. Os resultados da regressão (rodado no software Statistica 5.0), apontaram todas 
as variáveis independentes como estatisticamente significantes (p-valor menor ou igual a 
0,05), porém com a primeira (PSAN_00) explicando 41,51% da variação total. Na ausência 
de PSAN_00, a variável TX_ALF_A assume maior poder explicativo (40,4%), frente à 
renda.  Porém, quando a variável saneamento está presente no modelo, ela se destaca como 
a de maior poder explicativo, mostrando a importância dessa variável para a sobrevivência 
infantil no Estado. 
 
Palavras chaves: Estimativas da mortalidade infantil, Mortalidade infantil, mortalidade e 
fatores socioeconômicos.  
 
Modalidade da bolsa: PIBIC/LOCAL 
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CÓDIGO: ET1021 
TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M) DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE ENTRE OS CENSOS DE 1970 E 2000 
ALUNO: KALLINE FABIANA SILVEIRA (04919614489) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491) 
CO-AUTOR: PAULO CÉSAR FORMIGA RAMOS (00320382400) 

CO-AUTOR: CLEMER CALINE LIMA DA COSTA (94340897434) 
 
 
Resumo: 
 
Este trabalho tem por objetivo principal realizar uma análise exploratória da evolução do 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M, tanto o sintético, quanto os 
parciais relativos aos blocos longevidade, educação e renda, para o estado do Rio Grande 
do Norte entre os anos censitários de 1970 a 2000, contextualizando seu comportamento em 
nível regional e nacional. Os indicadores foram obtidos do Atlas de Desenvolvimento 
Humano divulgado pela PNUD (PNUD/IPEA/FJP, 2003).  A análise exploratória da 
evolução do IDH-M sintético, bem como dos parciais, relativos aos blocos longevidade, 
renda e educação foi feita através de mapas temáticos e dos recursos tradicionais para esse 
tipo de análise (representações tabulares e gráficas), utilizando-se os softwares Excel e 
Statistica 5.0. Os resultados mostram importantes avanços do IDH-M em todos os blocos 
analisados. No ano de 2000, o estado do RN assume uma posição intermediária no ranking 
nacional (18o lugar) e desponta como o primeiro da região Nordeste, juntamente com o 
estado de Pernambuco, classificados na categoria de médio desenvolvimento.  O bloco 
educação foi o que mais contribuiu para a evolução do IDH-M sintético (45,2%). Em 2000, 
o estado do RN classifica-se na categoria média para todos os indicadores. Apesar dos 
avanços, o Estado precisa melhorar muito para reduzir o hiato do desenvolvimento, seja 
enquanto Unidade Federada, no contexto brasileiro, seja internamente, entre seus 
municípios. 
 
Palavras chave: Índice de Desenvolvimento Humano, Statistica, Indicadores 
Modalidade da bolsa: PIBIC/LOCAL 
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