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CÓDIGO: ET0007 
TÍTULO: BDDMETER - UM PLUG-IN VISUAL PARA BIBLIOTECAS DE BDDS 
ALUNO: SERGIO QUEIROZ DE MEDEIROS (00984989404) 
ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (00809085437) 

CÓDIGO: ET0019 
TÍTULO: O SOL É UMA ESTRELA COM ROTAÇÃO NORMAL? 
ALUNO: DÉBORAH JANICIELLE DE AZEVEDO SILVA (04889732446) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)

CÓDIGO: ET0026 
TÍTULO: UM SISTEMA DE CONTROLE DE NIVEL DE RESERVATORIOS VIA INTERNET 
ALUNO: CHARLES SOUZA DE LIMA (03275408429) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)

CÓDIGO: ET0040 
TÍTULO: INVERSORES POR IMPOSIÇÃO DE CORRENTE PARA ACIONAR UM MOTOR DE INDUÇÃO 
TRIFÁSICO 
ALUNO: FELIPE EMMANUEL FERREIRA DE CASTRO (02504907494) 
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)

CÓDIGO: ET0049 
TÍTULO: SINTERIZAÇÃO POR PLASMA DE COMPÓSITOS FE-NBC E FE-TAC 
ALUNO: MICHELE PORTELA TÁVORA (00836829450) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468) 
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO MAURÍCIO DE ASSUNÇÃO (02998167454)

CÓDIGO: ET0052 
TÍTULO: ULTILIZAÇÃO DE BIOPOLÍMEROS EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO A BASE DE ÁGUA 
ALUNO: DANIELE DE MACEDO HENRIQUE (01047821451) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

CÓDIGO: ET0056 
TÍTULO: AQUECIMENTO DE SÓLIDOS POR PLASMA 
ALUNO: KLEBER JOSÉ BARROS RIBEIRO (03444616457) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)

CÓDIGO: ET0059 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES DA FIGURA HUMANA POR CRIANÇAS DA ALFABETIZAÇÃO 
ALUNO: CLAUDIA CRISTINA FRAGOSO CARMO (03553453400) 
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)

CÓDIGO: ET0060 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO GEOQUÍMICO AMBIENTAL DAS ÁGUAS DO AÇUDE DOURADO, MUNICÍPIO 
DE CURRAIS NOVOS-RN 
ALUNO: ALAN KELLNON NÓBREGA DE CARVALHO (03410956484) 
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434) 
CO-AUTOR: SAMIR DOS SANTOS COSTA (03560919452)

CÓDIGO: ET0061 
TÍTULO: METAIS PESADOS EM ÁGUA E SEDIMENTOS DE FUNDO DE UM TRECHO DO RIO AÇU, RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA COSTA (02499832495) 
ORIENTADOR: GERMANO MELO JUNIOR (08036691434)
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CÓDIGO: ET0064 
TÍTULO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE MODELO PARA O SEPARADOR MDIF 
ALUNO: KEITE CLEMBET ARAÚJO DOS SANTOS (01119158486) 
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404) 

CÓDIGO: ET0067 
TÍTULO: POLARITONS DE FÓNONS E PLÁSMONS EM UMA INTERFACE SIMPLES PARA 
SEMICONDUTORES CRISTALINOS 
ALUNO: CARLOS ANTONIO BARBOZA (03443081460) 
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (05011124487) 
CO-AUTOR: PAULO DANTAS SESION JR (03525105444)

CÓDIGO: ET0069 
TÍTULO: VIABILIZANDO COMUNICAÇÃO ORIENTADA A EVENTOS VIA CORBA 
ALUNO: GABRIEL DE MEDEIROS GALVÃO (04358288430) 
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (56765614400) 
CO-AUTOR: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO (03038841420)

CÓDIGO: ET0075 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO BASEADO EM COMPONENTES COM SUPORTE A SELEÇÃO DINÂMICA 
ALUNO: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO (03038841420) 
ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA (56765614400)

CÓDIGO: ET0076 
TÍTULO: DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DA BANANA NANICA (MUSA PARADISÍACA) SEGUIDA DE 
SECAGEM COMPLEMENTAR EM SECADOR CONVENCIONAL DE BANDEJAS. 
ALUNO: PRISCILLA DINIZ LIMA DA SILVA (03385984483) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453) 
CO-AUTOR: ODISSÉIA CARLA PIRES GASPARETO (75128659453)

CÓDIGO: ET0079 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE MODELOS EQUIVALENTES DE REDES ELÉTRICAS 
ALUNO: HUGO DANIEL RODRIGUES DE PAIVA (03555761471) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)

CÓDIGO: ET0082 
TÍTULO: CONTROLE DE NÍVEL EM RESERVATÓRIOS 
ALUNO: PLÍNIO ALTOÉ COSTA VIEIRA (00849572479) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)

CÓDIGO: ET0088 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS DE MATRIZ FERROSA REFORÇADA POR CARBETOS 
REFRATÁRIOS 
ALUNO: CARLOS ALBERTO MAURÍCIO DE ASSUNÇÃO (02998167454) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800) 
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)

CÓDIGO: ET0096 
TÍTULO: ROTAÇÃO E ABUNDÂNCIAS DO CARBONO, NITROGÊNIO E OXIGÊNIO EM ESTRELAS 
EVOLUÍDAS DO TIPO SOLAR 
ALUNO: MARIA ALDINEZ DANTAS (01286739403) 
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)
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CÓDIGO: ET0107 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTROLE E 
ACIONAMENTO DE SISTEMAS: BALL AND BEAM 
ALUNO: STELLA NEVES DUARTE LISBOA (00981535445) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)

CÓDIGO: ET0108 
TÍTULO: ESTUDO DA INATIVAÇÃO TÉRMICA DA PEROXIDASE PRESENTE NA POLPA DE CAJÁ 
ALUNO: DANNIELLE JANAINNE DA SILVA (00840089465) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453) 
CO-AUTOR: ANDRÉA ARAUJO FURTUNATO (91626030430)

CÓDIGO: ET0111 
TÍTULO: BANCADA DIDÁTICA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE EM MOTORES DE INDUÇÃO 
ALUNO: FÁBIO SOARES DE LIMA (03063679470) 
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)

CÓDIGO: ET0113 
TÍTULO: ADIÇÃO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA PROCESSO DE SÍNTESE , ANÁLISE E 
OTIMIZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL. 
ALUNO: CARLOS HELTON DE ARAÚJO AGUIAR (87842270449) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)

CÓDIGO: ET0118 
TÍTULO: GERAÇÃO BIDIMENSIONAL E TRIDIMENSIONAL DE SÓLIDOS POLIÉDRICOS EM MODELADORES 
CAD B-REP 
ALUNO: ALYSSON GEISEL MEDEIROS DE ARAÚJO DANTAS (02719166480) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434)

CÓDIGO: ET0127 
TÍTULO: INTEGRAÇÃO DE DADOS E MEPAMENTO GEOLÓGICO DO NÚCLEO ARQUEANO SERRA CAIADA, 
LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: LUIZ GUSTAVO DA SILVEIRA DIAS (00973449403) 
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404) 
CO-AUTOR: JAQUELINE DE ASSUMPÇÃO FARIAS (01073888479)

CÓDIGO: ET0133 
TÍTULO: CORREÇÃO ÓTIMA DO FATOR DE POTÊNCIA DE SISTEMAS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS COM 
HARMÔNICOS 
ALUNO: ELVES FERNANDES DA SILVA (03056891426) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)

CÓDIGO: ET0138 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA, TEMPO DE EXTRAÇÃO E VAZÃO DE OPERAÇÃO SOBRE O 
RENDIMENTO, NA EXTRAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS REGIONAIS COM CO2 PRESSURIZADO 
ALUNO: ANA PAULA COSTA CÂMARA (01041671490) 
ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453) 

CÓDIGO: ET0142 
TÍTULO: FILTRO ATIVO PARA COMPENSAÇÃO DE CORRENTES TRIFÁSICAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE 
CONTROLE NEURAL 
ALUNO: FRANCISCO ELVIS CARVALHO SOUZA (03423489499) 
ORIENTADOR: ANDRÉ LAURINDO MAITELLI(42046637100)
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CÓDIGO: ET0144 
TÍTULO: FOTOLUMINESCÊNCIA EM PÓS AMORFOS DE PBO 0,91 TIO2 0,35 LAO 0,09 (PTL) VIA MÉTODO 
OXALATO PARCIAL. 
ALUNO: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485) 
ORIENTADOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810) 
CO-AUTOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890) 
CO-AUTOR: GERALDO FERNANDO GONCALVES DE FREITAS (36813044400) 
CO-AUTOR: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437)

CÓDIGO: ET0145 
TÍTULO: EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS PARA FOGUETES DE SONDAGEM  OPERAÇÃO PARNAMIRIM  CARGA 
ÚTIL F2GLOW-2. 
ALUNO: ADRIANO SILVA BELISIO (56574681472) 
ORIENTADOR: GILVAN LUIZ BORBA (10849572487) 
CO-AUTOR: BRUNA PEREIRA WANDERLEY DE OLIVEIRA (01282928490)

CÓDIGO: ET0148 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PB0,995CA0,005(ZR0,53TI0.47 )O3,(PZT-CA) COM USO DO MÉTODO 
OXALATO PARCIAL. 
ALUNO: ULISANDRA RIBEIRO DE LIMA (02824707437) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810) 
CO-AUTOR: RÉGIA CHACON PESSOA (03620014485) 
CO-AUTOR: GERALDO FERNANDO GONCALVES DE FREITAS (36813044400)

CÓDIGO: ET0149 
TÍTULO: MAGMATISMO GRANÍTICO TIPO-ITAPORANGA NA PORÇÃO OESTE DA FAIXA SERIDÓ: O BATÓLITO 
DE CATOLÉ DO ROCHA 
ALUNO: JOSÉ SARAIVA PLÁCIDO JÚNIOR (00837128447) 
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)

CÓDIGO: ET0150 
TÍTULO: FARINHA DE CEFALOTÓRAX DO CAMARÃO(PENAEUS VANNAMEI)- ANÁLISE SENSORIAL 
ALUNO: PAULO HENRIQUE DANTAS DE BRITO (03521413446) 
ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472) 
CO-AUTOR: PRISCILLA DINIZ LIMA DA SILVA (03385984483)

CÓDIGO: ET0155 
TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO-ESTRUTURAL NA REGIAÕ DE SERRINHA (RN), COMO APOIO À 
INTERPRETAÇÃO DE DADOS AEROGEOFÍSICOS NA PESQUISA HIDROGEOLÓGICA 
ALUNO: MARIA DA GUIA LIMA (02453537474) 
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)

CÓDIGO: ET0160 
TÍTULO: BURACOS NEGROS PRIMORDIAIS 
ALUNO: FRANCISCO CARLOS DE MENESES JÚNIOR (79121705453) 
ORIENTADOR: JOSE ADEMIR SALES DE LIMA (10659382415)

CÓDIGO: ET0170 
TÍTULO: ESTUDO DO ENRIQUECIMENTO PROTÉICO DO BAGAÇO DE GOIABA ATRAVÉS DO CULTIVO EM 
MEIO SÓLIDO POR LEVEDURAS S.CEREVISAE 
ALUNO: VALDÊMIA SILVA DE ARAUJO (03603904478) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453) 
CO-AUTOR: HUGANISA DANTAS DE ARAÚJO (00998385409) 
CO-AUTOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)
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CÓDIGO: ET0171 
TÍTULO: ESTUDO DO ENRIQUECIMENTO PROTÉICO DO BAGAÇO DE ABACAXI ATRAVÉS DO CULTIVO EM 
MEIO SÓLIDO POR LEVEDURAS S.CEREVISAE 
ALUNO: HUGANISA DANTAS DE ARAÚJO (00998385409) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (07538596453) 
CO-AUTOR: VALDÊMIA SILVA DE ARAUJO (03603904478) 
CO-AUTOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472)

CÓDIGO: ET0180 
TÍTULO: APLICAÇÕES DA TRANSGENÉTICA COMPUTACIONAL 
ALUNO: FRANCISCO GUERRA FERNANDES JÚNIOR (00980679400) 
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG (25841025953)

CÓDIGO: ET0182 
TÍTULO: ESTABILIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA COM A ADIÇÃO DE ÍTRIO E LANTÂNIO. 
ALUNO: TIAGO BATISTA DOS SANTOS (00736525475) 
ORIENTADOR: RICARDO SILVEIRA NASAR (02168290890) 
CO-AUTOR: MARINALVA CERQUEIRA NASAR (04460759810) 
CO-AUTOR: ELISANGELA LOPES GALVÃO (03247032444)

CÓDIGO: ET0191 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOSURFACTANTES POR MEDIDA DA TENSÃO SUPERFICIAL 
ALUNO: MÁRCIO SILVA BEZERRA (03096468478) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 
CO-AUTOR: ANDRÉA FARIAS DE ALMEIDA (02443412490) 

CÓDIGO: HS0194
TÍTULO: A GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: A EXPERIÊNCIA DOS
CONSELHOS
ALUNO: MARIA DIVANEIDE BASILIO (94139121491)
ORIENTADOR: ILZA ARAUJO LEAO DE ANDRADE (05659205453)

CÓDIGO: ET0195 
TÍTULO: ESTUDO DAS NORMAS DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA UTILIZADAS EM TELEFONIA MÓVEL 
ALUNO: ALLAN STEVEN PONTES DE SÁ (03501185405) 
ORIENTADOR: WILSON DA MATA (09453210404)

CÓDIGO: ET0197 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA ROBÔS CONTROLADOS POR VISÃO 
COMPUTACIONAL 
ALUNO: ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (01129237478) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)

CÓDIGO: ET0201 
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO DIESEL COMERCIAL 
ALUNO: MARINA AUREA DE OLIVEIRA MEDEIROS (03904527428) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453) 
CO-AUTOR: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO (35530502415)

CÓDIGO: ET0203 
TÍTULO: GEOLOGIA E PETROGRAFIA DO MAGMATISMO CENOZÓICO NO RN 
ALUNO: HÊNIO SANTANA DE PAIVA (00989700461) 
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404) 
CO-AUTOR: PETTERSON DE AZEVEDO BARBOSA (03107664430)

CÓDIGO: ET0207 
TÍTULO: ESTIMATIVA DA ÁREA INTERFACIAL DE CONTATO GÁS - LÍQUIDO A PARTIR DAS CONDIÇÕES 
HIDRODINÂMICA UTILIZANDO UMA REAÇÃO CATALÍTICA EM FASE HOMOGÊNEA 
ALUNO: ALESSANDRA ARAÚJO E SILVA (00940249448) 
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)
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CÓDIGO: ET0208 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE DADOS DE EQUILÍBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO DOS SISTEMAS COCL2 + TBP + H2O E 
CO(NO3)2 + TBP + H2O 
ALUNO: YURI CORSINO DO NASCIMENTO (03233185413) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)

CÓDIGO: ET0210 
TÍTULO: O PROBLEMA DA MATÉRIA ESCURA 
ALUNO: BRUNA PEREIRA WANDERLEY DE OLIVEIRA (01282928490) 
ORIENTADOR: JANILO SANTOS (01999044487)

CÓDIGO: ET0212 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO EXPRESSIONISMO NA ARQUITETURA PROTO-MODERNISTA: " A OBRA DE FLÁVIO 
DE CARVALHO." 
ALUNO: JORGE VILLALOBOS LACAYO (01213782414) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)

CÓDIGO: ET0216 
TÍTULO: UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO SIMBÓLICO NA RELAÇÃO DO SER HUMANO COM AS COISAS DO 
CÉU 
ALUNO: JOANA KNOBBE FERREIRA (04718681405) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)

CÓDIGO: ET0217 
TÍTULO: A FOTÔNICA APLICADA A ANTENAS 
ALUNO: ARTHUR RODRIGO BARROS DA ROCHA (03675104486) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

CÓDIGO: ET0218 
TÍTULO: MAGMATISMO GRANÍTICO TIPO-ITAPORANGA NA FAIXA SERIDÓ: O PLÚTON DE BARCELONA 
ALUNO: ROGÉRIO CAVALCANTE (03500576486) 
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)

CÓDIGO: ET0220 
TÍTULO: GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DO PLASMA PULSADO DE METANO 
ALUNO: CLAUDIO FERNANDES DA SILVA (00978182405) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468) 
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)

CÓDIGO: ET0221 
TÍTULO: ÍNDICE DE VAZIO DE AGREGADOS MIÚDOS COM DIFERENTES GRANULOMETRIAS 
ALUNO: CASSIA MIRIM LUCAS (03713149410) 
ORIENTADOR: HELIO SCATENA JUNIOR (39469727800)

CÓDIGO: ET0222 
TÍTULO: A CIGARRA NA CIDADE DO SOL:O SUFRAGISMO NO RIO GRANDE DO NORTE NA DÉCADA DE 1920 
ALUNO: ALESSANDRA DE MELO TORRES (03674879425) 
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)

CÓDIGO: ET0223 
TÍTULO: MULHERES DE CAMISAS VERDES 
ALUNO: SILVANA CARLA DA SILVA (96869089434) 
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)

CÓDIGO: ET0228 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UMA TOCHA A PLASMA 
ALUNO: JOSIMAR PINHEIRO FREIRE (03279918448) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468) 
CO-AUTOR: OTONIEL MARCELINO DE MEDEIROS (05686890463)
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CÓDIGO: ET0235 
TÍTULO: CULTIVOS SUBMERSOS DE MICRORGANISMOS PRODUTORES DE BIOSURFACTANTES 
ALUNO: ANDRÉA FARIAS DE ALMEIDA (02443412490) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 
CO-AUTOR: MÁRCIO SILVA BEZERRA (03096468478)

CÓDIGO: ET0236 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE CONHECIMENTO DE REDES NEUROFUZZY 
ALUNO: ANDERSON VINÍCIUS DE MEDEIROS (21886327882) 
ORIENTADOR: ANDRE LAURINDO MAITELLI (42046637100)

CÓDIGO: ET0246 
TÍTULO: CURVAS DE EQUILÍBRIO PARA SISTEMAS MICROEMULSIONADOS UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO DE 
CÁLCIO 
ALUNO: ROBERTA DE MELO PEGADO (04132725405) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)

CÓDIGO: ET0251 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO SENSORIAMENTO REMOTO E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS NA 
ELABORAÇÃO DE MODELO DIGITAL DE TERRENO EM ÁREAS SUBMERSAS DO LITORAL SETENTRIONAL DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: RENATA COSTA LEITE DE ALBUQUERQUE (02978633476) 
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)

CÓDIGO: ET0252 
TÍTULO: UMA CALCULADORA PARA NÚMEROS REAIS E COMPLEXOS 
ALUNO: JOÃO PAULO DE ARAÚJO BEZERRA (01103633457) 
ORIENTADOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404) 
CO-AUTOR: CLÍSTENES OLIVEIRA SIMONETTI (02851969447)

CÓDIGO: ET0256 
TÍTULO: ESTUDO DO PROCESSO DE HIDROXILAÇÃO DO ÁCIDO RICINOLÉICO A PARTIR DO OLÉO DE 
MAMONA 
ALUNO: ALYNE FARIAS DA CUNHA (03674914433) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 
CO-AUTOR: LEANDRO SCHIAVON PINHEIRO (82208140559

CÓDIGO: ET0258 
TÍTULO: SÍNTESE DO 2-2(ETILAMINO)ETANO BETA-NAFTOL 
ALUNO: LUCIANA RODRIGUES DE QUEIROZ (03444749414) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)

CÓDIGO: ET0265 
TÍTULO: O ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO: NOVOS DADOS GEOLÓGICOS 
ALUNO: KALYNE SIBELLE DA SILVA COTA (03250227471) 
ORIENTADOR: THOMAS FERREIRA DA COSTA CAMPOS (36874620304) 
CO-AUTOR: EDISÂNGELA DE LUCENA COSTA (00756111471)

CÓDIGO: ET0270 
TÍTULO: UMA ESTRUTURA DE DADOS PARA A MANIPULAÇÃO EFICIENTE DE ESPECIFICAÇÕES ALGÉBRICAS 
ALUNO: DEMÓSTENES SANTOS DE SENA (03737628440) 
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787)

CÓDIGO: ET0272 
TÍTULO: EFEITO DOS SAIS PRESENTES EM ÁGUA DE FORMAÇÃO JUNTO A POLÍMEROS EM SOLUÇÃO E EM 
EMULSÃO 
ALUNO: ADRIANO CÉSAR DE MEDEIROS VALENTIM (87656892400) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)
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CÓDIGO: ET0276 
TÍTULO: AGLOMERAÇÃO DE PARTÍCULAS PARAMAGNÉTICAS LEVES AO REDOR DE UMA PARTÍCULA 
FERROMAGNÉTICA. 
ALUNO: SHARON DANTAS DA CUNHA (01085089436) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: DARLAN ARAUJO MOREIRA (03406721451)

CÓDIGO: ET0277 
TÍTULO: UM COMPILADOR PARA A LINGUAGEM CASL 
ALUNO: GLEYDSON DE AZEVEDO FERREIRA LIMA (01231423420) 
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787)

CÓDIGO: ET0283 
TÍTULO: ALGORITMO PARA ESTIMAÇÃO DE ESTADO EM SUBESTAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO 
ALUNO: DANIEL BRAZ F. DA SILVEIRA (01069630403) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491)

CÓDIGO: ET0286 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA ELETRODEPOSIÇÃO 
ALUNO: EDILSON LOURENÇO DA COSTA JÚNIOR (90376340444) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)

CÓDIGO: ET0289 
TÍTULO: ESTUDO DA ADIÇÃO DE FELDSPATO NA MELHORIA DAS PROPRIEDADES DE PRODUTOS DE 
CERÂMICA VERMELHA 
ALUNO: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)

CÓDIGO: ET0291 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES DE PRODUTOS DE CERÂMICA VERMELHA QUEIMADOS EM 
FORNOS A LENHA, GÁS E ELÉTRICO 
ALUNO: EILSON LOPES MORAIS FILHO (01979500436) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410) 
CO-AUTOR: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425)

CÓDIGO: ET0292 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE SAIS EM POTENCIAIS ELETROQUÍMICOS 
ALUNO: ÁLAX NORONHA DE FREITAS (03123258432) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)

CÓDIGO: ET0296 
TÍTULO: ESTUDO DA ADIÇÃO DE FELDSPATO NA MELHORIA DAS PROPRIEDADES DE PRODUTOS DE 
CERÂMICA VERMELHA 
ALUNO: ELIALDO CHIBÉRIO DA SILVA (85241580425) 
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES (05012180410)

CÓDIGO: ET0305 
TÍTULO: APONTAMENTOS PARA A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO RIO POTENGI: UM ESTUDO DE 
PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
ALUNO: JENNIFER DOS SANTOS BORGES (00971822492) 
ORIENTADOR: RUTH MARIA DA COSTA ATAIDE (13108867415)

CÓDIGO: ET0312 
TÍTULO: SISTEMAS INTELIGENTES PARA ORIENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E POSICIONAMENTO 
ALUNO: ISABELE MORAIS COSTA (01169080413) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434) 
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CÓDIGO: ET0314 
TÍTULO: ESTUDO DA DENSIDADE SUPERFÍCIAL DA SÍLICA COLOIDAL TRATADA COM HNO3 E NAOH 
ALUNO: MELKE AUGUSTO DO NASCIMENTO (03198843413) 
ORIENTADOR: HELIO SCATENA JUNIOR (39469727800)

CÓDIGO: ET0330 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO FRATURAMENTO DE BEACHROCKS NOS PROCESSOS DE EROSÃO COSTEIRA NO 
LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: RANIÉRI BELMIRO DE ALMEIDA (03081112494) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)

CÓDIGO: ET0335 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444) 
ORIENTADOR: JEANETE ALVES MOREIRA (44350023453) 
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491) 
CO-AUTOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (80698891449) 
CO-AUTOR: IANE METZKER BARBOSA (03208319495)

CÓDIGO: ET0336 
TÍTULO: ARQUITETURA COSTARRIQUENHA NAS DÉCADAS DE 1960 E 1970 
ALUNO: JORGE VILLALOBOS LACAYO (01213782414) 
ORIENTADOR: SONIA MARQUES CUNHA BARRETO (16842073472)

CÓDIGO: ET0343 
TÍTULO: ANÁLISE GEOREFERENCIADA DA DIVERSIDADE DEMOGRÁFICA DA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: IANE METZKER BARBOSA (03208319495) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491) 
CO-AUTOR: MARDONE CAVALCANTE FRANCA (07354118320) 
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400) 
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444) 

CÓDIGO: ET0350 
TÍTULO: UTILIZANDO A INTERNET NA DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO NORTE-RIO-
GRANDENSE 
ALUNO: GILTON BATISTA DE ARAÚJO FILHO (43057004415) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)

CÓDIGO: ET0363 
TÍTULO: BANCADA DE ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES ELÉTRICOS 
ALUNO: JOSÉ MARCELO LIMA DUARTE (01037604407) 
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)

CÓDIGO: ET0366 
TÍTULO: NOVA CIDADE NOVA: INVESTIGANDO PADRÕES DE MOVIMENTO 
ALUNO: LIS BARROS VILAÇA (03210032416) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)

CÓDIGO: ET0368 
TÍTULO: MODELO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO 
ALUNO: GERALDO BEZERRA LIMA JÚNIOR (00746465408) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)

CÓDIGO: ET0372 
TÍTULO: PROJETO AERODESIGN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: THIAGO LUIS DE MELO DANTAS (02850754463) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA (12364568799)
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CÓDIGO: ET0377 
TÍTULO: TÍTULO - IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE "MAGIC XL" PARA A INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
GRAVIMÉTRICOS. 
ALUNO: FLÁVIO LEMOS DE SANTANA (02653407485) 
ORIENTADOR: JOSE WILSON DE PAIVA MACEDO (03789870463)

CÓDIGO: ET0378 
TÍTULO: UMA FERRAMENTA DE ENSINO E APOIO PROFISSIONAL À DISTÂNCIA 
ALUNO: JUAN PABLO MOUSINHO BEZERRA (03524594417) 
ORIENTADOR: MARCO CESAR GOLDBARG (25841025953) 

CÓDIGO: ET0379 
TÍTULO: POTENCIAL ZETA E DOPAGEM EM SUSPENSÕES DE POLIANILINA 
ALUNO: DANIEL WAGNER OLIVEIRA DE MEDEIROS (03948610436) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753) 

CÓDIGO: ET0380 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E QUÍMICA DE CONCENTRADOS DE MINERAIS PESADOS DA 
REGIÃO DO RIO GUAJÚ, RN/PB 
ALUNO: LUCIANA MAIA COELHO (87753146491) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)

CÓDIGO: ET0394 
TÍTULO: ESPACIALIZAÇÂO DO COMÉRCIO E SERVIÇO NO BAIRRO DE PETRÓPOLIS 
ALUNO: LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO (03391312416) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

CÓDIGO: ET0397 
TÍTULO: UM MODELO NAVEGACIONAL PARA UMA APLICAÇÃO 3D EM AMBIENTE WEB 
ALUNO: CLÍSTENES OLIVEIRA SIMONETTI (02851969447) 
ORIENTADOR: TATIANA (88884040078)

CÓDIGO: ET0399 
TÍTULO: SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO EM TORNO DE DOIS CILINDROS ATRAVÉS DO MÉTODO 
DE VÓRTICES 
ALUNO: ANDRÉ MARIANO SOARES CUNHA (01069573418) 
ORIENTADOR: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)

CÓDIGO: ET0410 
TÍTULO: PLUTON DE ANGICOS (RN): ABORDAGEM PETROGRÁFICA 
ALUNO: ANNA PAULETTI CRUZ ROGÉRIO (03205927400) 
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453) 
CO-AUTOR: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)

CÓDIGO: ET0412 
TÍTULO: D.S.E.: PRIMEIRO ÓRGÃO DE PLANEJAMENTO URBANO DE NATAL 
ALUNO: DAYSE BARROS DE AZEVEDO (03464162486) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

CÓDIGO: ET0427 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO RIO DOCE-RN 
ALUNO: MAGNA ANGÉLICA DOS SANTOS BEZERRA (02014315485) 
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406) 
CO-AUTOR: CARMEN PATRICIA PERALTA JOUBERT (00432766952)
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CÓDIGO: ET0431 
TÍTULO: NOVO CONCEITO DE SUSPENSÃO DO MINIBAJA DA UFRN 
ALUNO: EDIMAR DE OLIVEIRA JERÔNIMO (02147353469) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE OLIVEIRA FONTES(23223232222) 
CO-AUTOR: THIAGO LUIS DE MELO DANTAS (02850754463) 
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO MAURÍCIO DE ASSUNÇÃO (02998167454)

CÓDIGO: ET0432 
TÍTULO: CINETICA DE ADSORÇÃO DE METAIS SOBRE OXIDOS EM SOLUÇÕES ELETROLITICAS: LANTÂNIO 
SOBRE SILICA 
ALUNO: THEOGENES SILVA DE OLIVEIRA (03171764474) 
ORIENTADOR: SEBASTIAO RIBEIRO FERREIRA (27345386600) 
CO-AUTOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449) 
CO-AUTOR: LEOPOLDO OSWALDO ALCÁZAR ROJAS (01238766480)

CÓDIGO: ET0437 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE P-TOLUENOSSULFONATOS DE LANTANÍDEOSCOM A 1,10 
FENANTROLINA 
ALUNO: DÉBORA DE CARVALHO LIRA (02899239481) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)

CÓDIGO: ET0438 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO DE UM SOLO ARENOSO NO ESTADO NATURAL E 
COMPACTADO 
ALUNO: ALEXANDRE GIL BATISTA MEDEIROS (82070903320) 
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)

CÓDIGO: ET0447 
TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO E PROPRIEDADES DO LAFEO3 OBTIDOS VIA MÉTODO PECHINI 
ALUNO: JARDEL DANTAS DA CUNHA (01063473497) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320) 
CO-AUTOR: ISMAEL MAIA (28077496822)

CÓDIGO: ET0450 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DAS LINHAS NA CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE TRANSMISSÃO 
PLANARES 
ALUNO: REGINA LÚCIA PIRES MOREIRA (00828694486) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)

CÓDIGO: ET0456 
TÍTULO: ANÁLISE MULTITEMPORAL DAS DUNAS DE SANVALE, BASEADA EM CLASSIFICAÇÃO 
SUPERVISIONADA DE IMAGENS ORBITAIS 
ALUNO: LILIANE CARLA DA NÓBREGA (03232096450) 
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)

CÓDIGO: ET0457 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO ÓLEO/ÁGUA DE UM EXTRATOR LÍQUIDO-LÍQUIDO 
À INVERSÃO DE FASES:ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AGUARRÁS E CLOROFÓRMIO UTILIZANDO O 
MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO 
ALUNO: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400)

CÓDIGO: ET0465 
TÍTULO: O USO DO GEOPROCESSAMENTO PARA ANÁLISE DA OCUPAÇÃO NA ZONA COSTEIRA DO MUNICÍPIO 
DE TIBAU DO SUL/RN 
ALUNO: DIÊGO DE ALMEIDA PEREIRA (03318104418) 
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)
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CÓDIGO: ET0469 
TÍTULO: MICROEMULSÕES E SUA APLICAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ORGANOGEL UTILIZANDO O TENSIOFIX 
ALUNO: KALINE ARRUDA OLIVEIRA SANTOS (91555477453) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)

CÓDIGO: ET0487 
TÍTULO: ESTUDOS CONDUTIMÉTRICOS, TÉRMICOS E ESPECTROQUÍMICOS DOS CLORETOS DE CÉRIO E 
TÉRBIO HIDRATADOS 
ALUNO: VITORIANO LUÍS DE OLIVEIRA (01289025401) 
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415) 
CO-AUTOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404)

CÓDIGO: ET0489 
TÍTULO: SINTESE DA FASE ERCOO3 DOPADO COM Y3+ VIA MÉTODO DOS PERCURSORES POLIMÉRICOS 
ALUNO: ALESSANDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO (91660629420) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320) 
CO-AUTOR: VALDELICE RODRIGUES DA SILVEIRA (03143720409) 
CO-AUTOR: CARLOS NECO DA SILVA JÚNIOR (03150644470)

CÓDIGO: ET0496 
TÍTULO: ANÁLISE DA API JAVA JSDT PARA ELABORAÇÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS COLABORATIVOS 
EM UM PROCESSO DE ENGENHARIA REVERSA 
ALUNO: GILSON LUIZ DA SILVA (03296552480) 
ORIENTADOR: JORGE HENRIQUE CABRAL FERNANDES (40622967487)

CÓDIGO: ET0497 
TÍTULO: A ZONA DE CISALHAMENTO PICUÍ-JOÃO CÂMARA 
ALUNO: JÚLIO CESAR DA SILVA COSTA (02691194426) 
ORIENTADOR: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)

CÓDIGO: ET0498 
TÍTULO: EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CORANTES NATURAIS DAS SEMENTES DO URUCUM 
ALUNO: LUCIANI PAOLA ROCHA CRUZ (01193464439) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415) 
CO-AUTOR: MICHELLE FERREIRA DA SILVA (02864652480)

CÓDIGO: ET0508 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS DA DISPOSIÇÃO DE RECIPIENTES PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS 
EM UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 
ALUNO: DIEGO PAIVA BARBOSA (00866171410) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 
CO-AUTOR: JOAO BOSCO DA SILVA (13163191487) 
CO-AUTOR: MÁRCIO RODRIGO DE ARAÚJO SOUZA (03506005464)

CÓDIGO: ET0513 
TÍTULO: FLUXO DE POTÊNCIA TRIFÁSICO EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO PELO MÉTODO DE 
INJEÇÃO DE CORRENTE 
ALUNO: MAGNUS KELLY DE OLIVEIRA (02737114403) 
ORIENTADOR: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS JUNIOR (09615687472)

CÓDIGO: ET0526 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS A PARTIR DA TERMODECOMPOSIÇÃO DOS NITRILOTRIACETATOS 
DE LANTÂNIO(III), COBRE(II) E COBALTO(II). 
ALUNO: KLEBERSON SERGIO DE MACEDO CALDAS (00804977488) 
ORIENTADOR: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA (16225422404) 
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA (42429625415)
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CÓDIGO: ET0541 
TÍTULO: SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS ÓXIDOS MISTOS: LANIO3, LA0, 9CE0, 1NIO3 E LA0, 9ND0, 1NIO3 
VIA PRECURSORES POLIMERICOS. 
ALUNO: DANIELLE KARINNE SILVA GOMES (03008972438) 
ORIENTADOR: JOANA DARC GOMES FERNANDES (07129289449)

CÓDIGO: ET0542 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM CÓDIGO PARA O CÁLCULO DE CAMPOS DE PRESSÃO EM UMA 
DETERMINADA REDE DE DUTOS. 
ALUNO: JAQUELINE CRISTIANE MIRANDA DA COSTA (97119130463) 
ORIENTADOR: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)

CÓDIGO: ET0548 
TÍTULO: ESTUDO DE VISCOSIDADE E CONDUTIVIDADE EM COMPLEXOS POLIMÉRICOS: P(OE)-KPF6 
ALUNO: SAMARA YONTEI DE PAIVA (02693602475) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE (10843329491)

CÓDIGO: ET0551 
TÍTULO: ANÁLISE DE TESTEMUNHOS DE SEDIMENTOS RECENTES DO LITORAL N DO RN 
ALUNO: ANA CRISTIANE PAULINO DE SOUSA (03004747413) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404)

CÓDIGO: ET0552 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE DADOS DE SOLUBILIDADE DE SAIS DE FOSFATO (KH2PO4+K2HPO4) EM ÁGUA 
USANDO TITULAÇÃO CONDUTIVIMÉTRICA 
ALUNO: LIVIA CAROLINA PEDROSO RAMOS (01083179438) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800) 
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)

CÓDIGO: ET0553 
TÍTULO: MÉTODO DE SOLUÇÃO PARA FLUXO DE POTÊNCIA TRIFÁSICO PARA ANÁLISE DE SISTEMAS 
PRIMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
ALUNO: CLAYTON ANTÔNIO DE MIRANDA OLIVEIRA (03502072400)

CÓDIGO: ET0554 
TÍTULO: VERSÕES INTERVALARES DOS MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA E DE NEWTON 
ALUNO: VIVIANE GURGEL DE CASTRO (00975238442)

CÓDIGO: ET0563 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA FOTOLUMINESCÊNCIA DE PÓS AMORFOS DO SISTEMA TR/NI (TR = Y, HO E ER) 
ALUNO: ANDRÉIA CAVALCANTE DE LIMA (02677227452) 
ORIENTADOR: ZELMA ROCHA DA SILVA (09155546315)

CÓDIGO: ET0566 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA DO SISTEMA LAGUNAR DE GALINHOS DE ACORDO COM A 
PROFUNDIDADE DA ÁGUA. 
ALUNO: ANDRÉ GISKARD AQUINO DA SILVA (00968682448) 
ORIENTADOR: HELENICE VITAL (31481981404) 

CÓDIGO: ET0567 
TÍTULO: A CIDADE IMPULSIONADA PELO ESFORÇO DE GUERRA 
ALUNO: CYNARA DE SÁ FERNANDES (03411164409) 
ORIENTADOR: GIOVANA PAIVA DE OLIVEIRA (40647706415)

CÓDIGO: ET0575 
TÍTULO: UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS CONHECIMENTOS POPULARES SOBRE AS COISAS DO CÉU 
ALUNO: DANIELLA MARIA CUNHA SILVA (00995808457) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)
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CÓDIGO: ET0576 
TÍTULO: ANÁLISE DE GEOMETRIAS NÃO CONVENCIONAIS EM RECIPIENTES DE ARMAZENAMENTO DE GÁS 
NATURAL PARA ABASTECIMENTO AUTOMOTIVO 
ALUNO: MÁRCIO RODRIGO DE ARAÚJO SOUZA (03506005464) 
ORIENTADOR: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434) 
CO-AUTOR: DIEGO PAIVA BARBOSA (00866171410)

CÓDIGO: ET0581 
TÍTULO: IMPACTOS DOS COMPLEXOS DE ATENÇÃO À SAÚDE SOBRE A CIRCULAÇÃO URBANA 
ALUNO: ISABEL HELENA MEDEIROS DA SILVA (03555896482) 
OR
IENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)

CÓDIGO: ET0582 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFORÇADOS POR CARBETOS A BASE DE ALUMINA 
OBTIDOS ATRAVÉS DE PRECURSORES POLIMÉRICOS 
ALUNO: EDUARDO GALVÃO RAMALHO (03605359418) 
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR (50580396720) 
CO-AUTOR: NEYDE TOMAZIN FLOREOTO (86476114891)

CÓDIGO: ET0588 
TÍTULO: ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA NO MERCADO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS 
ALUNO: MARIANNE TRINDADE CÂMARA (03603469445) 
ORIENTADOR: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS (13050249404)

CÓDIGO: ET0589 
TÍTULO: ESTRUTURA INTERNA E GEOMETRIA DE BEACH CUSPS NO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS MEDEIROS DE MOURA (87577038415) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)

CÓDIGO: ET0596 
TÍTULO: ANÃLISE E PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE USANDO O MATLAB 
ALUNO: MARCOS DAYAN DE LIMA E SILVA (03136382412) 
ORIENTADOR: JOÃO BOSCO DA SILVA (13163191487)

CÓDIGO: ET0604 
TÍTULO: AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA CARNE E DO HEPATOPÂNCREAS DO ESCARGOT (ACHATINA 
FULICA) DESIDRATADOS EM SECADOR DE BANDEJAS 
ALUNO: DANIEL CAVALCANTI MOURA DE MELO (01164294458) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468)

CÓDIGO: ET0608 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE GOMA LAVADA NAS GASOLINAS TIPO “C” COMUM E ADITIVADA 
ALUNO: MOISÉS ALVES GARCIA (03166826408) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453)

CÓDIGO: ET0611 
TÍTULO: RESISTÊNCIA, RIGIDEZ E FRATURA DE COMPÓSITOS LAMINADOS A BASE DE MATRIZ POLIMÉRICA. 
ALUNO: ISAQUE ASAFE COSTA DA SILVA (03043714407) 
ORIENTADOR: EVE MARIA FREIRE DE AQUINO (16080564491)

CÓDIGO: ET0622 
TÍTULO: ESTUDOS DE PERMEABILIDADE DE SAIS EM MEMBRANAS DE QUITOSANA-POLI(OXÍDO DE 
ETILENO) 
ALUNO: JOYCE MORAIS DA SILVA (03592879480) 
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)
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CÓDIGO: ET0625 
TÍTULO: SÍNTESE E PROPRIEDADES LUMINESCENTES DO COBALTATO DE ÉRBIO PELO MÉTODO PECHINI 
ALUNO: ISMAEL MAIA (28077496822) 
ORIENTADOR: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO (06117988320) 
CO-AUTOR: VALDELICE RODRIGUES DA SILVEIRA (03143720409) 
CO-AUTOR: JARDEL DANTAS DA CUNHA (01063473497)

CÓDIGO: ET0626 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA EM NATAL/RN: CONFORTO E QUALIDADE AMBIENTAL NA PERCEPÇÃO DOS 
USUÁRIOS DA CIDADE 
ALUNO: JUSSARA DE GÓIS BORBA MELO (03632070407) 
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468)

CÓDIGO: ET0630 
TÍTULO: COMPORTAMENTO TENSÃO-DEFORMAÇÃO E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE SOLOS 
RESIDUAIS DE FORMAÇÃO BARREIRAS 
ALUNO: JAMES DEAN DA SILVA (03195806444) 
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449)

CÓDIGO: ET0633 
TÍTULO: ESTUDOS DE PERMEABILIDADE EM MEMBRANA COMPOSTAS DE QUITOSANA E POLI (ÁCIDO 
ACRÍLICO) 
ALUNO: HYRLA CUNHA LEITE DE OLIVEIRA (83850031420) 
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787) 
CO-AUTOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA (83115951787)

CÓDIGO: ET0639 
TÍTULO: O EFEITO DA ADSORÇÃO DE POLIELETRÓLITO SOBRE A ESTABILIDADE DE DISPERSÕES DE 
ALUMINA 
ALUNO: KLEILSON TEIXEIRA DE MOURA (03179904461) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)

CÓDIGO: ET0641 
TÍTULO: ESTUDO DA VISCOSIDADE DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 
ALUNO: DAVIDSON WILLANS DA SILVA ALVES (00857867482) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)

CÓDIGO: ET0650 
TÍTULO: QUADRO DA TEORIA DA ARQUITETURA NO BRASIL 
ALUNO: VIRGÍNIA LAISE DA SILVA (00811970477) 
ORIENTADOR: SONIA MARQUES CUNHA BARRETO (16842073472) 
CO-AUTOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404) 
CO-AUTOR: PAULO HEIDER FORTE FEIJO (05907349387)

CÓDIGO: ET0656 
TÍTULO: FORMULAÇÕES DE PRÓPOLIS A PARTIR DE SISTEMAS DE MICROEMULSÕES 
ALUNO: WAGNER LUÍS NOVAES DE LIMA (01030214425) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 
CO-AUTOR: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487)

CÓDIGO: ET0658 
TÍTULO: "O CRIVO DUPLO" 
ALUNO: MARTA FIGUEREDO DOS ANJOS (03313200451) 
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453)
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CÓDIGO: ET0659 
TÍTULO: USO DE SIG NA DISTRIBUIÇÃO DO VULCANISMO MACAU - BRASIL 
ALUNO: EWERTON SOARES DE SENA (03384166418) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE RANIER DANTAS (03123290409

CÓDIGO: ET0661 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS CONTENDO PRÓPOLIS 
ALUNO: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS (65530764487) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391) 
CO-AUTOR: WAGNER LUÍS NOVAES DE LIMA (01030214425)

CÓDIGO: ET0669 
TÍTULO: ADAPTAÇÃO DO SAIA AO CONAMA 
ALUNO: MARCELO GOMES RIOS FILHO (03569625478) 
ORIENTADOR: ADA CRISTINA SCUDELARI (52265854972)

CÓDIGO: ET0672 
TÍTULO: CARATERIZAÇÃO DO CAMPO DE TENSÕES NEOTECTÔNICO NA REGIÃO ENTRE AÇÚ E CARNAUBAIS 
(RN) 
ALUNO: MILENA ROCHA DE AQUINO (03160573478) 
ORIENTADOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415) 
CO-AUTOR: RANIÉRI BELMIRO DE ALMEIDA (03081112494)

CÓDIGO: ET0676 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS COLORIMÉTRICOS E TITRIMÉTRICO PARA DETERMINAÇÃO DA 
DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO) UTILIZANDO EFLUENTES DOMÉSTICOS. 
ALUNO: ADRIANA KARLA VIRGOLINO GUIMARÃES (02392546436) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)

CÓDIGO: ET0699 
TÍTULO: UM MODELO PARA GEOESTATÍSTICA MULTIFRACTAL.
ALUNO: ANDREA CARVALHO DAMASCENO (03802686470) 
ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA (07416407400)

CÓDIGO: ET0704 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO VENTILAÇÃO NATURAL X QUALIDADE DO AR NO INTERIOR DE 
EDIFICAÇÕES: UM ESTUDO ANALÍTICO E COMPUTACIONAL SIMULADO 
ALUNO: TATIANA WERNER GABRIEL (00853150443) 
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415) 
CO-AUTOR: RUBITÂNIA MARIA MACEDO DA CUNHA (03445787476)

CÓDIGO: ET0706 
TÍTULO: INTERFACE DO PRESENTA - UMA INTERFACE PARA SOFTWARE BASEADO EM BROWSER 
ALUNO: ELTON SANTANA DE OLIVEIRA (01095107470) 
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTE LEITE (55281192434)

CÓDIGO: ET0708 
TÍTULO: UM MODELO PARA GEOESTATÍSTICA MULTIFRACTAL 
ALUNO: ANDREA CARVALHO DAMASCENO (03802686470) 
ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA (07416407400)

CÓDIGO: ET0719 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA ENERGIA EÓLICA NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN.
ALUNO: RICARDO CASTILHOS DE ARAÚJO NEVES (65530713491) 
ORIENTADOR: JOSE WILSON LAGE NOGUEIRA (00375963812)
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CÓDIGO: ET0721 
TÍTULO: LUMINOSITY EVOLUTION OF POWERFUL DOUBLE RADIO SOURCES 
ALUNO: ALEXSANDRO PEREIRA LIMA (00858568438)

CÓDIGO: ET0726 
TÍTULO: EFEITO DE CAMPO ELÉTRICO NA COALESCÊNCIA: MODELO ISING DE UMA TRICAMADA LAMELAR 
ALUNO: DARLAN ARAUJO MOREIRA (03406721451) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: SHARON DANTAS DA CUNHA (01085089436)

CÓDIGO: ET0729 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASEADO-EM-BROWSER - O CASO DO PRESENTA 
ALUNO: LIRISNEI GOMES DE SOUSA (00999977466) 
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTE LEITE (55281192434)

CÓDIGO: ET0737 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DIAGRAMA DE FASES DO SISTEMA (ÁGUA + ÁCIDO LÁTICO + AGENTE 
EXTRATANTE): ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TAXA SOLVENTE/DILUENTE 
ALUNO: SANDRA HELENA MONTEIRO CAIXETA (00933374429) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)

CÓDIGO: ET0752 
TÍTULO: SISTEMA DE DIREÇÃO DO MINIBAJA/UFRN 2002 
ALUNO: RENATO AUGUSTO FARIA DE ARAÚJO (02021472400) 
ORIENTADOR: CLEITON RUBENS FORMIGA BARBOSA (22174443449) 
CO-AUTOR: MARCOS DAYAN DE LIMA E SILVA (03136382412)

CÓDIGO: ET0761 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS CURVAS DE TURBIDEZ DOS TENSOATIVOS TWEEN 20 TWEEN 
80. 
ALUNO: JOSÉ CARLOS GUILHERME DE ANDRADE (01002121400) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434)

CÓDIGO: ET0767 
TÍTULO: DIFUSIVIDADE DA ÁGUA DURANTE A SECAGEM NÃO ISOTÉRMICA DE ALIMENTOS 
ALUNO: WILIAM GEORDANY ARAUJO DE OLIVEIRA E SILVA (02911076486) 
ORIENTADOR: SEBASTIAO RIBEIRO FERREIRA (27345386600) 
CO-AUTOR: ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA COSTA (02090252391)

CÓDIGO: ET0768 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE POSICIONAMENTO GPS EM LEVANTAMENTOS GRAVIMÉTRICOS 
ALUNO: MARCO ANTÔNIO GOMES ADVINCULA E SILVA (03411837411) 
ORIENTADOR: WALTER EUGENIO DE MEDEIROS (19980701404)

CÓDIGO: ET0772 
TÍTULO: SÍNTESE DE CARBETO MISTO DE TÂNTALO-NIÓBIO (TAX,NB1-XC) EM REATOR DE LEITO FIXO A 
PARTIR DA TANTALITA 
ALUNO: SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA (00852730403) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420)

CÓDIGO: ET0773 
TÍTULO: RECUPERAÇÃO DO GÁLIO DE UM REJEITO INDUSTRIAL UTILIZANDO MICROEMULSÕES 
ALUNO: LEANDRO SCHIAVON PINHEIRO (82208140559) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391) 
CO-AUTOR: ALYNE FARIAS DA CUNHA (03674914433)

CÓDIGO: ET0775 
TÍTULO: NOVA PROPOSTA DE APARELHAGEM PARA A EXTRAÇÃO DO CORANTE DA BETERRABA 
ALUNO: EDUARDO WILLIAM BARBOSA FERNANDES (02754704400) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (11721456368)
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CÓDIGO: ET0776 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA LAGOA DE EXTREMOZ - EXTREMOZ/RN MEDIANTE A 
UTILIZAÇÃO DO GPS 
ALUNO: CARMEN PATRICIA PERALTA JOUBERT (00432766952) 
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406) 
CO-AUTOR: MAGNA ANGÉLICA DOS SANTOS BEZERRA (02014315485)

CÓDIGO: ET0780 
TÍTULO: SÍNTESE E PROPIEDADES MAGNÉTICAS DO LACOO3 VIA PROCESSO PECHINI 
ALUNO: CARLOS NECO DA SILVA JÚNIOR (03150644470) 
ORIENTADOR: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)

CÓDIGO: ET0781 
TÍTULO: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS APLICADO AO FLUXO DE ÁGUA NO INTERIOR DE UM MEIO 
SÓLIDO. 
ALUNO: GREGORIO LUIS SILVA ARAUJO (02870076428)

CÓDIGO: ET0782 
TÍTULO: DADOS DE DENSIDADE E EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR PARA O SISTEMA ACETONA + ÁGUA, PARA O 
TESTE DE UMA NOVA CÉLULA DE RECIRCULAÇÃO DA FASE VAPOR 
ALUNO: CRISTIAN KELLY MORAIS DE LIMA (02004913428) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800) 
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)

CÓDIGO: ET0789 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE VISÃO PARA SISTEMAS ROBÓTICOS AUTÔNOMOS 
ALUNO: LEONARDO CAMPOS DO AMARAL BEZERRA (03524649416) 
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA (42487455420)

CÓDIGO: ET0797 
TÍTULO: VISCOSIDADE DE POLIELETRÓLITO ANIÔNICO A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE AL+3 
ALUNO: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS (03431763430) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753) 
CO-AUTOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)

CÓDIGO: ET0802 
TÍTULO: ALGORITMO PARALELO PIPELINE PARA O TREINAMENTO DE PERCEPTRONS DE MÚLTIPLAS 
CAMADAS 
ALUNO: ANA CLAUDIA MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE (03100029402) 
ORIENTADOR: JORGE DANTAS DE MELO (09463097449)

CÓDIGO: ET0804 
TÍTULO: REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA RESIDUÁRIA REGENERADA EM LIMPEZA DE VIAS PÚPLICAS 
ALUNO: CIBELE GOUVEIA COSTA (01174956461) 
ORIENTADOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (08607249487)

CÓDIGO: ET0808 
TÍTULO: VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE TEMPO DE EXECUÇÃO DE SOFTWARES PARA SISTEMAS 
EMBUTIDOS 
ALUNO: JOÃO PAULO FERNANDES FARIAS (00838907423) 
ORIENTADOR: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (00809085437)

CÓDIGO: ET0810 
TÍTULO: PROPRIEDADES FÍSICAS DE FITAS MAGNÉTICAS 
ALUNO: THIAGO RIBEIRO FONSECA PEIXOTO (00995815402) 
ORIENTADOR: NILSON SENA DE ALMEIDA (33014329720)
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CÓDIGO: EX0817
TÍTULO: ANÁLISE DE ABSORÇÃO DE CORANTES DAS FIBRAS DE SEDA
DESENVOLVIDAS NA ESAM.
ALUNO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA (02864652480)
ORIENTADOR: CLOVIS DE MEDEIROS BEZERRA (40646840444)

CÓDIGO: ET0819 
TÍTULO: BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS DAS CAVERNAS POTIGUARES 
ALUNO: JOAQUIM DAS VIRGENS NETO (76180972400)

CÓDIGO: ET0821
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INTERFACE ENTRE UM ROBO MANIPULADOR E UM
COMPUTADOR
ALUNO: MARCELO BORGES NOGUEIRA (03228868486)
ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS (44418620400)

CÓDIGO: ET0822
TÍTULO: DIFERENCIAIS DA MORTALIDADE INFANTIL, SEGUNDO NÍVEIS DE
ESCOLARIDADE MATERNA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: SANARA CÉLY ALVES DOS SANTOS SILVA (03098691450)
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)

CÓDIGO: ET0835 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE UMA UNIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA USANDO ESGOTOS 
URBANOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, AUXILIADO POR SOFTWARE SIMULADOR. 
ALUNO: HIDALGO PEREIRA DE ASSIS SANTOS (85657670515) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)

CÓDIGO: ET0837 
TÍTULO: MÓDULO SIMULADOR DE TRANSITÓRIOS 
ALUNO: ANALUIZA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (00847134458) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)

CÓDIGO: ET0838 
TÍTULO: POTENCIALIDADES DAS FIBRAS NATURAIS DE SISAL E ABACAXI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: PATRICER LUBUMBA MENEZES (55349994468) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415) 
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492)

CÓDIGO: ET0848 
TÍTULO: ESTUDO DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO FÍSICA DE VAPOR 
ALUNO: MARCELO GOMES MEDEIROS DE MACEDO (02026519404) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468) 
CO-AUTOR: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)

CÓDIGO: ET0851 
TÍTULO: MINIMIZAÇÃO DE CUSTO DE COMBUSTÍVEL EM USINAS TÉRMICAS 
ALUNO: ALEXANDRA LÚCIO SALES (00982354436) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)

CÓDIGO: ET0852 
TÍTULO: MINIMIZAÇÃO DE CUSTO DE COMBUSTÍVEL EM USINAS TÉRMICAS 
ALUNO: ALEXANDRA LÚCIO SALES (00982354436) 
ORIENTADOR: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)
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CÓDIGO: ET0874 
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE DE DISPERSÕES ACRÍLICAS 
ALUNO: ANA LUIZA PORPINO FERNANDES (00998342432) 
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)

CÓDIGO: ET0885 
TÍTULO: MODELO DIGITAL DE TERRENO DE UMA ÁREA A ESTE DA PARAÍBA 
ALUNO: FABIO VALÉRIO CAMARA XAVIER (94125511420) 
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)

CÓDIGO: ET0894 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DA EQUAÇÃO EMPÍRICA GERADA PARA ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE 
UM NOVO DESIGN DE MISTURADOR-DECANTADOR (MDIF) PARA POÇOS PETROLÍFEROS DE XARÉU-CE E 
GUAMARÉ-RN E COMPARAÇÃO DO USO DE AGUARRÁS EM RELAÇÃO AO NAFTA COMO EXTRATANTES 
NESTE ME 
ALUNO: ANA KARLA COSTA DE OLIVEIRA (02293566480) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: NORBERTO ARAÚJO DE MORAES (02916825452) 
CO-AUTOR: WILACI EUTRÓPIO FERNANDES JÚNIOR (40658830406)

CÓDIGO: ET0899 
TÍTULO: ESTUDO DO PROCEDIMENTO DA DESIDRATAÇÃO EM SECADOR DE BANDEJA PARA A CARNE E O 
HEPATOPÂNCREAS DO ESCARGOT (ACHATINA FULICA) 
ALUNO: MARINA RABELO CALDAS (01195299478) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE M LULA DA MATA (14086034468) 
CO-AUTOR: DANIEL CAVALCANTI MOURA DE MELO (01164294458)

CÓDIGO: ET0925 
TÍTULO: PSCUX (PARALLEL SIMPLE CLASSES UNDER MOSIX) 
ALUNO: ISAAC FRANCO FERNANDES (00923646400)

CÓDIGO: ET0927 
TÍTULO: FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE UM PLASMA 
ALUNO: FLÁVIA ROBERTA ROCHA CANUTO DE MORAIS (00983903417) 
ORIENTADOR: JOSE ADEMIR SALES DE LIMA (10659382415)

CÓDIGO: ET0956 
TÍTULO: USO DE INIBIDORES DE CORROSÃO EM CONCRETO ARMADO 
ALUNO: RAFAEL PONTES PENIDO (01064343490) 
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA (13893734449) 

CÓDIGO: ET0963 
TÍTULO: NOVA ANÁLISE MATEMÁTICA PARA O RESSOADOR CILÍNDRICO DE MICROFITA 
ALUNO: RAYKLEISON IGOR DOS REIS MORAES (82929734353) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

CÓDIGO: ET0968 
TÍTULO: GEOMETRIA NOS LIVROS DIDÁTICOS 
ALUNO: THIAGO PARDO SEVERIANO (01074508440) 
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834)

CÓDIGO: ET0970 
TÍTULO: TRIGONOMETRIA NOS LIVROS DIDÁTICOS 
ALUNO: WELLDER KLEIBER DE SOUZA MIRANDA (03215753421) 
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834)

CÓDIGO: ET0903  
TÍTULO: "INITIAL CONDITIONS FOR A REALISTIC DOUBLE RADIO SOURCE EVOLUTION MODEL USING 
NUMERICAL SIMULATIONS"  
ALUNO: IARA MILLER (02588435432)  
ORIENTADOR: JOEL CAMARA DE CARVALHO FILHO (65038274820)  
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CÓDIGO: ET0979 
TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO DO USO DE FILMES DE PROTEÇÃO SOLAR EM SUPERFÍCIES DE VIDRO 
ALUNO: JERUSLEY FERREIRA DA COSTA (02848344407) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: MONICA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA (20221355472)

CÓDIGO: ET0980 
TÍTULO: CONVECÇÃO NATURAL EM CANAL INCLINADO 
ALUNO: PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA JR (75577720320) 
ORIENTADOR: GEORGE SANTOS MARINHO (35846852491) 
CO-AUTOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES (12391085400)

CÓDIGO: EX0077 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE BIOPOLÍMEROS EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO A BASE DE ÁGUA. 
ALUNO: GIOVANI DE FARIAS ARAÚJO (01036759490) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

CÓDIGO: EX0078 
TÍTULO: TESTES DE ADSORÇÃO DE POLIACRILAMIDA ANIÔNICA EM ARENITO 
ALUNO: LUZIA PATRÍCIA FERNANDES DE CARVALHO GALVÃO (01258619407) 
ORIENTADOR: ROSANGELA BALABAN GARCIA (65946499734)

CÓDIGO: EX0092 
TÍTULO: REFORMA DE PNEUS: UMA QUESTÃO AMBIENTAL. 
ALUNO: CARLOS EDUARDO MOTA LOPES (83745777468) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468) 
CO-AUTOR: JULIA GABRIELA DE OLIVEIRA DANTAS (03597639445) 
CO-AUTOR: LEILA ROSE BENEVIDES MOURA (67204678400)

CÓDIGO: EX0126 
TÍTULO: LITOESTRATIGRAFIA E ARCABOUÇO ESTRUTURAL NO SEGMENTO SUL DA BACIA PERNAMBUCO-
PARAÍBA 
ALUNO: CAMILLA BEZERRA DE ALMEIDA (03041221497) 
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)

CÓDIGO: EX0140 
TÍTULO: ESTUDO DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM PARA A CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE 
PETRÓLEO ESTRUTURALMENTE CONTROLADOS: EXEMPLO NA BACIA DO CEARÁ 
ALUNO: PATRÍCIA ROSE DE CARVALHO COSTA (02573543447) 
ORIENTADOR: EMANUEL FERRAZ JARDIM DE SA (06892922449)

CÓDIGO: EX0179 
TÍTULO: FABRICACAO DE ESCORIA SINTETICA UTILIZANDO FORNOS DE INDUCAO 
ALUNO: ALVARO MARTINS JUNIOR (87066297687) 
ORIENTADOR: PAULO SANTOS ASSIS (13074024615)

CÓDIGO: EX0199 
TÍTULO: 3D APLICADO À VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO AQUIFERO DUNAS/BARREIRAS 
NO MUNICÍPIO DE NATAL (RN). 
ALUNO: LUDMAGNA PEREIRA DE ARAÚJO (67271537449) 
ORIENTADOR: REINALDO ANTONIO PETTA (74725416800)

CÓDIGO: EX0224 
TÍTULO: ANÁLISE ARRANJO DE MICROFITA COM LTT 
ALUNO: GIULIANO FREITAS BATISTA DE OLIVEIRA (98559958568) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)
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CÓDIGO: EX0225 
TÍTULO: PAPÍLIO UM ALGORITMO DE CRIPTORAFIA: AVAIAÇÃO DE DESEMPENHO 
ALUNO: FREDERIKO STENIO LUIS NEVES DE ARAÚJO (01088124488) 
ORIENTADOR: IVAN SARAIVA SILVA (43728090425) 
CO-AUTOR: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL (90688384404)

CÓDIGO: EX0233 
TÍTULO: SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS E CARGAS VIA TRANSMISSÃO POR SATÉLITE 
ALUNO: DIOGO CAMARA SALIM (3226873490) 
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)

CÓDIGO: EX0241 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS NA GESTÃO DA QUALIDADE 
ALUNO: GABRIEL BESERRA DO NASCIMENTO (00989197417)

CÓDIGO: EX0244 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PAISAGÍSTICA EM UMA ÁREA URBANA 
ALUNO: ELVIS TARGINO EUFRÁSIO (02899605410) 
ORIENTADOR: MARIA DEL PILAR DURANTE INGUNZA (00871819406)

CÓDIGO: EX0250 
TÍTULO: ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA COSTEIRA ADJACENTE À FOZ DO RIO APODI, REGIÃO 
DE AREIA BRANCA  RN, COM BASE NA CARTOGRAFIA TEMÁTICA MULTITEMPORAL DE PRODUTOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO 
ALUNO: ARMANDO BEZERRA DE ARAÚJO (00856247480) 
ORIENTADOR: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)

CÓDIGO: EX0259 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO SORO DE QUEIJO 
ALUNO: FRANKLIN MASTROIANO DA SILVA PEREIRA (94128472468) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)

CÓDIGO: EX0264 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE CORROSIVIDADE EM UMA LAGOA POLUÍDA COM EFLUENTES 
ORIUNDOS DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
ALUNO: MANOEL REGINALDO FERNANDES (96868732449) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)

CÓDIGO: EX0266 
TÍTULO: MODELOS ADAPTATIVOS PARA PREDIÇÃO DE RADIOPROPAGAÇÃO EM SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÕES MÓVEIS 
ALUNO: EDUARDO MARINHO DA SILVA (00944346464) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)

CÓDIGO: EX0293 
TÍTULO: ISOTERMAS DE EQUILÍBRIO PARA A BIOSSORÇÃO DO CÁDMIO POR FUNGOS 
ALUNO: SANDERSON DE FREITAS E SILVA (03820914420) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 
CO-AUTOR: ALEX SANDRO SANTOS COSTA (02574676459)

CÓDIGO: EX0295 
TÍTULO: SISTEMA SUPERVISÓRIO PARA UM PROCESSO DE OBTENÇÃO DE CLORETO DE VINILA MONÔMERO 
(MVC) A PARTIR DE GÁS NATURAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA QUE UTILIZA TÉCNICAS FUZZY-PI 
ALUNO: LUCIANO CÉZAR COSTA ANDRADE (97093866468) 
ORIENTADOR: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)

CÓDIGO: EX0302 
TÍTULO: UMA SISTEMÁTICA PARA ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS BASEADOS EM REGRAS 
ALUNO: GLEYCE MELO DE OLIVEIRA (00834767414) 
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472)
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CÓDIGO: EX0323 
TÍTULO: SERIDÓ ECLÉTICO 
ALUNO: SHEYLA GERMANA DANTAS DE MEDEIROS (03167393408) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)

CÓDIGO: EX0332 
TÍTULO: A MULHER SOB A ÓTICA DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO N'O LIVRO DAS VELHAS FIGURAS. 
ALUNO: ANNIE LARISSA GARCIA NEVES (01023662418) 
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)

CÓDIGO: EX0362 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE VINAGRES COMERCIAIS 
ALUNO: ALEX SANDRO SANTOS COSTA (02574676459) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 
CO-AUTOR: SANDERSON DE FREITAS E SILVA (03820914420)

CÓDIGO: EX0396 
TÍTULO: PROGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO DA COSERN COM O ESTIMADOR DE 
ESTADO DESENVOLVIDO PARA SER EXECUTADO EM TEMPO REAL 
ALUNO: ALEXANDRE MANOEL DE MEDEIROS BORJA GOMES (93877714404) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491)

CÓDIGO: EX0402 
TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SERVIDOR MULTIUSUÁRIO PARA UM AMBIENTE DE REALIDADE 
VIRTUAL 
ALUNO: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (03420818459) 
ORIENTADOR: TATIANA (88884040078)

CÓDIGO: EX0405 
TÍTULO: ANÁLISE DE UM ESTUDO DE CASO ENVOLVENDO CONCEPÇÕES ESPONTÂNEAS NO ENSINO DE 
ASTRONOMIA 
ALUNO: FRANCISCO ADAECIO DIAS LOPES (01194552420) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)

CÓDIGO: EX0419 
TÍTULO: FIBRA DE CRISTAL COM PBG 
ALUNO: DAYAN FERREIRA DANTAS (03464160432) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

CÓDIGO: EX0420 
TÍTULO: ESTUDO E APLICAÇÃO DE TENSOATIVOS PARA OBTENÇÃO DE FLUIDOS (GÉIS) DE FRATURAMENTO 
HIDRÁULICO 
ALUNO: HERALDO DA SILVA ALBUQUERQUE (00971331405) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 
CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA SANTANNA (77938780430)

CÓDIGO: EX0423 
TÍTULO: HEURÍSTICA VNS COM PATH-RELINKING PARA O PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE 
SONDAS DE PRODUÇÃO TERRESTRE  SPT 
ALUNO: DANIEL ALOISE (03553729406) 
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468) 
CO-AUTOR: CAROLINE THENNECY DE MEDEIROS ROCHA (62847279334)

CÓDIGO: EX0448 
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS EM ÁREAS DE INTERESSE PARA 
A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
ALUNO: FERNANDA BARBOSA DE LIMA (02787336469) 
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)
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CÓDIGO: EX0449 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE ALGUNS PARÂMETROS DE PÓS-TRATAMENTO DE UM ESGOTO 
DOMÉSTICO TRATADO EM FILTROS ANAERÓBIOS AO ALIMENTAR CULTIVOS HIDROPÔNICOS. 
ALUNO: CARLOS EDUARDO MOTA LOPES (83745777468) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468) 
CO-AUTOR: LEILA ROSE BENEVIDES MOURA (67204678400) 
CO-AUTOR: JULIA GABRIELA DE OLIVEIRA DANTAS (03597639445)

CÓDIGO: EX0454 
TÍTULO: A "LUZ" DA MODERNIDADE EM NATAL. 
ALUNO: ALENUSKA KELLY GUIMARÃES ANDRADE (02691979407) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

CÓDIGO: EX0455 
TÍTULO: MICROESTRUTURA DO BRONZE DE ALUMÍNIO SINTERIZADO A PLASMA 
ALUNO: TARCILA MARIA PINHEIRO FROTA (03099069469) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)

CÓDIGO: EX0488 
TÍTULO: REMOÇÃO DE COR DE EFLUENTE TÊXTIL 
ALUNO: DANIEL RODRIGO ANTUNES COELHO (00990726452) 
ORIENTADOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)

CÓDIGO: EX0502 
TÍTULO: PERFIL DA PRÁTICA NUTRICIONAL DOS INDIVÍDUOS QUE REALIZAM ATIVIDADES FÍSICAS NAS 
GRANDES ACADEMIAS DE NATAL. 
ALUNO: RAFAEL GUERREIRO DA CUNHA MAGALHÃES (02724167465) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)

CÓDIGO: EX0520 
TÍTULO: APOIO AO USUÁRIO NA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA A GENERALIZAÇÃO DE COMPONENTES 
DE ESPECIFICAÇÃO ALGÉBRICA 
ALUNO: DAVID RICARDO DO VALE PEREIRA (01061664414) 
ORIENTADOR: ANAMARIA MARTINS MOREIRA (82573611787)

CÓDIGO: EX0529 
TÍTULO: DA REDUÇÃO DA INIMPUTABILIDADE PENAL 
ALUNO: MARSELHA SILVERIO DE ASSIS (01175267465) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434)

CÓDIGO: ET0530
TÍTULO: NATAL NA DÉCADA DE 1960: A INDÚSTRIA VEM AÍ ...
ALUNO: MANUELA DANTAS DE OLIVEIRA (03505913421)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)

CÓDIGO: EX0533 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO MÉTODO FDTD NA ANÁLISE DE GUIA DE ONDAS SLAB E DA PROPAGAÇÃO DE 
ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 
ALUNO: RODRIGO AQUINO DUARTE (03212292407) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)

CÓDIGO: EX0538 
TÍTULO: ARRANJO PLANAR DE ANTENAS DE MICROFITA 
ALUNO: JOSÉ ELESBÃO DA COSTA NETO (03524508430) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)
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CÓDIGO: EX0539 
TÍTULO: USO DA REFRATOMETRIA NA AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES DA GASOLINA TIPO “C” 
ALUNO: JOÃO MARCONI DE ANDRADE (42965462449) 
ORIENTADOR: VALTER JOSE FERNANDES JUNIOR (42314070453) 
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)

CÓDIGO: EX0546 
TÍTULO: UNIÃO FEMININA BRASILEIRA NO RN:O PAPEL DAS MULHERES MILITANTES 
ALUNO: ALUIZIA DO NASCIMENTO FREIRE (36153818404) 
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)

CÓDIGO: EX0573 
TÍTULO: APLICACAO CONJUNTA DE ALGORITMOS NEURAIS AUTO-ORGANIZAVEIS E WAVELETS NA 
COMPRESSAO DE DADOS/IMAGEM. 
ALUNO: DIEGO DE MIRANDA GOMES (01032387432) 
ORIENTADOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)

CÓDIGO: EX0585 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DAS CARACTERÍSTICAS DA ANTENA DE MICROFITA COM SUBSTRATO E 
SEM SUBSTRATO PBG 
ALUNO: ALDSMYTHYS PINHEIRO DA COSTA CRUZ (03763017402) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

CÓDIGO: EX0594 
TÍTULO: ESTUDO HIDRODINÂMICO DE UM NOVO EQUIPAMENTO “MDIF”: APLICADA AO SISTEMA ÁGUAS 
RESIDUÁRIAS CONTAMINADAS COM PETRÓLEO. 
ALUNO: DANIELLE SUZANIE NASCIMENTO DE CARVALHO (00836474490) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO (16838572400) 
CO-AUTOR: MARIA CLÁUDIA CHIAVENATO (06266408813)

CÓDIGO: EX0595 
TÍTULO: ALGUNS ASPECTOS SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA FECUNDIDADE NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANA AMÉLIA DE FRANÇA MONTENEGRO (01055381406) 
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (80698891449) 
CO-AUTOR: JOÃO EVANGELISTA PEREIRA (97037400491)

CÓDIGO: EX0598 
TÍTULO: ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE RACIONALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE APO 
COMO PARTE DA METODOLOGIA PROJETUAL 
ALUNO: MARIA ELISA DE ARAUJO BARROS (01053613482) 
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)

CÓDIGO: EX0599 
TÍTULO: ANÁLISE DA NOMENCLATURA DOS TECIDOS DO VESTUÁRIO 
ALUNO: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492) 
ORIENTADOR: MARIA GORETE FELIPE (19989490449)

CÓDIGO: EX0603 
TÍTULO: OBTENÇÃO DO CARBETO DE TUNGSTÊNIO WC À PARTIR DO PARATUNGSTATO DE AMÔNIA. 
ALUNO: KALYANNE KEYLY PEREIRA GOMES (00840465467) 
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA (13681389420) 
CO-AUTOR: FRANCISCA DE FATIMA PEGADO DE MEDEIROS (66363160472)

CÓDIGO: EX0620 
TÍTULO: DELIMITAR PARA PRESERVAR. DEFININDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARQUITETÔNICO DE 
ASSU/RN 
ALUNO: RENATO DE MEDEIROS (00832924466) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO B SOBRINHA (26135965468)

PesquisaPesquisa
Autor   Global



HUMANAS E SOCIAISHUMANAS E SOCIAIS

X I I I    C O N G R E S S O   D E   I N I C I A Ç Ã O   C I E N T Í F I C A

E X A T A S  e  T E C N O L Ó G I C A S

2 6 / 3 0

CÓDIGO: EX0644 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES DE HEPTANO+PARAFINA COM 
VISTAS AO EQUILÍBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO 
ALUNO: MAIRON ANTONIO HOSSANAH DO NASCIMENTO (63890569234) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)

CÓDIGO: EX0649 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE FÓSFORO EM LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO, EM 
ESCALA-REAL, NO NORDESTE DO BRASIL 
ALUNO: JANINE REGINALDA GUIMARÃES VIEIRA (00373139675) 
ORIENTADOR: ANDRÉ LUIS CALADO ARAÚJO (37695045268)

CÓDIGO: EX0664 
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA INTEGRALIZADORA DAS DISCIPLINAS DE CONFORTO AMBIENTAL DO CURSO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIANA PIRES GURGEL (03189078440) 
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)

CÓDIGO: EX0666 
TÍTULO: DIRETRIZES PARA INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA XML 
ALUNO: ROSA AMÉLIA FONSECA DANTAS (00836449460) 
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472) 
CO-AUTOR: TATIANA (88884040078)

CÓDIGO: EX0670 
TÍTULO: CONFECÇÃO DOS MAPAS GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO DA REGIÃO DE APODI USANDO O MDT 
E IMAGENS DO LANDSAT TM 7 
ALUNO: VERÔNICA DANTAS DE ARAÚJO (01048420400) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)

CÓDIGO: EX0679 
TÍTULO: ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE PETRÓLEO 
SITUADA EM GRAMARÉ-RN 
ALUNO: GILMAR BENEVIDES COSTA (02965058460) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344) 
CO-AUTOR: HIDALGO PEREIRA DE ASSIS SANTOS (85657670515)

CÓDIGO: EX0691 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES DE HEPTANO+PARAFINA COM 
VISTAS AO EQUILÍBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO 
ALUNO: MAIRON ANTONIO HOSSANAH DO NASCIMENTO (63890569234) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800) 
CO-AUTOR: HUMBERTO NEVES MAIA DEOLIVEIRA (22179763468)

CÓDIGO: EX0696 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE BIODIGESTORES PARA PRODUÇÃO DE ADUBO LÍQUIDO A PARTIR DE 
REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 
ALUNO: CLEMAX VANDERLAN DANTAS DE OLIVEIRA (97118737453) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344) 
CO-AUTOR: BRUNNO HENRIQUE DE S. SANTIAGO (01028130430) 
CO-AUTOR: HIDALGO PEREIRA DE ASSIS SANTOS (85657670515)

CÓDIGO: EX0700 
TÍTULO: UM BANCO DE DADOS PARA O ICSPACE - UM ESPAÇO CULTURAL NA INTERNET 
ALUNO: OZIFRANKLY LIMA DA SILVA (03090172461) 
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472) 
CO-AUTOR: TATIANA (88884040078)
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CÓDIGO: EX0716 
TÍTULO: DESEMPENHO DA BRACHIÁRIA BRIZANTHA EM SISTEMA DE PASTEJO VOISIN SUB-TÍTULO: EFEITO 
DO MANEJO SOBRE O TEOR DE PROTEÍNA DA BRACHIÁRIA BRIZANTHA 
ALUNO: VALDI DE LIMA JÚNIOR (03567048406) 
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836) 
CO-AUTOR: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400)

CÓDIGO: EX0731 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA BUSCA TABU PARA 
O GERENCIAMENTO DE SONDAS DE PRODUÇÃO TERRESTRE EM CAMPOS PETROLÍFEROS 
ALUNO: VALNAIDE GOMES BITTENCOURT (00958556458) 
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468) 
CO-AUTOR: CYNTHIA SAMARA DE MEDEIROS GONZAGA (01065074433)

CÓDIGO: EX0732 
TÍTULO: APLICAÇÃO COMPUTACIONAL DE ONDAS MILIMÉTRICAS 
ALUNO: MAGNO CAVALCANTE (01008939455) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)

CÓDIGO: EX0735 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS ESTRUTURAIS 
GEOLÓGICOS 
ALUNO: CLENÚBIO FEITOSA DE SOUZA (02963357460) 
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472) 
CO-AUTOR: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)

CÓDIGO: EX0741 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO TINGIMENTO DA FIBRA DE ALGODÃO DE DIFERENTES ORIGENS E 
IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE FIBRAS IMATURAS 
ALUNO: ANTONIO ERIVAN DE LIMA FILHO (03442980437) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415) 
CO-AUTOR: DORIVALDA SANTOS MEDEIROS (00965776492)

CÓDIGO: EX0747 
TÍTULO: ANÁLISE DE FILTRAÇÃO, RETENÇÃO E OBSTRUÇÃO DE POROS EM TUBOS DE GEOTÊXTIL- COM 
SOLOS FINOS 
ALUNO: ALESSANDRA LUZIRENE COSTA TEÓFILO (010141684-9) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA LUZIRENE COSTA TEÓFILO (010141684-9)

CÓDIGO: EX0750 
TÍTULO: TÍTULO: DESEMPENHO DA BRACHIÁRIA BRIZANTHA EM SISTEMA DE PASTEJO VOISIN SUB-
TÍTULO: EFEITO DO MANEJO SOBRE O TEOR DE MATÉRIA SECA DA BRACHIÁRIA BRIZANTHA 
ALUNO: LEONARDO DAVID DE SOUZA TINOCO (97877107072) 
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836) 
CO-AUTOR: VALDI DE LIMA JÚNIOR (03567048406) 
CO-AUTOR: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400)

CÓDIGO: EX0755 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS SEDIMENTOS ALUVIONARES DA REGIÃO LESTE DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JANAINA DIAS AVELINO (00835851419) 
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (35816384449) 
CO-AUTOR: MARCELO GOMES RIOS FILHO (03569625478)

CÓDIGO: EX0757 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS DO CAMPUS CENTRAL 
DA UFRN. 
ALUNO: ANDREA KARLA MARTINS GOMES (91609399404) 
ORIENTADOR: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)
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CÓDIGO: EX0758 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PROCESSO FOTO-FENTON NA DEGRADAÇÃO DE FENOL E GASOLINA EM MEIO 
AQUOSO, UTILIZANDO UM REATOR SOLAR. 
ALUNO: ANDRE LUIS NOVAES MOTA (03144000442) 
ORIENTADOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)

CÓDIGO: EX0774 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS REJEITOS DA USINA DE BENEFICIAMENTO DA MINA BREJUÍ  DIFRAÇÃO DE 
RAIOS X COMO TÉCNICA AUXILIAR 
ALUNO: RENATO SOUZA DA SILVA (01093381469) 
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)

CÓDIGO: EX0799 
TÍTULO: ETNOMATEMÁTICA E SERVIÇO SOCIAL: A CIDADANIA E AS AÇÕES COOPERATIVAS 
ALUNO: ROSANA ANANIAS SILVA DA COSTA (91377960463) 
ORIENTADOR: JOHN ANDREW FOSSA (13056476453) 
CO-AUTOR: JOAO FERREIRA DOS SANTOS (23751762868)

CÓDIGO: EX0805 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO ENVOLVIDO NO PROJETO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA À GÁS 
NATURAL E ADUBO 
ALUNO: RONALDO CARVALHO CAMPELO (02724400437) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344)

CÓDIGO: EX0829
TÍTULO: O MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DO CCET/UFRN E SEUS
ALUNOS
ALUNO: TAMARA MARIA BARROS DE LIMA (04957397406)
ORIENTADOR: CICLAMIO LEITE BARRETO (35268298704)

CÓDIGO: EX0832 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE ENERGIA, CARVÃO E ADUBO LÍQUIDO A PARTIR DE RESÍDOS SÓLIDOS DO COCO 
ALUNO: BRUNNO HENRIQUE DE S. SANTIAGO (01028130430) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (23015560344) 
CO-AUTOR: CLEMAX VANDERLAN DANTAS DE OLIVEIRA (97118737453)

CÓDIGO: EX0834 
TÍTULO: APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE RESSONÂNCIA TRANSVERSA NA ANÁLISE DE GUIAS DE ONDAS COM 
DESCONTINUIDADES 
ALUNO: NANCY DE ALMEIDA PINTO (60490365272) 
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)

CÓDIGO: EX0841 
TÍTULO: NITRETAÇÃO DO TITÂNIO EM CATODO OCO 
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS (012753754-6) 
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468) 
CO-AUTOR: CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO (46658564434) 
CO-AUTOR: CLAUDIO FERNANDES DA SILVA (00978182405)

CÓDIGO: EX0843 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE MÁQUINA DE PROCURA WEB TEMÁTICA USANDO PHP E POSTGRESQL 
ALUNO: EDUARDO COELHO DE LIMA (00950359408) 
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472)

CÓDIGO: EX0844 
TÍTULO: USANDO UM BANCO DE DADOS ORIENTADO A OBJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE UM 
SISTEMA WEB PARA CLASSIFICADOS ON-LINE 
ALUNO: MARCIO DA SILVA DANTAS (00751701408) 
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472)
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CÓDIGO: EX0849
TÍTULO: PERFIL SÓCIO ECONÔMICO DOS DISTRITOS DE BOA VISTA, JACUMIRIM E PENDÊNCIAS DOS
EMÍDIOS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN, NO ANO DE 2001
ALUNO: JOÃO EVANGELISTA PEREIRA (97037400491)
ORIENTADOR: JEANETE ALVES MOREIRA (44350023453)

CÓDIGO: EX0861
TÍTULO: VAGENS DE ALGAROBEIRA (PROSOPIS JULIFLORA) NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL NO SEMI-ÁRIDO
NORDESTINO.
ALUNO: VALDI DE LIMA JÚNIOR (03567048406)
ORIENTADOR: IRACI SARAIVA SOUZA (36033456572)
CO-AUTOR: JOSIMAR TORRES GOMES (66467101472)
CO-AUTOR: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400)

CÓDIGO: EX0864
TÍTULO: DIGESTIBILIDADE E COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DO FEIJÃO GUANDÚ (CAJANUS
CAJAN (L.) EM RUMINANTES.
ALUNO: JOSIMAR TORRES GOMES (66467101472)
ORIENTADOR: IRACI SARAIVA SOUZA (36033456572)

CÓDIGO: EX0871
TÍTULO: GANHO DE PESO DO FEIJÃO GUANDÚ (CAJANUS CAJAN (L.) DE RUMINANTES EM FASE DE
CONFINAMENTO.
ALUNO: JOSIMAR TORRES GOMES (66467101472)
ORIENTADOR: IRACI SARAIVA SOUZA (36033456572)
CO-AUTOR: VALDI DE LIMA JÚNIOR (03567048406)
CO-AUTOR: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400)

CÓDIGO: EX0898
TÍTULO: UM ESTUDO DESCRITIVO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR
ALUNO: MISSLANE CRISTINA SIMPLICIO DOS SANTOS (02842891406)
ORIENTADOR: PAULO RICARDO COSME BEZERRA (01900303485)

CÓDIGO: EX0906 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS INDEPENDENTES ATRAVÉS 
DE TECNOLOGIA XML 
ALUNO: RONALD WALLACE POTIER (02834709416) 
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472) 
CO-AUTOR: ROSA AMÉLIA FONSECA DANTAS (00836449460)

CÓDIGO: EX0926 
TÍTULO: MODELAGEM 3D DE AMBIENTES VIRTUAIS BASEADA EM ESPAÇOS REAIS 
ALUNO: RONALDO M. AOQUI (00771151470) 
ORIENTADOR: TATIANA (88884040078)

CÓDIGO: EX0928 
TÍTULO: A TECNOLOGIA DATA MINING  UMA ABORDAGEM TEÓRICA 
ALUNO: RONALDO MAIA DE MEDEIROS (03386075444) 
ORIENTADOR: TATIANA (88884040078)

CÓDIGO: EX0946 
TÍTULO: UMA ABORDAGEM PRÁTICA USANDO SGBD-OO 
ALUNO: CONSTANTINO EMILIANO LOIOLA (42190142334) 
ORIENTADOR: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472)

CÓDIGO: EX0957 
TÍTULO: MODELAGEM DA AUTOTECA - SOFTWARE DE AUTOMATIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS 
ALUNO: CLAÚDIA FERNANDA OLIVEIRA KIERMES TAVARES (01253421447) 
ORIENTADOR: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)
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CÓDIGO: EX0964 
TÍTULO: DISCRIMINAÇÃO DE OBJETIVO DE RADAR USANDO A TRANSFORMADA DE WAVELET 
ALUNO: CYBELLE ARAUJO DE CARVALHO (008397354-0) 
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)
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Código: ET0007  
Título: BDDmeter - Um plug-in visual para bibliotecas de BDDs  
Aluno: Sergio Queiroz de Medeiros (00984989404)  
Orientador: DAVID BORIS PAUL DEHARBE (00809085437)  

 
 
Resumo:  
BDDs formam uma família de estruturas de dados utilizadas em dive rsos tipos de  
ferramentas de apoio à engenharia de sistemas computacionais como a verificação  
formal de software. BDDmeter é uma extensão gráfica para bibliotecas de BDDs  
a partir da qual é possível monitorar o comportamento de BDDs com o decorrer do  
tempo. BDDmeter possibilita visualizar, sob forma de gráfico ou de texto, informações  
relevantes para o usuário das ferramentas baseadas em BDDs, a fim de entender  
melhor eventuais gargalos ocorrendo ao decorrer da execução. Adicionar a interface gráfica 
disponibilizada por BDDmeter a uma aplicação existente é muito fácil, bastando incorporar 
ao código uma chamada à função que dispara a interface gráfica, a qual será executada por 
uma thread diferente. BDDmeter é composta de uma janela principal, a partir da qual 
podem-se ativar outras janelas, entre as quais temos a janela que mostra o número de nós  
associados com cada variável, além de diversas janelas com estatísticas referentes aos 
BDDs. As estatísticas mostradas por BDDmeter baseam-se na tese de doutorado de Bowlen 
Yang. Atualmente, BDDmeter é compatível com duas bibliotecas de BDDs: CMU e 
CUDD. Existe uma interface padrão para as funções da biblioteca de BDDs utilizadas  
pela interface gráfica, o que torna mais fácil o processo de portar a interface gráfica para 
outras bibliotecas de BDDs. Além disso, BDDmeter foi incorporada a duas ferramentas de 
vericação formal: VIS e NuSMV.  

Palavras chave: BDD, verificação formal, GUI  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0019  
Título: O Sol é uma estrela com rotação normal?  
Aluno: Déborah Janicielle de Azevedo Silva (04889732446)  
Orientador: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)  

 
Resumo:  
Uma das mais excitantes questões da astrofísica diz respeito ao comportamento do Sol 
como uma estrela normal ou anormal. Ao longo da década passada, em particular, um 
grande número de trabalhos buscou respostas para tal indagação, a partir do estudo de 
diferentes parâmetros físicos tais como metalicidade, abundâncias químicas e atividade 
magnética. Entre estes estudos, um dos mais importantes refere-se `a descoberta das 
estrelas gêmeas-solares, que são estrelas com parâmetros físicos idênticos aos valores 
solares. No presente trabalho, estamos realizando um estudo sem precedentes sobre o 
comportamento da rotação do Sol e de estrelas gêmeas-solares, seguindo a evolução destas 
estrelas desde a sequência-principal, ou seja o estágio atual do Sol, até a região das gigantes 
vermelhas.Com base em velocidades rotacionais obtidas com espectrômetros de alta-
precisão, discutimos um possível e sólido cenário para a evolução da rotação solar. Nossos 
dados mostram que, em princípio, o Sol é uma estrela normal, pelo menos do ponto de vista 
rotacional.  
 
 
 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: ET0026  
Título: Um Sistema de Controle de Nivel de Reservatorios via Internet  
Aluno: Charles Souza de Lima (03275408429)  
Orientador: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (39276066420)  

  
 
Resumo:  
O trabalho consiste de um sistema de controle de nível de um reservatório via Internet. A 
partir de uma planta, e com a utilizacao de uma placa de aquisiçao de dados, as tensões 
correspondentes a diferentes níveis de água são capturadas. Esses valores de tensao sao 
enviados, por um servidor interligado a essa planta, aos diversos clientes conectados 
remotamente a esse servidor através da Internet. Com isso torna-se possível a visualização  
na forma de gráficos além da simulação do próprio tanque. O sistema utiliza a  
plataforma Linux, sendo portanto necessária a presença deste sistema operacional  
para a possível utilização do software. Esses clientes, por sua vez, terão a  
oportunidade de efetuar diferentes tipos de controle da planta (P, PI ou PID),  
através dos ajustes da referência e dos respectivos ganhos.  

Palavras chave: RTLinux, Controle PID, Comunucacao por socket  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0040  
Título: Inversores Por Imposição de Corrente para Acionar um Motor de Indução Trifásico  
Aluno: Felipe Emmanuel Ferreira de Castro (02504907494)  
Orientador: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  

  
 
Resumo:  
Este trabalho relata as várias etapas para a elaboração de um inversor eletrônico de potência 
por imposição de corrente (conversor de tensão DC para corrente AC). Um conjunto de 6 
inversores de meia ponte são usados no acionamento de um motor de indução trifásico de 4 
pólos, onde os bobinamentos do estator são divididos em 2, para cada fase. As amplitudes 
das correntes senoidais de cada um dos 6 grupos de bobinas devem ser impostas 
independentemente, de modo a se obterem variações de forças radiais necessárias ao 
controle de posicionamento do rotor da máquina. Este é mantido dentro de certos limites 
por rolamentos, com uma pequena folga. Quando o controle é realizado, cessa o atrito de 
contato com esses rolamentos, o que configura uma situação vantajosa em diversas 
aplicações especiais. A montagem foi finalizada com sucesso e o protótipo está em 
funcionamento e aprimoramento.  
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Resumo:  
Compósitos de carbetos de metais refratários em matriz de aço foram produzidos através da 
metalurgia do pó, utilizando-se como m? fonte energética o plasma. Pós de NbC e TaC 
com granulometria média de 5  foram misturados com pó de ferro ancorsteel 1000B, grafita 
e Fe3P, em diferente concentrações, e moídos em tempos e rotações diferentes. Após a 
compactação com relação H/D = 0,4, as amostras foram sinterizadas em plasma DC, 
utilizando uma descarga em catodo ôco. Diferentes taxas de aquecimento foram usadas na 
sinterização. Investiga-se a distribuição dos precipitados NbC e TaC dentro da matriz 
ferrítica quando varia -se a taxa de aquecimento e a temperatura de sinterização. Verificou-
se que as bordas dessas amostras apresentam diferenças marcantes comparadas com a 
microestrutura interna. Essa região possui uma sinterização superior às demais. Verificou-
se ainda diferenças tanto na distribuição dos precipitados como também na homogeneidade 
dos mesmos. Temos como objetivo obter-se um material com densidade relativa próxima 
da teórica e propriedades mecânicas requeridas pelas ferramentas de corte. Os resultados 
com melhores desempenhos foram observados para pequenas taxas de aquecimento e 
temperatura de sinterização a 700°C por um tempo de 30 minutos. A caracterização 
microestrutural foi realizada por microscopia óptica e eletrônica.  
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Resumo:  
Durante a perfuração de um poço de petróleo, usa-se um fluido de perfuração, conhecido 
como lama, a fim de transportar os cascalhos perfurados até a superfície. Além dessa 
função, o fluido é responsável pela sustentação mecânica das paredes do poço, contenção 
da produção indesejável de fluidos presentes na formação, lubrificação e resfriamento da 
broca. Diversos tipos de fluidos são utilizados, podendo ser a base de óleo, ar ou água. Este 
último é largamente aplicado em função de apresentar baixo custo, em comparação aos 
outros dois, além de atender às exigências básicas desejadas: estabilidade térmica, 
facilidade de bombeio e tratamento, biodegradabilidade, resultando em menores impactos 
ambientais. A finalidade desse estudo foi otimizar uma formulação clássica a base de água, 
utilizando os seguintes polímeros: Goma xantana, carboximetilcelulose, amido comum ou 
hidroxipropilado. Várias combinações foram testadas em diversas concentrações de 
polímeros, com a finalidade de determinar os melhores valores de viscosidade plástica, 
limite de escoamento —valores típicos são: viscosidade plástica entre 14 e 18 cP, e limite 
de escoamento entre 10 e 14 lbf/100 ft2 - e filtrado API, ao menor custo possível. Os 
resultados indicaram que é possível diminuir a concentração da goma xantana, em até 33% 
na formulação clássica que contém entre 1,5 e 2 lb/bbl desse aditivo, que resulta numa 
diminuição de 21% no custo do barril de fluido.  
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Resumo:  
Os processos de aquecimento de materiais, de maneira geral, ocorrem por meio de 
condução ou radiação. No entanto, O plasma é uma fonte energética que produz 
aquecimento através da colisão das partículas, produzindo aquecimento pontuais intensos 
nas regiões de colisão. Com isso, ele proporciona aquecimento com altas taxas e faz surgir 
um gradiente de temperatura na amostra a partir da superfície. Logo, os parâmetros 
fundamentais de controle do processo são a taxa de aquecimento e o controle da 
temperatura. Neste trabalho, amostras cilíndricas (D = 10 mm e h = 6 mm) de Cu com 80% 
e 100% da densidade teórica são aquecidas a plasma e as temperaturas em diversas 
posições são medidas em diferentes posições axiais. Avalia -se grandezas térmicas como 
calor especifico da amostra, gradiente térmico, temperatura de superfície e taxa de 
aquecimento. Compara-se estes resultados com modelos físicos de transferência de calor 
existente na literatura. A fim de separar a contribuição da radiação térmica com a da 
transferência de momento devido as colisões com espécies do plasma, protegeu-se 
fisicamente a amostra. Observa-se que amostras aquecidas por plasma possui gradientes 
térmicos tão altos quanto 100 ºC/mm contra 15ºC/mm para amostras isentas de colisões.  
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Resumo:  
 
Sendo parte da pesquisa "A percepção do ambiente escolar por crianças", que analisa 
elementos das escolas valorizados (ou não) pelos alunos, este trabalho refere-se à presença 
da figura humana nos dados coletados. O método utilizado foi o “desenho temático” 
complementado por entrevistas, tendo como temas geradores a sala-de-aula e a escola-
como-um-todo. Nessa etapa, envolvendo 3 escolas, participaram 39 crianças da 
alfabetização, cujas idades variam entre 4 e 7 anos, e em número equivalente quanto ao 
gênero. O ser humano está presente em aproximadamente 60% dos trabalhos, variando de 1 
a 11 elementos por participante. Na maioria dos casos encontram-se na sala de aula e foram 
representados de modo esquemático; apenas poucas crianças detalharam o desenho. De 
modo geral, os alunos identificam tais figuras como crianças, e a maioria delas encontra-se 
na posição “sentada”. Quando adulto, a figura geralmente indica professores, e está “em 
pé”. Também foram analisados aspectos como tamanho do desenho em relação à folha, 
tamanho da figura em si, cores e proporção entre as pessoas representadas. 
Redimensionando os aspectos estudados frente às indicações da literatura, e mostrando-os 
na realidade de Natal-RN, o trabalho realizado dá margem a pesquisas posteriores que, com 
a ampliação da amostra, permitiriam aprofundar a discussão da percepção infantil do 
ambiente escolar e do papel/importância da figura humana no mesmo.  
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Resumo:  
O açude Dourado, situado no município de Currais Novos-RN, é responsável por parte do 
abastecimento da cidade de Currais Novos e de comunidades adjacentes, sendo suas águas 
usadas inclusive para recreação, pesca e irrigação. Atividades agropecuárias nas suas 
margens bem como o rejeito de atividades mineradoras na Mina São Francisco próximo a 
uma de suas drenagens alimentadoras são alvos de grande preocupação na poluição das 
águas do açude. Devido a isso foi feito um diagnóstico geoquímico ambiental de suas águas 
utilizando parâmetros químicos, físicos e biológicos, além de metais pesados. Foram feitas 
no total de cinco pontos de coletas de amostras de águas. A análise dessas amostras 
apresentou teores relativamente normais nas águas do açude, quando comparados com 
limites estabelecidos por diversos órgãos reguladores nacionais e internacionais. Entretanto, 
foi identificado que todas as estações tiveram resultados acima do permitido para amônia, 
ferro e alumínio e uma estação para óleos e graxas. No caso dos dois metais, estes são de 
toxicidade relativamente baixa e não estão associados a outros metais pesados 
ambientalmente mais preocupantes. No caso da amônia, sua presença deve estar 
relacionada com a degradação de matéria orgânica de origem natural e ou antropogênica, ao 
passo que óleos e graxas podem ter sua origem nas bombas usadas para irrigação ou no 
motor de embarcações. Tais problemas podem entretanto ser eliminados a partir de 
tratamento convencional da água.  
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Resumo:  
O trabalho objetiva avaliar possíveis contaminações causadas por metais pesados em um 
trecho do Rio Açu. A área foi escolhida por ter grande potencial para a introdução de 
poluentes, devido à proximidade da comunidade de Sã o José, à existência de um campo 
petrolífero, à presença de propriedades agropecuárias de pequeno porte e à existências de 
grandes áreas ribeirinhas com fruticultura irrigada de porte industrial. Seis travessas de 
amostragem foram definidas no trecho do rio nessa área. Duas amostras de água foram 
coletadas por travessa. Três amostras de sedimento de fundo foram coletadas por travessa, 
sendo duas na parte submersa do rio e a terceira na parte da calha do rio sem água. Para 
avaliar os níveis de metais pesados nas amostras, os resultados analíticos em água foram 
comparados com valores de referência estabelecidos pela legislação vigente, ao passo que 
os de sedimento de fundo foram comparados com valores da composição de folhelhos. Essa 
avaliação constatou que, no geral, os teores dos elementos analisados são relativamente 
baixos para ambos os compartimentos ambientais. Entretanto, dois elementos para água 
violaram os limites da legislação: Al em todas as estações e Mn em apenas uma das doze 
estações. Para sedimento de fundo, os elementos Mn e La violaram a composição de 
folhelhos, o primeiro em duas estações e o segundo em doze das dezoito estações. Tais 
violações podem ter origem geogênica ou antropogênica, a partir de um ou mais dos fatores 
citados acima.  

Palavras chave: Química Ambiental, Agua, Sedimento de Fundo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0064  
Título: Simulação Computacional de Modelo Para o Separador MDIF  
Aluno: Keite Clembet Araújo dos Santos (01119158486)  
Orientador: VANJA MARIA DE FRANCA BEZERRA (41227883404)  

  
 
Resumo:  
O equipamento MDIF, baseiado no Princípio à inversão de fases,  
apresenta como grande vantagem em relação aos separadores  
convencionais, uma disposição vertical aliada à alta eficiência de  
separação de fases. O objetivo geral do presente estudo consiste no detalhamento dos  
modelos existentes para representar o fenômeno de separação dentro do  
equipamento em questão. O trabalho realizado baseia-se em modelos matemáticos que 
fundamentam simulações computacionais para descrever o fenômeno de separação dentro 
do MDIF, estudando-se o movimento relativo gota transportada-gota  
transportadora. Desenvolveu-se um simulador gráfico denominado de  
SIMDIF, Simulador do MDIF, o mesmo foi planejado para unir diversas  
simulações, implementadas em Delphi. Através do SIMDIF, calcularam-se  
as velocidades radial e tangencial das gotas presentes em uma dispersão  
água-óleo, chegando-se à conclusão de que quanto menor for a diferença  
de tamanho entre gota transportada -gota transportadora, mais rápida  
será a separação provocada. Tal observação vem ao encontro de trabalhos já publicados, 
onde se firma que: As gotículas no interior da gota grande podem coalescer  
entre si, e resultando numa gota maior, ficando assim animadas de uma  
maior velocidade ascendente, consequentemente havendo a separação mais  
rápida. O fenômeno de coalescência citado anteriormente pode ser comparada a  
uma gotícula grande.  
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Resumo:  
Polaritons são modos mistos formados por duas ou mais excitações elementares (tais como 
fónons, plásmons, mágnons, etc.) onde uma de suas componentes é o fóton. Sua teoria foi 
inicialmente formulada para o caso da interação da radiação eletromagnética com os fónons 
transversais ópticos (TO) de um sólido mas, na década de 70 passou a ter conceituação 
mais ampla, envolvendo outros tipos de excitações elementares. No regime dos polaritons 
podemos descrever as propriedades do fóton usando as equações de Maxwell. Neste 
trabalho apresentamos uma visão geral da teoria de polaritons de fónons e de plámons em 
uma interface simples. Apresentamos nossas discussões para os polaritons de superfície que 
se propagam no GaAs. Nesse caso, os parâmetros físicos são dados por: wp = 134.8 cm-1; 
wL / 2pc = 292.8 cm-1; e¥ = 10.9; wT / 2pc = 269.2 e g / 2pc = 2.5 cm-1. Nossos 
resultados numéricos estão demonstrados em três gráficos. Nos gráficos demonstramos a 
dependência da função dielétrica e (?) em função da freqüência. Aspectos interessantes dos 
espectros obtidos são mostrados e analisados.  
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Resumo:  
Plataformas  de middleware estão se tornando uma parte importante de muitos ambientes de 
desenvolvimento de software. Nestes ambientes a comunicação baseada em eventos tem 
sido bastante utilizada por prover um modelo de comunicação assíncrona via eventos. Para 
comunicação baseada em eventos a plataforma CORBA disponibiliza um serviço de 
eventos. O uso deste serviço envolve diversas chamadas para habilitar a comunicação e 
criar os objetos que dão suporte à sua operação. Portanto, no código das aplicações que 
usam o serviço de eventos de CORBA, as funções específicas das aplicações misturam-se 
com as diversas funções de invocação ao serviço de eventos, comprometendo a legibilidade 
do código. Este trabalho consistiu no desenvolvimento de LOrbEvent, uma biblioteca que 
abstrai as dificuldades de se usar o serviço de eventos de CORBA e torna viável que 
aplicações usem tal serviço sem precisar conhecer os detalhes da especificação CORBA 
nem emitir diversos comandos para habilitar o uso do serviço. Com o suporte de 
LOrbEvent, as aplicações podem usar o modelo de comunicação orientada a eventos sem a 
necessidade de incluir extensas chamadas ao serviço de eventos de CORBA. Além disso, 
LOrbEvent adiciona facilidades que originalmente o serviço de eventos de CORBA não 
fornece: envio e recebimento de mensagens considerando o assunto de interesse. Para 
comprovar a funcionalidade da biblioteca, foi desenvolvido uma aplicação de multiplicação 
paralela de matrizes.  
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Resumo:  
O ambiente LuaSpace oferece suporte para desenvolvimento de aplicações baseadas em 
componentes CORBA disponibilizando ferramentas para configuração e reconfiguração 
dinâmica das aplicações. Neste ambiente as aplicações são escritas em Lua e podem usar 
quaisquer componentes CORBA. Tais componentes podem estar distribuídos em um 
ambiente de rede, o que torna difícil o seu reuso. Neste trabalho ampliamos LuaSpace 
visando facilitar o desenvolvimento de aplicações e promover o reuso de componentes 
através de uma estratégia eficaz para seleção dinâmica de componentes. Para tornar o 
processo de desenvolvimento mais rápido e produtivo, implementamos uma interface 
gráfica que facilita o desenvolvimento interativo de aplicações. Para promover o reuso e 
tornar o processo de seleção dinâmica de componentes simples e mais preciso, integramos 
ao Conector Genérico – uma ferramenta que, dinamicamente e de maneira transparente, 
seleciona componentes para realizar os serviços utilizados em uma aplicação - a 
possibilidade de estabelecer como critério de seleção as propriedades dos objetos. Além 
disso, acoplamos ao Conector Genérico um mecanismo de tolerância a falhas que é 
acionado quando ocorrem falhas na execução de algum componente introduzido 
dinamicamente pelo Conector. O objetivo é garantir que o Conector Genérico tenta 
satisfazer todas as invocações sob sua responsabilidade resolvendo, sempre que possível, as 
falhas decorrentes da não disponibilidade de um componente selecionado. A metodologia 
aplicada foi programação na linguagem Lua em um ambiente CORBA/Linux Redhat.  
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Resumo:  
O Brasil é muito rico em frutas tropicais e em certas épocas do ano a quantidade oferecida é 
maior que a absorvida pelo mercado consumidor. E isto faz com que ocorram desperdícios, 
aumento de preços e outros problemas, que podem ser solucionados com a industrialização 
destas frutas. Neste trabalho foi estudado a desidratação osmótica da banana nanica aliada a 
secagem em secador convencional de bandeja, visando a obtenção de um produto com 
características organolépticas e nutricionais o mais próximo da fruta “in natura”. Utilizou-
se da matéria prima obtida em mercado local e xarope a 50º e 70º BRIX, nas temperaturas 
de 50º e 70ºC. O tempo de imersão que obteve melhor resultado foi de 3 horas, seguida de 
secagem em secador convencional de bandejas, à 60ºC, por 8,5 horas. Foram feitas análises 
físico-químicas para todos os ensaios, segundo as normas analíticas do Instituto Adolfo 
Lutz (1985). O estudo de vida de prateleira do produto final foi feito com o 
acompanhamento microbiológico e físico-químico. Na desidratação osmótica, os 
resultados, para a perda de umidade (PU), ganho de açúcar (GA) e redução de peso (RP), 
foram: condição 1 (50ºBRIX / 50ºC)- 19% (PU), 27% (GA), 11% (RP); condição 2 
(50ºBRIX/ 70ºC)- 35% (PU), 22% (GA), 26% (RP); condição 3 (70ºBRIX/ 70ºC)- 39% 
(PU), 24% (GA), 27% (RP) e condição 4 (70ºBRIX/ 70ºC)- 31% (PU), 22% (GA) e 19% 
(RP).  
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Resumo:  
Na análise de redes elétricas, principalmente em sistemas elétricos de grande porte, 
costuma-se substituir uma parte da rede por equivalentes elétricos. Em estudos que 
envolvem transitórios eletromagnéticos e harmônicos, normalmente a rede elétrica é 
representada por um equivalente elétrico que reproduz o sistema original, apenas na 
freqüência nominal de operação da rede. O circuito equivalente representado dessa 
maneira, produz erros significativos quando as freqüências das grandezas envolvidas são de 
ordens mais elevadas. O método proposto consiste em utilizar técnicas de otimização para 
construir um circuito elétrico equivalente formado por resistências, indutâncias e 
capacitâncias, combinadas em série e em paralelo, de tal forma que reproduza as mesmas 
admitâncias da rede original nas freqüências nominal, inferior a nominal, quando se trata de 
sub-harmônicos, e superior a nominal,como em surtos. Este trabalho contribui no sentido 
de propiciar um modelo equivalente de redes elétricas, utilizando técnicas de otimização, 
quando se deseja a resposta completa de uma rede elétrica para a aplicação em estudos que 
envolvem a variação das grandezas elétricas com a freqüência, como transitórios 
eletromagnéticos e harmônicos.  
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Resumo:  
O trabalho a ser realizado visa a construção de dois controladores de nível para o 
MDif(Misturador-Decantador à Inversão de Fases), que consiste num sistema de separação 
de fases para dispersões e/ou emulsões do tipo óleo/água de formação, desenvolvido pela 
Pós-Graduação de Engenharia Química da UFRN. Um controlador será utilizado para 
controlar a vazão da dispersão para a câmara de decantação e o outro para controlar a 
quantidade de água existente na parte inferior do sistema, a fim de não comprometer o 
funcionamento do mesmo. Os controladores serão baseados em lógica nebulosa, que 
consiste numa lógica de multivalores, ou seja, não atribui um valor falso ou verdadeiro a 
uma afirmação e sim um grau de veracidade dentro de um intervalo numérico. Esta lógica é 
baseada em regras e funções de pertinência. Isso faz com que a lógica nebulosa não precise 
da modelagem matemática do sistema e se aproxime do comportamento humano, tornando 
assim, mais fácil sua implementação em casos de difícil modelagem. Foram feitas 
simulações em malha aberta e fechada, através de softwares e feitas aplicações em plantas 
de pequeno porte, para se conhecer o comportamento do processo. Foi também 
implementado um controlador nebuloso para um sistema de nível bem simples, visando o 
aprendizado das técnicas e criação de regras. Atualmente estão sendo feitas simulações com 
lógica nebulosa para plantas mais complexas, a fim de se aperfeiçoar os conhecimentos 
para a implementação do controle no MDif.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0088  
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Aluno: Carlos Alberto Maurício de Assunção (02998167454)  
Orientador: ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (15724520800)  
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Resumo:  
Compósitos de matriz metálica a base de ferro têm sido amplamente pesquisados com o 
intuito de produzir componentes para aplicações nas indústrias automotiva, têxtil, e de 
usinagem, em que propriedades como a alta resistência ao desgaste constitui-se em 
importante fator econômico e tecnológico. Compósitos do tipo Fe-NbC foram recentemente 
sinterizados e nitretados com sucesso utilizando-se o plasma como fonte de energia. Nessa 
perspectiva, caracterizar as propriedades deste compósito do ponto de vista mecânico e 
microestrutural torna-se fundamental. Para isso foram empregadas a técnica metalográfica e 
a microscopia óptica para a obtenção das microestruturas e de imagens digitais necessárias 
ao estudo do compósito. Por outro lado, perfis de microdureza Vickers foram levantados 
com o objetivo de avaliar o aumento da dureza da superfície do material após a nitretação. 
Como resultado deste trabalho foi possível identificar as seguintes características básicas: i) 
As partículas do carbeto NbC (fase de reforço) foram identificadas concentradas ao redor 
das partículas da matriz, apontando para a necessidade de um melhor controle dos 
parâmetros de moagem e sinterização. ii) A avaliação da superfície nitretada permitiu 
identificar durezas da ordem de 950 a 1000 HV100 em uma m distribuída ao longo de toda 
a? camada homogênea com espessura da ordem de 230 superfície das amostras.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: ET0096  
Título: Rotação e abundâncias do Carbono, Nitrogênio e Oxigênio em estrelas evoluídas 
do tipo solar  
Aluno: Maria Aldinez Dantas (01286739403)  
Orientador: JOSE RENAN DE MEDEIROS (08896135400)  

  
Resumo:  
O principal objetivo deste trabalho consiste num estudo das relações entre velocidade de 
rotação e abundâncias superficiais dos elementos Carbono, Nitrogênio e Oxigênio em 
estrelas evoluídas do tipo solar. No presente estágio, efetuamos uma análise preliminar 
destas relações para uma amostra de 29 estrelas gigantes vermelhas de massas 
intermediárias, tipicamente estrelas da classe de luminosidade II. São apresentados o 
comportamento das abundâncias CNO em função da temperatura efetiva de cada estrela, 
bem como as relações entre rotação e as abundâncias de cada elemento. O fato mais 
relevante observado nesta primeira análise diz respeito ao grande espalhamento observado 
nas abundâncias CNO para velocidades rotacionais menores do que 10 km/s.  
 
 
 

Palavras chave: , ,  
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Resumo:  
O Ball and Beam é uma planta que consiste de uma bola que repousa em uma trave móvel e 
uma segunda bola colocada numa outra trave (imóvel). A trave móvel é sustentada por um 
servomecanismo ao qual é acoplado um motor DC. A idéia é controlar a inclinação da trave 
móvel através do motor e assim, controlar a posição da bola nesta trave, baseada no 
referencial (a segunda bola). O sistema é composto por duas malhas de controle, a primeira 
(interna) fornece um valor de ângulo de referência para a trave móvel (baseada na diferença 
entre a posição da bola e o referencial) e a segunda (externa) calcula um valor de tensão 
para o motor DC (baseada na diferença entre o ângulo fornecido pela malha interna e o 
ângulo real), de modo a inclinar a trave que sustenta a bola, fazendo-a rolar até a posição 
desejada. A planta tem características não-lineares e a sintonia dos parâmetros dos 
controladores é difícil. A técnica adotada para o controle na malha interna foi a lógica fuzzy 
e a sintonia dos parâmetros deste controlador foi feita heuristicamente. Na externa utilizou-
se um controlador PID cujos parâmetros foram calculados numa etapa isolada inicial. O 
desempenho do controlador fuzzy foi satisfatório, levando a bola à posição desejada em um 
tempo aceitável. Porém, em algumas situações seu desempenho foi afetado por não-
linearidades de ordem física da planta. Ex.: a impossibilidade de uma superfície idealmente 
plana fez com que em algumas vezes o sistema não atuasse como esperado.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Título: Estudo da inativação térmica da peroxidase presente na polpa de cajá  
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Resumo:  
Devido à ausência de estudos de parâmetros cinéticos de inativação da Pectinesterase e 
Peroxidase em polpas de frutas, decidiu-se estudar esses pa râmetros para definição de 
tempo e temperatura adequados ao tratamento térmico deste produto. Neste trabalho foi 
realizado ensaios de inativação térmica para a polpa de Cajá,pois esta possuía as duas 
enzimas com peroxidase(1.262,86 U(peroxidase)/ml) e pectinesterase (11 PEu x 104 / 
ml).Os tempos de amostragens foram em duplicata, com três repetições para cada 
temperatura estudada.A inativação da pectinesterase: ocorreu nas 
temperaturas:45º,50º,60º,70º,75º, 80º, 85°C e tempos de: 0, 0,5, 1, 2, 3, 5 e 10 minutos.Já a 
Inativação da peroxidase as temperaturas: foram de 40º,45º, 47º 50º,52°C e tempos de 0, 
0,5, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 5,0.minutos.Foram calculados os tempos de redução decimal (D) 
e o fator de dependência da temperatura (Z).Devido o pH ácido (2,59) não foi possível 
determinar a atividade remanescente da pectinesterase do cajá, nas temperaturas 
estudadas,pois nessas condições o pH ácido favorece a inativação enzimática. As curvas de 
inativação térmica da peroxidase à 45º,47º,50ºe52º apresentaram uma mudança de 
inclinação, indicando a existência de duas porções da enzima, uma termolábil outra 
termorresistente. Os valores dos tempos de redução decimal da porções termorresistentes 
foram maiores que das porções termolábil, os valores do Z foram 9,22 º C e 11,20ºC para as 
porções termorresistente e termolábil, respectivamente.  

Palavras chave: peroxidase, cajá, inativação térmica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0111  
Título: Bancada didática para controle de velocidade em motores de indução  
Aluno: Fábio Soares de Lima (03063679470)  
Orientador: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)  

  
Resumo:  
Os motores de indução foram utilizados, durante muito tempo, em acionamentos de baixo 
desempenho devido a sua estrutura não-linear e multivariável. Os acionamentos de alto 
desempenho eram dominados totalmente pelas máquinas de corrente contínua, devido à 
possibilidade de obtenção de modelos linearizados para longas faixas em torno de um ponto 
de operação, e a estrutura bastante simples, facilitando o projeto e implementação de 
controladores. Somente com o surgimento, na década de 70, da teoria de controle , é que se 
teve ferramenta teórica para um controle mais preciso das máquinas de corrente alternada. 
Adicionalmente, a partir da década de 80, com o desenvolvimento dos componentes 
eletrônicos, o motor de indução começou a surgir como uma alternativa em aplicações de 
alto desempenho. Nas industrias e em diversos processos automatizados, nos dias atuais, há 
a presença de diversos tipos de motores de indução para controlar esteiras, teares, portas, 
turbinas, entre outros tipos de maquinários, que necessitam de um controle de velocidade 
destes motores de tal forma que possa garantir uma estabilidade e um desempenho 
aconselhável a sua aplicação. Pensando neste ambiente de trabalho, buscamos desenvolver 
uma plataforma que possa ser bastante amigável. Utilizando a linguagem G, teremos a 
possibilidade de oferecer um ambiente de fácil manipulação para o usuário, deixando com 
que este, apenas se preocupe em modelar e implementar sua técnica de controle.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Título: ADIÇÃO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA PROCESSO DE 
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Resumo:  
O presente trabalho trata sobre o desenvolvimento e implementação de ferramentas 
computacionais voltadas para a produção de biocombustível, com finalidade de tomar 
decisões mais precisas em síntese e análise de projetos.Tais ferramentas têm como 
objetivos principais à análise da viabilidade técnica e econômica para a produção de 
biocombustíveis e otimização do projeto. O balanço de massa, energia e a avaliação 
econômica serão obtidos através de simulações. Está-se utilizando o software Super Pro 
Designer para a geração de fluxogramas e softwares como Delphi para a construção do 
banco de dados. Os resultados, infelizmente, ainda não puderam ser concluídos devido ao 
bolsista estar temporariamente afastado das atividades devido a problemas de saúde.  

Palavras chave: Biocombustível, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: ET0118  
Título: GERAÇÃO BIDIMENSIONAL E TRIDIMENSIONAL DE SÓLIDOS 
POLIÉDRICOS EM MODELADORES CAD B-Rep  
Aluno: Alysson Geisel Medeiros de Araújo Dantas (02719166480)  
Orientador: ANGELO RONCALLI OLIVEIRA GUERRA (35808225434)  

  
Resumo:  
Este trabalho desenvolveu uma ferramenta capaz de realizar a geração de malhas 2D e 3D. 
Com a utilização do algoritmo de Delauny é possível realizar a decomposição de uma face 
em triângulos (malhas em 2D). No caso de um sólido (malhas em 3D), basta generalizar o 
conceito para todas as faces do mesmo, para isso é necessário que na maioria dos casos (das 
faces), antes de ser chamado o algoritmo que realiza geração de malha 2D sejam realizadas 
transformações geométricas (translações e/ou rotações) sobre as faces, em seguida, o 
algoritmo de Delauny é executado.  
Após a triangulação de todas as faces do sólido, a etapa seguinte consistiu em determinar 
um ponto dentro do sólido, sendo este comum a todos os triângulos das faces. Em seguida, 
criou-se uma estrutura constituída de quatro pontos, com o objetivo de for mar tetraedros. 
Então, para cada triângulo das faces do sólido, acrescentou-se o ponto comum, formando 
assim diversos tetraedros onde todos tem um ponto em comum. À medida que os tetraedros 
foram sendo criados, estes foram armazenados em uma estrutura de dados do tipo lista 
encadeada. Com a geração dos tetraedros (malhas em 3D), pode-se concluir que o objetivo 
final do projeto foi alcançado e que a partir do presente momento a comunidade acadêmica 
passará a contar com mais uma ferramenta capaz de realizar a geração de malhas 2D e 3D, 
com um diferencial em relação às demais ferramentas encontradas no mercado, o de ser 
gratuito.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: ET0127  
Título: Integração de Dados e Mepamento Geológico do Núcleo Arqueano Serra Caiada, 
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Aluno: Luiz Gustavo da Silveira Dias (00973449403)  
Orientador: ZORANO SERGIO DE SOUZA (15603180404)  
Co-autor: Jaqueline de Assumpção Farias (01073888479)  

  
Resumo:  
O Maciço São José de Campestre tem sido objeto de amplas pesquisas nos últimos anos, os 
quais permitiram definir um núcleo de rochas arqueanas na região de Serra Caiada – São 
José de Campestre, leste do RN. O trabalho em foco objetiva aperfeiçoar o mapeamento 
geológico existente e a constituição litoestratigráfica e estrutural da área. No período de 
8/2001 a 7/2002, foram efetuados levantamentos bibliográficos, georreferenciamento de 
cartas topográficas e compilação de mapas pré-existentes, com uma etapa de campo para 
descrição de nove afloramentos e coleta de amostras para estudos petrográficos. Procedeu-
se à interpretação de fotografias aéreas da área de interesse, com plotagem dos pontos 
visitados, interpretação de fotografias aéreas e tratamento de imagens de satélite com o 
programa ER-Mapper. Como resultados concretos da pesquisa, citam-se: 1) um mapa 
geológico na escala original 1:100.000 da área compreendida entre os municípios de Taipu, 
Poço Branco, João Câmara e Bento Fernandes; 2) um banco de dados onde foram 
armazenadas cartas topográficas georreferenciadas e imagens de satélite Landsat 5TM de 
toda a área, bem como diferentes composições realizadas nestas imagens.  
Modalidade de bolsa: CNPq/PIBIC  

Palavras chave: Mapeamento Geológico, Arqueano, Serra Caiada  
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Aluno: Elves Fernandes da Silva (03056891426)  
Orientador: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)  

  
Resumo:  
Este trabalho apresenta duas formas de cálculo para correção do fator de potência em 
sistemas elétricos industriais com harmônicos. O problema consiste em se fazer a correção 
ótima do fator de potência de uma indústria alimentada por uma fonte de tensão não 
senoidal e considerando, ou não, a sua linha de transmissão. Isto implica em se determinar 
o valor do capacitor ótimo a ser introduzido em paralelo com a carga da indústria. Para isso, 
foi aplicada a seguinte metodologia: o fator de potência na carga foi selecionado como a 
função objetivo a ser otimizada com respeito a capacitância do capacitor. A otimização 
dessa função implica em maximizá-la. Para a solução, empregou-se uma forma direta de 
busca em uma variável e a forma otimizada em uma variável, ambas separadamente. A 
forma direta consiste em fazer variar o valor da capacitância em uma faixa de valores e, 
aplicando na função fator de potência, calcular o mesmo. Com os valores obtidos de fator 
de potência, constrói-se um gráfico, onde se pode observar sua variação em função do valor 
do capacitor a ser instalado em paralelo com a carga. O algoritmo da forma otimizada é 
mais sofisticado e se baseia no método de busca da Seção Áurea, com interpolação 
parabólica. Após a aplicação de ambos os métodos de otimização, verificou-se que os 
mesmos produziam resultados similares, isto é, valores idênticos de capacitâncias dos 
capacitores que devem ser colocados em paralelo com a caga.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: P&D COSERN  
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Resumo:  
Processos que empregam como solvente de extração gases sob altas pressões, denominados 
genericamente de tecnologia supercrítica, são conhecidos como processos limpos. Seus 
produtos estão isentos de resíduos tóxicos, e geralmente possuem uma qualidade elevada 
quando comparados aos produtos obtidos por técnicas convencionais. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o comportamento do rendimento de extração por esta técnica mediante 
a variação de alguns fatores: Tempo de extração, granulometria da amostra e vazão de 
operação. Para isto foi realizado um planejamento fatorial 23 completo, com repetições no 
ponto central. A granulometria analisada foi de 8, 10 e 14 mesh (partículas grossas) e 28, 
35 e 48 mesh (partículas finas), em proporções iguais em peso. O tempo de extração 
avaliado foi de 1,5 h e 3 h. A vazão de CO2 investigada foi de 0,6 e 1,2 g CO2/min. Todos 
os experimentos foram realizados a 15ºC e 66,7 bar. Lippia Sidoides (Alecrim Pimenta) e 
Eucalyptus Tereticornis (Eucalipto-NE) foram escolhidas como matéria prima neste estudo, 
em função de sua abundância na região e alto teor de óleo essencial. Os resultados 
mostraram que as variáveis analisadas apresentam uma grande influência no rendimento de 
extração.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0142  
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Orientador: ANDRÉ LAURINDO MAITELLI(42046637100)  

  
Resumo:  
É cada vez maior o número de equipamentos elétricos com características não lineares 
presentes no sistema elétrico. Estes equipamentos, em sua maioria, além de introduzirem 
correntes harmônicas, operam com baixo fator de potência e muitas vezes desequilibrados. 
As correntes harmônicas comprometem a qualidade da energia elétrica afetando 
equipamentos eletrônicos sensíveis e equipamentos elétricos, provocando problemas como 
sobre-aquecimento, vibrações, erro de medição em instrumentos de medida entre outros 
problemas. Daí a necessidade de pesquisa no sentido de combater estas perturbações. Uma 
alternativa bastante estudada hoje é a utilização de filtros ativos. O objetivo deste trabalho 
será o desenvolvimento de um software de controle utilizando a técnica de redes neurais, 
para ser aplicado em um Filtro Ativo capaz de suprimir componentes harmônicas, 
desequilibradas e reativas, em um sistema elétrico alimentando uma carga. Nas etapas já 
vencidas, implementou-se o treinamento da rede e realizaram-se simulações, com 
resultados promissores. Nas próximas etapas, deverá ser modelado o sistema objeto do 
estudo e definida a estratégia de controle. Novas simulações serão realizadas para a 
subsequente implementação experimental incluindo o treinamento prático da rede.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Foi sintetizado pelo método Pechini uma resina de titânio, partindo-se de uma solução de 
isopropóxido de titânio IV junto a uma solução de ácido cítrico/etilenoglicol a baixa 
temperatura sob agitação magnética. Foram adicionadas a resina de titânio, soluções de 
ácido oxálico, Pb(NO3)2 e solução ácida de La2O3. O pH do meio foi elevado com o uso 
de NH4OH, levando assim a uma completa precipitação do oxalato de chumbo e oxido de 
lantânio sobre as partículas de titânio. A fase PTL (0,91/0,35/0,09 - titanato de chumbo 
lantânio) obtida foi calcinada, moída, seca e caracterizada por análise térmica diferencial, 
difração de raios-X e análise de fotoluminescência. A análise térmica diferencial mostrou 
uma nucleação da fase cristalina em 450ºC/3h e intensos picos da fase PTL cristalina 
durante a calcinação em aproximadamente 860ºC/3h e a análise de difração de raios-X 
confirmou o pó ainda amorfo em 300ºC/3h e 350ºC/3h. A análise de fotoluminescência do 
pó na região do visível mostrou intenso pico de luminescência em 300ºC/3h com forte pico 
de absorção em 579nm. O aumento da temperatura de 300ºC/3h para 350ºC/3h mostrou um 
aumento do efeito fotoluminescente com um forte pico de absorção em 603nm.  

Palavras chave: Pechini, PLZT, Fotoluminescência  
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Resumo:  
O presente trabalho tem por objetivo descrever as etapas que são desenvolvidas durante 
uma operação para o lançamento de um foguete que leva a bordo instrumentos científicos. 
Neste trabalho descreveremos as etapas da, assim chamada “Operação Parnamirim” que 
culminou com o lançamento de um foguete Sonda III, em 12 de Maio de 2002 no CLBI 
com a parecia da UFRN, INPE, CTA, AEB , CLBI, IAE , CLA e UFPB.Durante o vôo a 
carga útil realizou medidas de luminescência atmosféricas nos comprimentos de ondas, 
557,7 nm e 630 nm na região F da ionosfera, bem como de densidade do plasma 
ionosférico, entre 150 e 500 quilômetros de altitude. A definição do instante de lançamento 
levou em conta características das emissões luminescentes obtidas a partir de observações 
realizadas em tempo real envolvendo as estações ionosféricas de Natal e São João do Cariri 
(PB). O módulo da carga útil F2Glow-2, que abrigava os instrumentos de pesquisa – 
fotômetro, sondas de Langmuir e capacitiva em alta freqüência - foi desenvolvido pelos 
Laboratórios Laser e Sonda do INPE em colaboração com o Departamento de Física 
Teórica e Experimental da UFRN, dentro de uma parceria envolvendo INPE, o IAE/CTA e 
o CLBI, com o apoio e financiamento da Agência Espacial Brasileira (AEB). A Campanha 
teve êxito completo e os pesquisadores e técnicos das instituições envolvidas estão 
atualmente iniciando a fase de tratamento e análise dos dados obtidos.  

Palavras chave: Foguete, Ionosfera, Experimentos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Com o objetivo de preparar o titanato zirconato de chumbo-cálcio, PZT-Ca foi utilizado a 
associação dos métodos Pechini e Oxalato Parcial que consistiu na precipitação dos 
oxalatos de chumbo e cálcio, em pH básico, sobre as partículas da fase de titanato de 
zircônio, ZT. A razão estequiométrica foi de 0,995mol% de PbO, 0,53mol% de ZrO2, 
0,47mol% de TiO2 e 0,005mol% de CaO, (53/47/0,5). Foi feita a análise térmica 
diferencial (ATD) entre 250°C até 1000°C da mistura ZT/PbC2O4-Ca2C2O4 e foi 
observado a decomposição dos oxalatos por uma reação endotérmica. Na análise 
termogravimétrica, TGA, foi observado uma grande perda de massa na mesma faixa de 
temperatura da decomposição dos oxalatos, (400°C). Na difração de raios -X foi observado 
a presença das fases PZT e PbO com formação da fase PZT-Ca entre 550°C e 700°C/3h. 
Nesta faixa de temperatura ocorreu a formação da fase PZT-Ca na interface interna de ZT e 
PbO-CaO. Foi observado a formação da fase 100% cristalina em 750°C/3h, não observado 
por DTA. A redução da área de superfície da mistura ZT/PbO-CaO para PZT-Ca foi de 
3,25m2/g à 600°C para 1,2m2/g à 800°C, evidenciando a formação da fase de PZT-Ca com 
uma redução da área de superfície em função da temperatura. A microscopia eletrônica de 
varredura, MEV, mostrou que o aumento de temperatura de calcinação leva ao aumento na 
temperatura de sinterização. Comparações entre o tamanho de partículas obtido por BET e 
pela equação Scherrer por DRX, mostrou um aumento do tamanho dos cristais e 
diminuição do tamanho médio de partículas em função da temperatura.  

Palavras chave: PZT-Ca, Metodo Oxalato Parcial, Pechini  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O Batólito de Catolé do Rocha está inserido no contexto geológico da Província 
Borborema, mais precisamente na porção oeste da Faixa Seridó (no contexto da unidade 
geotectônica denominada de Maciço Rio Piranhas), em regiões limítrofes dos estados do 
Rio Grande do Norte e da Paraíba. Este corpo tem uma área aflorante em torno de 1000 
km2, constituindo-se no maior plúton granitóide da tipologia Itaporanga no âmbito da 
Província Borborema. Em mapas prévios o corpo mostra uma forma ligeiramente 
arredondada, seccionado ao meio por uma extensa zona de cisalhamento de direção NE-
SW. Os dados até então disponíveis dizem respeito a cartografia geológica por meio de 
sensores remotos e fotografias aéreas, e dados de campo coletadas a partir da realização de 
dois pe rfis de reconhecimento no batólito; um de direção aproximada NE-SW (Patu-Catolé 
do Rocha) e outro W-E (Catolé do Rocha -Brejo da Cruz). Estes dados preliminares 
evidenciam no corpo a dominância de um fácies "granito porfirítico grosso", e a presença 
de microgranitos subordinados. Petrograficamente os granitos porfiríticos são 
essencialmente anfibólio-biotita monzogranitos, e os microgranitos são representados por 
biotita monzogranitos e biotita sienogranitos. Rochas dioríticas ocorrem principalmente 
como enclaves de formas e dimensões variadas, inclusos principalmente nos granitos 
porfiríticos.  

Palavras chave: , ,  
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Resumo:  
O cefalotórax do camarão é a parte do camarão não consumida convencionalmente, neste 
encontram-se todos os órgãos do camarão. E em decorrência do alto índice de proteína 
presente no cefalotórax, aproximadamente 55%, este trabalho estudou a possibilidade de 
usá-lo na alimentação humana, na forma de uma farinha. Atualmente, não há indicação de 
que a indústria da carcinocultura faça uso racional deste resíduo. Com o propósito de 
avaliar o índice de aceitação da farinha de cefalotórax do camarão foi realizada a análise 
sensorial da mesma em uma receita de biscoito com três concentrações de farinha. Os 
produtos para análise sensorial foram denominados amostra 01, 02 e 03 de acordo com o 
teor de farinha contida no biscoito, respectivamente 0, 16,5 e 33% em relação a quantidade 
de farinha de trigo usada. Foi usada uma escala hedônica com 21 provadores e para os 
atributos aparência, textura, sabor, cor e odor. Todos os atributos alcançaram índice de 
aceitação superior a 70% (índice exigido para o produto ser considerado aceito) para a 
amostra com 16,5% de farinha de cefalotórax. A amostra com 33% foi reprovada no 
atributo odor com 67,2%, pois os provadores consideraram o cheiro muito forte. Já a 
amostra sem farinha de cefalotórax foi reprovada nos atributos sabor, cor e dor. Portanto, 
fica constatada a viabilidade da comercialização da farinha de cefalotórax de camarão, visto 
que o índice de aceitação foi alto e o custo de produção é baixo.  

Palavras chave: Camarão, Cefalotórax, Análise sensorial  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O mapeamento geológico da região de Serrinha (RN) compõe uma base de dados para 
interpretação de mapas aerogeofísicos, visando a pesquisa de aqüíferos fraturados no 
cristalino. A região situa -se no Maciço São José do Campestre. Em ordem crono-
estratigráfica, é composta por ortognaisses bandados; ortognaisses sienograníticos; corpos 
metamáficos; granitos porfiríticos e quartzo-dioritos; microgranitos equigranulares, tardios; 
coberturas holocênicas. Foram identificados três eventos de deformação dúctil, D1, D2 e 
D3. O bandamento S1 é caracterizado apenas nos ortognaisses mais antigos, enquanto o 
fabric D2 está também impresso nas metamáficas e ortognaisses sienograníticos. O evento 
D3 é responsável pela estruturação principal da região durante o Ciclo Brasiliano.  
Fraturas ocorrem predominantemente nas direções N-S e NW, preenchidas por quartzo, 
pegmatito, biotita e epídoto, caracterizando uma idade tardi-brasiliana para essas estruturas. 
Preenchimentos locais por carbonatos evidenciam reativação recente. O mapa do campo 
magnético total não mostrou uma boa correlação com as litologias mapeadas, todavia 
delineando os trends dúcteis. O mapa de condutividade elétrica destaca as regiões de lagoas 
e de aluviões, porém não apresenta anomalias expressivas nas direções N-S e NW, o que 
sugere que essas fraturas, antigas, não exercem forte controle no acúmulo de água 
subterrânea, possivelmente pela sua orientação desfavorável à reativação/abertura pelo 
campo de tensões neotectônico.  

Palavras chave: Mapeamento geológico, Aquíferos fraturados, Mapas aerogeofísicos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Quando o Universo era ainda muito jovem, flutuações na densidade em certas  
regiões podem ter formado buracos negros primordiais (PBHs) . Enquanto a massa  
de um buraco negro nascido do colapso gravitacional de uma estrela é da ordem  
de três massas solares, os PBHs teriam se condensado com diferentes massas e tamanhos, 
como no caso dos mini buracos negros, do tamanho de uma partícula elementar. Algumas 
teorias apontam os PBHs como responsáveis pela formação certos aglomerados de galáxias 
e pela elevação da energia térmica no universo primordial. Neste trabalho apresentamos um 
panorama sobre a formação destes objetos e sobre o seu papel  
em teorias cosmológicas atuais.  

Palavras chave: Buraco Negro, Relatividade Geral, Cosmologia  
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Resumo:  
A fermentação em meio sólido pode ser definido como processo microbiano que ocorre 
principalmente na superfície de materiais sólidos. O presente trabalho objetiva avaliar o 
enriquecimento protéico do resíduo de goiaba, associado ou não ao bagaço de cana e farelo 
de milho por inoculação da levedura Saccharomyces cerevisae. O resíduo de goiaba foi 
seco em estufa e caracterizado quanto ao teor de açúcares redutores totais (ART), teor de 
umidade e granulometria. Foram avaliados quatro grupos experimentais, tomando-se 
amostras diárias ao longo de cinco dias para a dosagem protéica: R (10g de resíduo), RB 
(8,4g de resíduo e 1,6g de bagaço de cana), RM (7,2g de resíduo e 2,8g de farelo  de milho) 
e RBM (6,25g de resíduo, 1,25g de bagaço de cana e 1,25g de farelo de milho). A 
fermentação foi conduzida em erlenmeyers de 250ml mantidos em incubadora a 31ºC. 
Foram considerados o ganho de proteína (mg ptna/g amostra) e a produtividade protéica de 
cada sistema (mg ptna/ g amostra.h). O resíduo apresentou umidade em torno de 3,9% e 
ART em torno de 60 mg/g. A máxima produção protéica entre todos os grupos 
experimentais foi alcançada após 72 horas de cultivo. Observou-se que o maior ganho 
protéico ocorreu no grupo RB (361,91 mg/g), alcançando também elevada produtividade 
(5,02 mg/g.h) após 72 horas. Pode-se inferir que a adição do bagaço de cana permitiu a 
criação de espaços vazios, aumentando por sua vez a aeração do sistema e afetando 
positivamente a produtividade protéica.  

Palavras chave: fermentação semi-sólida, goiaba, proteína  
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Resumo:  
A fermentação em substrato sólido (FSS) tem sido alvo de muitos estudos nas últimas 
décadas devido à grande variedade de produtos resultantes. O objetivo desta pesquisa foi 
determinar a melhor associação de substratos para o enriquecimeno protéico do bagaço de 
abacaxi por FSS usando a levedura Saccharomyces cerevisae na forma de fermento 
biológico fresco. Os substratos estudados foram o bagaço de cana e farelo de milho. O 
resíduo de abacaxi coletado em unidade produtora de polpa de fruta, foi seco em estufa e 
moído. O bagaço de abacaxi foi caracterizado quanto ao teor de umidade e açucares 
redutores totais (ART). Foram avaliados quatro grupos experimentais, mantidos a 31oC em 
erlenmeyers de 250 ml, tomando-se amostras diárias para análise protéica (método Biureto) 
por cinco dias: R (10g de resíduo), RB (8,4g de resíduo e 1,6g de bagaço de cana), RM 
(7,2g de resíduo e 2,8g de farelo de milho) e RBM (6,25g de resíduo, 1,25g de bagaço de 
cana e 1,25g de farelo de milho). O resíduo de abacaxi apresentou umidade em torno de 
27,2% e teor de ART de 636 mg/g. Foram avaliados o ganho de proteína (mg ptna/g 
amostra) e a produtividade (mg ptna/g amostra.hora), observando-se que todos os grupos 
experimentais alcançaram picos produtivos após 72 horas de cultivo. Os grupos R e RB 
apresentaram ganhos protéicos semelhantes (245,85 e 243,78 mg/g, respectivamente), ao 
passo que o grupo RM alcançou a máxima produtividade (4,07 mg/g.h) e ganho protéico 
(293,52mg/g) dentre os grupos analisados.  
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Resumo:  
O presente projeto diz respeito ao desenvolvimento de algoritmos evolucionários, segundo 
a metáfora transgenética, para o Problema Quadrático de Alocação. Foi feita uma revisão 
bibliográfica do Problema Quadrático de Alocação e ao estudo e compreensão de 
algoritmos metaheurísticos e, em especial, da Transgenética Computacional. Dentre as 
técnicas metaheurísticas estudadas estão: Simulated Annealing (Kirkpatrick et al., 1983, 
Aarts e Krost, 1989), sociedade de insetos – Colônia de formigas (Dorigo et al, 1996), 
Algoritmos Genéticos (Holland et al.(1957)) e Algoritmos Transgenéticos (Gouvêa et 
al.(2001)). Foram implementados e testados programas com algoritmos metaheurísticos. O 
algoritmo evolucionário implementado para o Problema Quadrático de Alocação foi 
baseado no de Merz e Freisleben et al. (1999a). Foi desenvolvido o algoritmo transgenético 
extra-intracelular (EITA) com base no algoritmo genético híbrido de Merz e Freisleben et 
al. (1999a). Os resultados foram analisados através da comparação com algoritmos 
implementados segundo outras abordagens. O algoritmo transgenético atingiu a melhor 
solução da literatura para a maioria das instancias consideradas. Além disto, por não 
envolver procedimentos de busca local, o algoritmo transgenético foi inigualavelmente 
mais rápido.  

Palavras chave: , ,  
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Resumo:  
O sistema ZrO2.Y2O3.La2O3 foi processado com o uso do método Pechini de obtenção de 
pós. O pó resultante foi caracterizado por difração de raios-X, DRX, infravermelho, IV e 
análises térmica diferencial e termogravimétrica, TG-DTA. Foi acompanhada a 
decomposição da resina e a formação de solução sólida com a estabilização do óxido de 
zircônio nas estruturas tetragonal e/ou cúbica. De acordo com as regras de formação de 
solução sólida substitucional, a adição de lantânio não estabiliza o ZrO2, no entanto foi 
observado a estabilização das fases mais estáveis da zircônia. Segue-se assim que a 
formação de solução sólida entre ZrO2 e La2O3 causaria uma reação com formação de 
defeitos tipo vacâncias igual a causada pela adição de Y2O3 na estrutura.  
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Resumo:  
Biosurfactantes são moléculas anfifílicas com uma parte hidrofóbica e outra hidrofílica 
sintetizadas por microrganismos como bactérias ou fungos. Os biosurfactantes são capazes 
de reduzir a tensão superficial e interfacial de meios, favorecendo uma melhor interação 
entre as substâncias de diferentes polaridades como água e óleo. Neste trabalho realizou-se 
o cultivo de microrganismos produtores de biosurfactantes utilizando 03 diferentes 
condições. Condição (A) onde o meio continha apenas melaço e o inóculo era preparado 
em meio igual ao utilizado no cultivo, condição (B), o meio continha 1% de melaço, 1% de 
petróleo, com inóculo preparado na presença de petróleo, condição (C), o meio contendo 
1% de melaço, 1% de petróleo e o inóculo era preparado com meio sem petróleo. Os 
cultivos foram conduzidos em shaker por 96 horas e amostras tomadas em intervalos de 
tempo pré-estabelecidos para se realizar o acompanhamento da tensão superficial do meio 
utilizando-se um tensiômetro da marca Dunoüy, modelo 70545. Verificou-se redução da 
tensão superficial do meio em todas as 03 condições estudadas, observando-se uma maior 
redução da tensão na condição A . Indicando ser esta a condição de cultivo (A) que 
proporciona melhores condições para as células sintetizarem o biosurfactante.  

Palavras chave: Tensao Superficial, Biosurfactantes,  
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Resumo:  
 
A nova Constituição brasileira, promulgada em 1988 adiciona ao processo de 
descentralização das políticas públicas de natureza social, mecanismos de participação, 
sendo os mais importantes os Conselhos Gestores. Neste sentido, este trabalho objetiva 
compreender o desempenho de três Conselhos Gestores do Estado do Rio Grande do Norte 
– Conselho Estadual da Saúde, do Trabalho e da Assistência Social, no tocante a 
participação cidadã e o controle social, buscando ampliar o campo de explicações das 
dinâmicas participativas nestes fóruns de decisão.Utilizando como subsidio referências 
bibliográficas acerca da temática, além de análise de entrevistas e atas de reuniões, 
apresentamos como resultado preliminar deste trabalho, diferenciações quanto a 
participação no interior do conselho  
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Resumo:  
A radiação é a propagação de energia eletromagnética através do meio físico. Para cada 
freqüência, existe um diferente tipo de radiação, o que resulta no chamado espectro 
eletromagnético. Dependendo do nível de energia transportado, a radiação é classificada em 
ionizante ou não-ionizante. A ionizante, por transportar altos níveis de energia, pode alterar 
o estado físico do átomo, fazendo com que este torne-se carregado eletricamente (ionizado). 
Por outro lado, a não-ionizante (faixa de rádio-freqüências), não altera o estado físico do 
átomo, preponderando dois efeitos: os térmicos e os atérmicos. Atualmente, pelo pouco 
conhecimento que os efeitos atérmicos provocam sobre o ser humano, as normas levam em 
consideração os efeitos térmicos, caracterizados pela taxa específica de absorção (SAR). 
Este trabalho objetiva analisar as normas atuais, em relação aos campos eletromagnéticos 
emitidos, correlacionando-as com as respectivas SARs. Uma aplicação deste estudo reside 
na atual problemática dos níveis máximos de radiações eletromagnéticas emitidas pelas 
estações rádio base (ERBs) e pelos aparelhos celulares, utilizadas nos sistemas de telefonia 
móvel. As normas adotadas no Brasil foram feitas pela ICNIRP (International Commission 
for Non Ionising Radiation Protection), na qual, para 870 MHz, o nível máximo de 
exposição recomendado é de 4,35 W/m² e o índice máximo tolerável para a SAR é de 0,08 
W/Kg, ao nível do organismo, e 2 W/Kg, ao nível da cabeça para exposição.  
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Resumo:  
O projeto consiste no aprimoramento de uma frota de mini-robôs já existente na base de 
Sistemas Inteligentes, no intuito de servir como base de testes para os projetos de mestrado 
e doutorado em desenvolvimento na área de controle de robôs realimentados por visão 
computacional. A frota apresentava alguns problemas: baixa taxa de transmissão de dados, 
projeto mecânico de dimensões não satisfatórias, consumo de baterias não otimizado, bem 
como relação torque/velocidade não adequada para a aplicação (futebol de robôs). Visando 
resolver estes problemas, o sistema foi reprojetado e foram especificados e adquiridos 
novos componentes mais adequados para a aplicação, tais como transceptores FM mais 
velozes, e microcontroladores com mais funcionalidades embutidas. O chassi foi 
reprojetado e reconstruído, atendendo às normas do futebol de robôs. A relação 
torque/velocidade dos robôs, que não era satisfatória, foi aumentada a partir da 
especificação de rodas menores. O projeto mecânico e elétrico dos mini-robôs já foi testado 
e aprovado. Prioriza-se agora a programação dos microcontroladores (em fase de 
conclusão) e o projeto de uma nova placa de circuito impresso (dificultado devido às 
dimensões dos mini-robôs). Com base na plataforma desenvolvida, vários trabalhos já 
foram publicados em eventos científicos nacionais. Por ser multidisciplinar, este trabalho 
permitiu integrar conhecimentos adquiridos em sala de aula, contribuindo positivamente 
para a formação científica do bolsista.  
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Resumo:  
O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo sendo constituído basicamente por 
hidrocarbonetos. As especificações do óleo diesel previamente definidas são necessárias 
para permitir um bom desempenho do produto, minimizando o desgaste nos motores e a 
emissão de poluentes, gerados na queima do produto. O presente trabalho prever algumas 
das propriedades físico-químicas do óleo diesel comercial sendo recolhida as amostras em 
postos do Rio Grande do Norte e da Paraíba. As análises físico-químicas estudadas foram: a 
densidade relativa a 20/4. ºC, teor de enxofre, índice de refração, índice de cetano, ponto de 
névoa e ponto de entupimento do óleo diesel. Na metodologia, seguindo as normas ASTM, 
foram utilizados os equipamentos DE 40 Density Meter para as análises da densidade, o 
EDX-800 Energy Dispersive X-Ray Spectrometer para análises do teor de enxofre, o 
software AFRO para resultados do índice de cetano, e o equipamento CPP 5Gs da ISL para 
resultados das análises do ponto de névoa e ponto de entupimento. A partir das observações 
das análises nas amostras de óleo diesel foi verificado que o diesel mais denso possui um 
teor de enxofre e índice de refração mais elevado. Por outro lado, os parâmetros de índice 
de cetano, ponto de névoa e ponto de entupimento foram inferiores nessas amostras.A 
correlação entre as diferentes análises possibilita avaliar o combustível e seus 
enquadramentos dentre as especificações para que haja um bom desempenho do produto.  

Palavras chave: óleo diesel, densidade relativa,  
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Resumo:  
O objetivo do trabalho é aperfeiçoar o mapeamento geológico de corpos vulcânicos 
relativos ao magmatismo Macau no RN. A partir de interpretação de fotografias aéreas e de 
imagens de satélite, foram elaborados mapas na escala 1:40.000 contendo dados geológicos 
e estruturais dos corpos vulcânicos, além de um mapa detalhado do Pico do Cabugi 
(Lages). Neste, foram reconhecidos dois tipos de basaltos, ainda não descritos na literatura. 
Eles foram distinguidos com base em relações de inclusão e texturas macro e 
microscópicas. O basalto 1, mais antigo, é homogêneo, tem textura fina, não apresenta 
xenocristais ou xenólitos, e possui fenocristais de olivina e clinopiroxênio. Já o basalto 2, 
mais jovem, é heterogêneo, mostra evidências de estruturas de fluxo (textura traquitóide) e 
xenocristais de olivina, quartzo e clinopiroxênio, todos com hábito anédrico e extinção 
ondulante, sugerindo o escoamento violento / caótico do magma. Também contêm 
microxenólitos de basalto 1, peridotito, gnaisse, quartzo e pegmatito. Os basaltos 1 e 2 
podem mostrar estruturas do tipo disjunção colunar, com eixo de coluna ora horizontal, ora 
com mergulho forte. Os basaltos descritos são truncados por diques (direção NNE) de 
microgabros, encontrados no contorno sul do neck vulcânico.  
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Resumo:  
A eficiência da aeração em um reator biológico é conseqüência da transferência de 
oxigênio a qual pode ser quantificada em conformidade com a quantidade de oxigênio 
consumida pelas reações envolvidas. O estudo da transferência de oxigênio é realizado em 
um reator agitado de aço inoxidável, capacidade de 1,3 litros, com reciclo da fase líquida, 
controle de temperatura, vazão e velocidade de agitação. Neste reator é estudado a oxidação 
catalítica do sulfito de sódio cujo objetivo é a determinação da área interfacial de contato 
gás - líquido, parâmetros cinéticos e do fluxo de transferência das fases envolvidas no 
processo. O catalisador utilizado na reação é o sulfato de cobalto na concentração de 1 x 
10-4 mol/L. Os parâmetros estudados foram a velocidade superficial da fase gasosa (1,7 - 
16,7 x 10-6 m3/s), concentração do sulfito (0,4 - 1 mol/L). Durante a reação, coletas das 
amostras foram realizadas cuja concentração do sulfito foi determinada por titulação. A 
concentração da fase gasosa é acompanhada por uma sonda conectada a um oxímetro 
digital. A oxidação do sulfito de sódio permite identificar a natureza bem como a ordem da 
reação relativa a cada constituinte presente no meio. Além disso, o fluxo de transferência de 
massa relativo ao sulfito e ao oxigênio é estimado. Finalmente é desenvolvida uma 
metodologia para estimativa da área interfacial de contato gás - líquido, utilizando uma 
reação pseudo de 1a ordem da oxidação de sulfito de sódio.  
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Resumo:  
A Técnica Termométrica Quasiisotérmica (TTQ), apresentada originalmente por Berthet et 
al. e aperfeiçoada por Souza et al., é um método sintético, que consiste em evidenciar, 
através da temperatura, a variação do número de fases de um sistema quando o equilíbrio é 
deslocado. Na TTQ controla-se os efeitos térmicos associados às transformações ocorridas 
no sistema a uma temperatura praticamente constante. O objetivo deste trabalho é testar a 
técnica Termométrica Quasiisotérmica na obtenção de dados de solubilidade dos sistemas 
CoCl2 + TBP(tributilfosfato) + H2O e Co(NO3)2 + TBP + H2O à uma temperatura de 
25ºC. O principio do método consiste em medir os efeitos térmicos associados às 
transformações que ocorrem no sistema sólido-líquido a temperatura praticamente 
constante. A composição global de cada mistura é conhecida e modificada 
progressivamente pela adição contínua e regular de um solvente, no caso a água, e a medida 
em que ocorre a dissolução do soluto, têm-se presentes os calores de dissolução e de 
mistura. As transições são determinadas pelo monitoramento da temperatura através de uma 
interface A/D utilizando um sensor. Na região mais rica na fase orgânica, usou-se a técnica 
analítica pelo fato de não ser possível detectar os efeitos térmicos associados. A partir dos 
resultados de uma série de misturas convenientemente escolhidas e situadas nas regiões 
abaixo de sua curva de solubilidade, obtém-se posteriormente o traçado completo do 
diagrama de fases.  

Palavras chave: Equilibrio sólido-líquido, Diagrama de fases, Efeitos Térmicos  
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Resumo:  
 
A massa de uma galáxia pode ser obtida de duas maneiras diferentes: a partir de sua 
luminosidade ou da curva de rotação. Usando um modelo exponencial para a distribuição 
de matéria, aplicamos a mecânica newtoniana e calculamos a curva de rotação para uma 
galáxia espiral. Comparamos as curvas teóricas com dados observacionais e verificamos 
grande discordância nas regiões fora do disco óptico das galáxias. Ao invés das velocidades 
circulares das galáxias diminuirem após o disco óptico, conforme previsto nas curvas 
teóricas, as velocidades permanecem constantes ou aumentam suavemente mesmo para 
grandes distâncias. Isto indica, se a mecânica Newtoniana estiver correta, que existe um 
halo de matéria não-luminosa (a chamada matéria escura) nas galáxias espirais. Segundo os 
cálculos que comparam as duas curvas de rotação, a matéria escura seria responsável por 
cerca de 90% da massa total da galáxia. Uma outra possibilidade de se resolver o problema 
é através de uma mudança nas leis de Newton (MOND), fornecendo diferentes curvas de 
rotação em concordância com as obtidas experimentalmente. A questão da matéria escura 
está intimamente ligada com a estrutura e evolução do universo, sendo um problema que 
envolve interações em grandes e pequenas escalas e representa um grande desafio para os 
cientistas da atualidade.  
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Resumo:  
É uma análise da arquitetura de Flávio de Carvalho do ponto de vista da corrente 
expressionista. O estudo está baseado na pesquisa de Wolfgang Penht, a qual pretende 
demonstrar a influência que teve o expressinismo na arquitetura moderna.  
No trabalho são analisados os seguintes projetos do arquiteto: o Palácio do Governo em 
São Paulo, o Palácio do Congresso e o apresentado internacionalmente para o Farol de 
Colombo. Das suas obras construídas foi analisado o conjunto de casas na Vila América, 
entre a Alameda Lorena e a Alameda Ministro Rocha Azevedo ( projetas em 1933 ).  
O objetivo deste trabalho é tentar veriicar a possibilidade de se perceberem as mesmas 
características expressionistas que influenciaram a arquitetura proto-modernista européia e 
aquelas presentes na arquitetura brasileira, específicamente de Flávio de Carvalho. Isso a 
partir do trabalho realizado por Wolfgang Penht sobre a arquitetura expressionista.  
Outro objetivo do estudo é mostrar que o expressionismo, como arte de vanguarda, teria 
influenciado na formação da ideologia da arquitetura moderna.  
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Resumo:  
A expressão através de símbolos tem sido uma característica essencial em qualquer cultura 
humana. Desde os tempos primordiais até hoje o céu excita o imaginário popular e 
inúmeros simbolismos estão relacionados a ele. No ensino de astronomia a representação 
simbólica possui grande potencial didático-pedagógico, embora em geral não explorado no 
ensino tradicional. Neste sentido, é particularmente importante a adoção de um tratamento 
topocêntrico e que explore elementos de folclore, etnoastronomia e arqueoastronomia, que 
ajudam a estabelecer uma conexão multidisciplinar muito rica. Neste trabalho estudamos as 
manifestações do simbólico e de suas representações na relação do ser humano com a 
natureza em geral e, em particular, com as coisas do céu, adotando uma abordagem de 
caráter multidisciplinar holístico segundo uma perspectiva antropológica. Nos propomos a 
desenvolver recursos didático-pedagógicos para aplicações em sala de aula, em vários 
níveis de ensino e para públicos com diferentes perfis e interesses. Discutimos possíveis 
maneiras de utilizar o estudo dos símbolos para contribuir com a recuperação e integração 
de aspectos culturais locais e regionais e também vantagens deste tipo de abordagem do 
ponto de vista educacional. Este trabalho ainda se encontra em fase bastante inicial, pois há 
poucos meses começamos a nos envolver com ele.  

Palavras chave: Ensino de Astronomia, Abordagem antropológica holística, Astronomia e 
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Resumo:  
O uso de materiais fotônicos tem impulsionado a teoria relativa à propagação de ondas 
ópticas. A teoria  PBG (Photonic BandGap), banda proibida em fotônica, foi desenvolvida 
inicialmente para freqüências ópticas e pode facilmente ser aplicada para ondas 
milimétricas, microondas e antenas. A presença de materiais fotônicos como substrato de 
antenas planares têm algumas características importante tais como supressão de emissão 
espontânea e supressão de ondas de superfície. O arranjo de antena de microfita com 
substrato PBG será analisado usando o método de onda completa da Linha de Transmissão 
Transversa (LTT). Aplicando o método LTT, obteremos um conjunto de equações que 
representa os campos eletromagnéticos nas direções x e z em função do campo na direção y 
com o propósito de obtenção da freqüência de ressonância. A teoria PBG é baseada no 
princípio da localização da luz através da presença de espalhadores periodicamente 
posicionados em substratos fotônicos. Se a periodicidade é igual ou próxima ao 
comprimento de onda, a onda de luz cuja freqüência está dentro da banda proibida fica 
retida no material e não se propaga. A localização é alcançada perfurando pequenas lacunas 
periodicamente espaçadas em um material semicondutor criando desta forma uma alta 
constante dielétrica. Alguns parâmetros como largura e profundidade da banda proibida 
podem ser controlados simplesmente alterando o período e o raio das lacunas.  
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Resumo:  
Os trabalhos desenvolvidos até o presente momento por nós, consistiram na elaboração da 
cartografia geológica e caracterização petrográfica do granitóide de Barcelona, um plúton 
com aproximadamente 300 km2 de área aflorante, localizado na porção leste da Faixa 
Seridó, estado do RN. Trabalhos de campo foram realizados, com os seguintes objetivos: a 
confecção de um mapa geológico preliminar, que define as abrangências dos diversos 
litótipos existentes na área supracitada; descrições macropetrográficas, e coleta de amostras 
para a confecção de seções delgadas; e observações das relações texturais/estruturais com 
as rochas encaixantes. Posteriormente efetuou-se a etapa de laboratório, onde foram 
realizadas análises micropetrográficas (do plúton em questão),as quais permitiram 
identificar,três fácies texturais/petrográficas distintas: um tipo porfirítico, um tipo médio e 
outro fino, .Utilizou-se o diagrama de Streckeisen (1976) para se definir a nomenclatura 
dessas litologias, obtendo-se resultados no campo dos monzogranitos. Nas três fácies em 
questão, a mineralogia essencial é composta de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio. 
Nos dois primeiros fácies temos a presença de hornblenda, a qual está ausente no fácies 
fino. Foram definidos também, suites de rochas de natureza básico-intermediária de 
composição diorítica a quartzo diorítica. Etapas posteriores de campo serão realizadas com 
o objetivo de fechar a cartografia e a petrografia dos litótipos existentes na área.  
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Resumo:  
Recentes processos para obtenção de hidrogênio a partir do Gás Natural (GN), utilizando 
uma alta freqüência de plasma pulsado (HFPP), tem sido estudado. O processo de HFPP 
tem um sistema de separação relativamente simples para purificação do produto, mostrando 
ser um processo de baixo custo de operação e de investimento. Em princípio o metano, 
maior constituinte do GN, foi submetido a uma HFPP, onde foi decomposto, dando origem 
a diversos produtos neutros e ionizados, principalmente o hidrogênio, principal produto 
para aplicação energética. Dessa decomposição, dois produtos foram analisados: o 
hidrogênio absorvido por uma chapa de Ti e o resíduo sólido que ficou impregnado nas 
paredes da câmara e porta amostra. O H2 absorvido no Ti foi avaliado pela variação em 
peso e raios -X. O resíduo sólido, consistindo de um pó preto (fuligem) foi analisado por 
DTA, mostrou uma eficiência de 90% na quebra das moléculas de metano. O resultado do 
Raio-X feito nas amostras de Titânio mostrou a presença de hidretos de titânio, resultante 
do armazenamento de H2 nas chapas de Titânio puro.  
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Resumo:  
O concreto é um material dos mais utilizados na construção e suas propriedades reológicas 
são função de vários fatores entre os quais está o índice de vazios de seus agregados. A 
teoria de Larrard prediz propriedades do concreto quando é parametrizada com os dados do 
agregado a ser utilizado. Este trabalho tem como objetivo encontrar o índice de vazios de 
agregados miúdos da região de Natal visando à parametrização da teoria de Larrard. As 
teorias de distribuição de índice de vazios adotadas fazem o cálculo do índice de vazios em 
partículas esféricas e isto dificulta uma relação com grãos reais. As medidas do índice de 
vazios foram determinadas através de picnometria, com vibração controlada, medindo a 
temperatura da água utilizada na determinação da densidade da areia de determinada 
granulometria. Nas observações feitas, das cinco granulometrias de areia diferentes, o 
índice de vazios cresce inversamente proporcional ao diâmetro médio dos grãos. Várias 
dificuldades foram contornadas durante a medição do índice de vazios da areia: a) 
impermeabilidade de amostra constituída por grãos menores que 0,15mm que foi resolvida 
com a utilização de dois picnômetros e b) necessidade de utilização de mais de um método 
para comparação dos resultados. Os resultados experimentais se mostram coerentes com a 
teoria de Larrard.  
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Resumo:  
A participação da Mulher na política brasileira teve como líder a feminista Bertha Lutz,nas 
décadas de 1920 e 1930.O movimento que ela criou e dirigiu,objetivava a participação 
plena das mulheres através da conquista de seus direitos políticos.O Rio Grande do Norte 
também teve como um de seus grandes nomes femininos a pioneira Nísia Floresta 
Brasileira Augusta,que foi um dos maiores nomes na defesa dos direitos políticos 
femininos. Este trabalho tem por objetivo resgatar a participação da mulher na política do 
Rio Grande do Norte na década de 20, analisando para isso os jornais “A República”, “O 
Mossoroense” e a revista “A Cigarra”, que circularam nessa década e relatam a opinião da 
sociedade patriarcal e conservadora, sobre a qual as mulheres , interessadas em atuar na 
política vigente local, teriam que ultrapassar. Visa mostrar a repercussão da Lei nº 660, de 
1927, referente aos direitos políticos pertencentes à mulher brasileira, e como foi a 
conquista efetiva ou plena dessa participação feminina na política do país, focalizando o 
Estado do Rio Grande do Norte, que em sua história, teve a primeira mulher eleitora do 
Brasil. Diante da análise desses jornais, pode-se perceber como foi difícil para as mulheres 
quebrar a tradição de uma sociedade machista, que possuía um pensamento conservador e 
legava às mulheres a condição única de boa esposa e dona-de-casa. Foram resgatados 
alguns trechos satíricos da revista “A Cigarra”, que em seu conteúdo mostra claramente o 
papel imposto à mulher, retratando bem o pensamento social da época em questão.  
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Resumo:  
A década de 1930 caracteriza-se por ser um período demasiadamente tenso em todo o 
mundo. Um período de acirrada corrida imperialista, marcado pela consolidação dos 
regimes políticos totalitários e pelo forte temor ao avanço comunista. Foi em meio a esta 
ambientação externa e sob a influência dos agrupamentos paramilitares europeus que surgiu 
a Ação Integralista Brasileira (AIB), em 1932. O integralismo foi um movimento político 
de orientação fascista, anti-liberal, anti-democrático e, é claro, anti-comunista. Sob o lema 
"Deus, Pátria e Família", o movimento empolgou boa parte do povo brasileiro e perdurou 
até 1937. No Rio Grande do Norte, o integralismo foi oficialmente fundado em 14 de julho 
de 1933 e o seu maior expoente foi Luis da Cãmara Cascudo. Apesar de ser um movimento 
machista, o integralismo contou com um núcleo feminino. No RN destacam-se Santa 
Guerra e Jaíra Gondim. A propósito, o objetivo deste trabalho é exatamente resgatar a 
participação destas e de outras mulheres na AIB-RN. Para tanto, vem sendo desenvolvida 
uma coleta documental que utiliza como fontes arquivos bastante substanciais do Instituto 
Histórico e Geográfico do RN. Desta forma, buscaremos demonstrar a visibilidade social e 
a atuação política feminina no seio da AIB-RN, bem como sua repercussão na reconstrução 
política do Rio Grande do Norte na década de 1930.  
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Resumo:  
Ao passar dos anos, a agressão ao meio ambiente tem aumentado, provocando grandes 
prejuízos a natureza causados, principalmente, pela produção de resíduos formados a partir 
da queima inadequada de lixo hospitalar, lodo galvânico, cinzas de incineração, borras 
oleosas, resíduos petroquímicos, etc. A conseqüência de uma queima inadequada é a 
emissão de resíduos aéreos de alta toxidade, nocivo ao ambiente. Portanto, para que a 
sociedade não sofra conseqüências, estudos estão sendo feito no sentido de eliminar ou 
minimizar estes problemas. O plasma, pelo seu alto poder calorífico, permite a destruição 
desses resíduos completamente, sem emissão de gases tóxicos. Para este fim é que 
apresenta-se aqui a construção de uma tocha a plasma. A tocha a plasma já existe há anos 
no mercado. O jato de plasma é gerado pela formação de um arco elétrico, através da 
passagem de corrente entre o catodo e anodo, e a injeção de um gás (qualquer gás) que é 
ionizado e projetado sobre os resíduos. O processo ocorre com segurança e é 
economicamente qualquer resíduo. O dispositivo é constituído de um anodo e um catodo, 
flanges de entrada e saída do arco, o eletrodo é guiado por um fuso através de roscas, onde 
garante uma melhor excentricidade. O gás será jogado dentro da câmara através de 
conexões fixadas na lateral da carcaça. Para garantir o sistema de arrefecimento, canais 
foram criados no corpo do eletrodo de modo a refrigerar o bico e o flange de saída do arco.  
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Resumo:  
Biosurfactantes formam um grupo heterogêneo de moléculas de superfície ativa 
sintetizados por microrganismos podendo ser intracelular ou extracelular. Devido às suas 
características, são extremamente utilizados em diversas indústrias, tais como alimentícias, 
farmacêuticas, químicas e de petróleo, sendo a de petróleo uma das mais importantes. Por 
estas potenciais aplicações é de interesse industrial o desenvolvimento de processos de 
produção de biosurfactantes em grande escala, processos estes que venham a torná -los 
economicamente competitivos com os surfactantes sintéticos. O estudo cinético tem uma 
grande importância neste aspecto, pois dá suporte para designar e desenvolver futuros 
processos para ampliação de escala de produção de biosurfactantes. Neste trabalho estudou-
se o cultivo submerso de microrganismos produtores de biosurfactantes, acompanhado-se a 
variação da concentração da biomassa, do consumo do substrato e da formação do produto 
em função do tempo, utilizando-se diferentes meios, sacarose (A), melaço (B) e melaço-
petróleo (C). Nosso objetivo era acompanhar a produção de biosurfactantes dentro de 
condições estabelecidas. Os cultivos submersos foram conduzidos em shaker (News 
Brunswick Scientific –modelo–C25KC) a 250 rpm, 38ºC durante 96 horas. Amostras eram 
retiradas periodicamente (12 - 12 horas) para análise indireta da variação de biomassa, 
consumo de substrato e produção de biosurfactantes.  
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Resumo:  
A literatura hoje disponível na área de controle inteligente enfatiza a importância da 
geração de um banco de regras de conhecimento representando o comportamento de um 
processo. De posse dessas regras, pode-se facilmente construir sistemas para controlar tais 
processos ou obter informações peculiares sobre eles. Em alguns casos, no entanto, é 
demasiadamente difícil (ou mesmo impossível) obter um modelo que descreve um 
processo, porém existe um conjunto de valores empíricos exibindo a forma como esse  
processo responde a certas excitações. Uma proposta recente para se obter tal banco de 
regras seria usar esse conjunto de pontos para treinar uma rede neurofuzzy e, em seguida, 
extrair o conhecimento distribuído nas ligações entre as camadas da rede. É sobre esse tema 
que versa o presente trabalho, aplicado ao problema do estacionamento de um veículo. 
Após o uso de um controlador fuzzy para gerar os pontos de treinamento, utilizou-se a base 
de conhecimento extraída para controlar o processo em questão. Os resultados obtidos 
mostram a viabilidade de aplicação da metodologia proposta, a qual necessita ainda de 
algumas melhorias, particularmente na escolha dos pontos de treinamento da rede neural e 
no algoritmo de extração das regras. Adicionalmente, pode-se vislumbrar a aplicação do 
trabalho em outros sistemas sobre os quais o conhecimento é pobre e a sua extração 
realmente possuirá um caráter útil.  
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Resumo:  
A incrustação é geralmente devido a compostos químicos que têm sua solubilidade 
diminuída com o aumento da temperatura. Sua formação em equipamentos industriais 
provoca perdas na produção, com dificil remoção e seu grande poder isolante eleva o 
consumo de energia e os custos operacionais.Com o objetivo de buscar alternativas para 
solucionar a precipitação destas foi utilizado sistemas microemulsionados para inibir a 
formação de incrustações de sais de cálcio. Foram desenvolvidos estudos detalhados de 
sistemas microemulsionados com o propósito de verificar o comportamento das regiões de 
Winsor frente à utilização dos tensoativos OCS (óleo de coco saponificado), twenn 20, 
twenn 80, SDS (dodecil sulfato sódio) e em seguida verificou-se a influência de vários 
aditivos químicos existentes no caldo decantado de cana-de-açúcar e nas águas utilizadas 
nas caldeiras. A partir destes resultados foram escolhidos os dois melhores sistemas de 
extração de cálcio, sendo eles: Sistema I - twenn 80 , álcool isoamílico, óleo de coco e 
solução sintética de sulfato de cálcio (348 ppm de Ca) e o Sistema II - OCS , álcool 
isoamílico, querosene e solução de NaCl 2,5% com sulfato de cálcio (352 ppm de Ca). 
Depois de obtidos os resultados de extração foram realizados ensaios variando a 
concentração da solução sintética de sulfato de cálcio para os sistemas escolhidos a fim de 
construir as curvas de equilíbrio. Dados estes que fornecem as melhores condições de 
operação para o processo de extração.  
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Resumo:  
A pesquisa foi realizada num trecho da plataforma continental setentrional do Estado do 
Rio Grande do Norte, localizado em frente ao município de São Bento do Norte. O objetivo 
da pesquisa é o desenvolvimento de metodologias de análise e integração de imagens de 
sensoriamento remoto e dados físicos meteo-oceanográficos, em uma estrutura de banco de 
dados georreferenciados, para a elaboração de mapas temáticos que favoreçam a elaboração 
de mapas de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo em regiões costeiras. O 
modelo geoambiental 3D da plataforma foi obtido com a coleta da dados batimétricos 
devidamente corrigidos em relação ao nível de redução da maré e integrados às imagens do 
satélite Landsat 5-TM em composição HSI-742. Os principais elementos realçados por 
processamento digital de imagem foram as dunas submersas, linhas de arenitos de praia 
submersos e a variação da profundidade do substrato oceânico. Constatou-se também que a 
quebra da plataforma não pode ser visualizada na imagem de satélite, uma vez que a 
profundidade está fora do limite de detecção dos dados espectrais. A relevância dessa 
pesquisa está no fato desta ser uma das zonas costeiras de maior investimento sócio-
econômico (petróleo, camarão, etc) com grande parte da população ocupando e vivendo de 
atividades costeiras. Trata-se ainda de uma área com intensa dinâmica costeira, o que 
coloca em risco todas essas atividades, caso não haja conhecimento e controle dessa 
evolução geomorfológica e ambiental.  
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Resumo:  
Com uma biblioteca de operações intervalares básicas, implementada em linguagem JAVA, 
chamada Brazilian JAVA-xsc, foi possível se criar uma calculadora, através de software, 
que realiza operações simples da aritmética intervalar. Tal calculadora fornece uma 
interface amigável entre o usuário e a biblioteca JAVA-xsc possibilitando ao primeiro obter 
resultados de operações intervalares básicas sem a necessidade de escrever um código 
JAVA para tal. Esta calculadora Intervalar também trata dos intervalos complexos. O que 
nada mais são que números complexos onde ao invés de se ter um número de ponto 
flutuante nas partes real e imaginária tem-se um intervalo imaginário e um intervalo real.  
A escolha pela linguagem JAVA para a implementação da calculadora leva em 
consideração principalmente a própria biblioteca JAVA-xsc bem como a facilidade que tal 
linguagem torna possível a construção de softwares portáveis, orientados a objeto, e fáceis 
de anexar a uma página WEB. A calculadora então está implementada através de um applet 
JAVA possuindo um layout semelhante a uma calculadora comum: um visor, mostrando os 
dados que estão sendo fornecidos e o resultado esperado pelas operações, e as teclas 
correspondendo às operações realizáveis pela calculadora e os dados que ela aceita como 
entrada.  
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Resumo:  
Na implantação de qualquer projeto industrial, geralmente há a necessidade de se estudar 
simultaneamente uma variedade de fatores que interferem nas reações químicas. A 
otimização do rendimento de uma reação(síntese), através de um processo tradicional, não é 
capaz de traduzir as melhores condições experimentais, sem que seja utilizado um número 
grande de experimentos. Devido a este contexto, no presente trabalho mostra a aplicação de 
um planejamento fatorial completo de ordem 2 na modelagem e otimização de uma reação 
química(reação de hidroxilação). A reação utilizou como substrato o ácido ricinoléico e 
como reagentes o KMnO4, em meio alcalino, a temperatura de 0ºC. O processo investigou 
a influência de dois fatores (tempo e concentração) sobre rendimento da reação(resposta). 
Para elaboração do plano fatorial os fatores T e C da reação de hidroxilação, foram 
realizados em quatro ensaios, os quais permitem estabelecer os limites do sistema para cada 
fator tomado separadamente. Os experimentos foram ordenados aleatoriamente e ampliados 
por duplicatas e os resultados interpretados por calculo do erro padrão, regressão linear, 
analise de variância, interpretação geométrica das combinações dos fatores e modelos. De 
acordo do plano fatorial completo pode-se, em um mínimo de experiências, quantificar a 
influência dos fatores estudados sobre a resposta experimental.  
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Resumo:  
A degradação oxidativa de materiais orgânicos é um dos processos mais bem estudados em 
química orgânica. Segundo dados existentes na literatura, aminas aromáticas e fenóis 
substituídos funcionam como excelentes antioxidantes, que são de grande interesse 
econômico, principalmente quando aplicados a combustíveis e lubrificantes. Neste estudo, 
o composto 2-2(etilamino)etano beta-naftol foi obtido, através de algumas modificações 
químicas no beta-naftol com o propósito de ser empregado como in ibidor oxidativo em 
produtos derivados do petróleo. O composto foi caracterizado através de métodos clássicos 
de análise, como o infravermelho e ressonância magnética nuclear, confirmando a estrutura 
do mesmo. Dessa forma, este composto será submetido a ensaios padronizados de 
estabilidade oxidativa para verificar sua eficiência como antioxidante em gasolina e/ou 
lubrificantes.  
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Resumo:  
Este resumo preliminar faz parte de uma pesquisa inédita ainda em andamento, cujo 
resultado final será a proposta de criação de uma nova formação sedimentar (idade 
quaternária) na coluna geoestratigráfica do Brasil. O trabalho consiste no levantamento 
geológico (1/500) do arquipélago de São Pedro e São Paulo (0º56’N29º22’W) realizado 
durante 3 expedições. O ASPSP é composto por dez ilhas, com uma área emersa (1,7ha) 
que representa os cumes de uma cadeia de montanha submarina que se eleva a partir da 
cota de -4.000m, cujo ponto culminante atinge 18m acima do nível do mar. As rochas que o 
constituem são de origem proto-ígnea, apresentam-se com textura afanítica, cor cinza-
verdoengo, densa, dureza elevada e fraturada. Os diaclasamentos são ortogonais e 
conjugados (30º) com várias direções e mergulho de 20-90º, correlaciona-se com a direção 
da Falha Transformante de São Paulo, onde o arquipélago encontra-se encaixado. As ilhas 
possuem uma cobertura sedimentar sem expressividade, seus afloramentos estão 
condicionados ao preenchimento de fraturas e meso-depressões no substrato, com desníveis 
de até 10m de altura, são formadas por materiais do substrato rochoso e mais raramente por 
materiais biogênicos, aglutinados por cimento químico-bioquímico. Estas rochas 
sedimentares são ortoconglomerados e arenito conglomerático, de grão grosseiro a fino. 
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Resumo:  
A especificação formal é um método empregado na descrição de componentes de  
sistemas. Um exemplo de linguagem de especificação é a CASL. Para a análise de sistemas 
especificados em CASL é necessário o apoio de uma ferramenta computacional que possa 
gerenciá-la. Este é o objetivo do projeto do qual participo FERUS ( Apoio Formal a 
Especificação e Re-Utilização de Sistemas). Para tal tarefa, foi desenvolvido um formato 
interno eficiente. O meu objetivo no projeto é implementar uma biblioteca de funções que 
gerencie o formato interno. A metodologia empregada no desenvolvimento foi a 
incremental, com o decorrer do desenvolvimento de outras partes do sis tema e a análise do 
formato interno as mudanças aparecerão. A ferramenta FERUS está sendo implementada e 
correções realizadas. Várias das tarefas propostas no objetivo já estão sendo realizadas pela 
ferramenta. Atualmente a biblioteca está realizando todos as tarefas de seu propósito, mas 
como a metodologia de implementação é incremental, outras mudanças poderão aparecer. 
Outro resultado obtido foi o desenvolvimento de um visualizador do formato interno 
utilizado pelo FERUS, o LibCaslView, uma ferramenta que recebe como entrada um 
arquivo FERUS (que é de difícil compreensão) e exibi a especificação no formato de árvore 
(o mesmo utilizado em alguns browsers de diretório). O visualizador tem por objetivo 
apoiar o desenvolvimento de especificações CASL, servindo como verificador visual do 
que está sendo desenvolvido.  
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Resumo:  
Reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação de fluidos. Os métodos utilizados 
analisam as respostas de um material provocadas pela aplicação de uma tensão. A 
viscosidade é uma grandeza que descreve a propriedade física de um líquido resistir ao 
cisalhamento. A importância deste assunto reside na necessidade de simular, 
confiavelmente, movimentos de líquidos viscoelásticos, com o objetivo de projetar 
processos de injeção que envolvam líquidos de características não newtonianas. Em função 
da grande importância do comportamento reológico do polímero na recuperação do 
petróleo, o objetivo principal dessa pesquisa se constituiu no estudo de amostras de 
poliacrilamida (aniônica e não-iônica) em solução e em emulsão, frente à presença de 
cátions (Na+, K+) contidos em água de formação. As propriedades reológicas foram 
determinadas através de um Reômetro Haake RS-150 à 55ºC na faixa de taxa cisalhamento 
de 0,01s-1 a 120s-1. Foi observada uma queda significativa no valor de viscosidade para os 
polímeros aniônicos em solução e em emulsão. Os polímeros em emulsão sofreram uma 
maior queda no valor da viscosidade, devido aos mesmos permitirem excelente retenção de 
cargas minerais. Nas amostras consideradas não-iônicas, houve um pequeno decréscimo na 
viscosidade, por apresentarem cerca de 1% de grau hidrólise.  
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Resumo:  
Uso de partículas magnéticas em sistemas biológicos tem atraído grande interesse 
recentemente. A partícula magnética age como um vetor para transporte de droga através da 
circulação e pode também se localizar em células defeituosas para tratamento seletivo 
através de radiação. Um dos métodos é usar ferrofluídos que são sistemas magnéticos 
coloidais nos quais a fase dispersa é constituída por nanopartículas magnéticas recobertas 
por uma camada molecular estabilizante e o meio dispersante é um solvente orgânico ou 
inorgânico. Uma das características mais importantes do ferrofluido é a sua estabilidade, ou 
seja, as partículas magnéticas permanecem em suspensão em forma de entidades isoladas, 
evitando a aglomeração. Neste trabalho investigamos o efeito de indução de momento 
magnético e a aglomeração de partículas fracamente paramagnéticas em torno de uma 
partícula ferromagnética. O nosso estudo explora a possibilidade de aglomeração de 
moléculas guiadas pelo gradiente de campo magnético produzido ao redor de uma partícula 
ferromagnética de alto momento magnético. Consideramos que a partícula ferromagnética é 
fixa e equivale a uma fonte de campo magnético que controla o movimento das moléculas 
paramagnéticas. Usamos o método de Monte Carlo em uma rede bidimensional 
parcialmente ocupada, assumindo que em cada ponto da rede o momento magnético da 
molécula está alinhado com o campo da partícula ferromagnética.  
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Resumo:  
Especificações algébricas podem ser usadas para auxiliar no processo de desenvolvimento 
de softwares de custos razoáveis, tornando o projeto mais consistente e confiável. Um 
ambiente para desenvolvimento de tais especificações está sendo desenvolvido pela UFRN 
junto com o LORIA (França). Este ambiente, denominado FERUS, trabalha com a 
linguagem CASL (Common Algebraic Specification Language) e realiza diversas 
manipulações sobre as especificações nesta linguagem. Estas manipulações são ineficientes 
se realizadas nos arquivos CASL, por isso há necessidade de transformarmos uma 
especificação em CASL (em formato texto) num formato de representação interna 
adequado para a manipulação de especificações. O compilador FERUS realiza esta 
tradução, auxiliado pela ferramenta CATS que realiza a análise léxica, sintática e 
semântica. O principal papel do compilador FERUS é implementar a fase de síntese de 
compilação, ou seja, obter as informações da árvore sintática gerada pela ferramenta CATS 
num formato intermediário de comunicação entre ferramentas denominado ATerms e 
realizar a tradução desta especificação em um formato interno adequado à representação e 
manipulação. Este formato interno é denominado libcasl e possui uma estrutura baseadas 
em grafos, o que torna sua manipulação eficiente. A implementação do compilador foi 
realizada contemplando uma sublinguagem da linguagem CASL que possui a sintaxe e a 
semântica mais acessíveis e semelhante a outras linguagens.  

Palavras chave: , ,  
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Resumo:  
A estimação de estado é uma ferramenta relevante na operação e planejamento de sistemas 
de energia elétrica. Em sistemas de distribuição a aplicação da estimação é dificultada pela 
pouca quantidade de dados medidos em tempo real. A maioria dos alimentadores dispõe 
somente de medição de corrente na saída do barramento da subestação, entretanto é muito 
importante determinar as potências ativa e reativa nas referidas saídas dos alimentadores. 
Para resolver esse problema, foi desenvolvido um algoritmo de estimação de estado não 
linear. Com o objetivo de testar a eficiência do método proposto foram realizados casos-
teste com diferentes janelas de dados e os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em 
vista o pequeno erro percentual dos valores estimados em relação aos valores medidos.  

Palavras chave: Estimação de estado, Subestação, Potência elétrica  
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Resumo:  
Preparou-se solução aquosa de sulfato de cobre (CuSO4) na concentração de 1,0 mol/L. 
Determinou-se a concentração real da solução aquosa de sulfato utilizando-se a 
picnometria. Confeccionou-se eletrodos de cobre e de outros metais (metais comuns) com 
áreas de aproximadamente 3,8 cm2. Montou-se a célula eletrolítica e conectou-se a uma 
fonte de tensão contínua que envia um potencial elétrico de 0,5 V e uma corrente de 0,5 A. 
Manteve-se cada eletrodo de metal durante 20 minutos imerso na solução aquosa de sulfato 
de cobre, sob agitação a uma dada temperatura, onde ocorria a eletrodeposição do cobre 
neste metal. Cada medida foi realizada em um intervalo de temperatura de 29-49 ºC. 
Gráficos da dependência da massa depositada no eletrodo metálico em função da 
temperatura em solução aquosa de CuSO4 na concentração de 1,03 mol/L, foram gerados. 
A curva de ganho de massa em função da temperatura para a amostra 01 apresenta 
inicialmente um comportamento linear (29 ºC < T< 38 ºC), seguido de um patamar (38 ºC < 
T< 44 ºC) e, então novamente volta a crescer. Esse ganho inicial de massa parece indicar 
um intervalo ótimo de temperatura no qual é possível um controle maior de deposição de 
cobre no metal. Analisando uma outra amostra 02, de aspecto aparentemente diferente da 
amostra 01, verifica-se um comportamento não linear, no intervalo de temperatura, 29 ºC < 
T < 39 ºC, seguido de região que não está bem definida e, então um patamar a partir de 41 
ºC.  

Palavras chave: eletrodeposição, eletrodo, massa-temperatura  
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Resumo:  
Neste trabalho é apresentado um estudo relativo a caracterização de produtos da cerâmica 
vermelha, obtidos da mistura de argila com feldspato oriúndo de pegmatitos do seridó RN. 
A adição do feldspato em argila comum confere ao produto uma série de propriedade 
mecânicas e de acabamento as quais são dependentes do teor do feldspato adicionado. A 
caracterização das matérias primas foi realizada através de análise de contração linear, 
absorção de água e resistência mecânica. Os resultados obtidos mostram a formulação mais 
adequada para essas matérias-primas. As propriedades físicas e mecânicas são apresentadas 
em função do percentual de feldspato adicionado para cada amostra sinterizada.  

Palavras chave: Cerâmica, Feldspato, Matéria -prima  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
O setor cerâmico do estado do Rio Grande do Norte não caracteriza sua matéria-prima 
visando um melhor aproveitamento de suas propriedades. Além disso, o combustível 
utilizado na quase totalidade das olarias é a lenha, o que acarreta em desmatamento e 
origina queima desigual dos produtos. O objetivo deste trabalho é comparar vários tipos de 
combustíveis utilizados na fabricação de produtos cerâmicos empregados na industria de 
cerâmica vermelha. A caracterização fio realizada através da análise de retração linear, 
porosidade aparente, absorção de água, resistência à ruptura, microscopia óptica e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados obtidos mostram as diferenças 
entre produtos queimados com os diversos tipos de combustível.  

Palavras chave: Cerâmica, Combustível, Gás, Lenha, Elétrico  
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Resumo:  
Considerações termodinâmicas são realizadas em uma célula eletroquímica utilizando-se 
eletrodos de metais que são "ativos" na operação da célula, uma vez que a diferença de 
potencial (ddp) da célula eletroquímica pode ser relacionada com a energia de Gibbs da 
reação, para qualquer reação química. Soluções aquosas de sulfatos de cobre e zinco em 
diferentes concentrações foram preparadas. Confeccionou-se eletrodos de zinco e cobre. 
Montou-se as células eletroquímicas onde com um potenciostato MQPG-01 ligado a um 
computador realizou-se medidas de diferença de potencial em função do tempo, para as 
diferentes concentrações, e de potencial de difusão. A dependência do comportamento do 
potencial em função do tempo para as concentrações iguais de cobre e zinco, geraram 
gráficos onde pôde-se observar uma queda de potencial mais significativa para o sistema 
com maiores concentrações, e uma leve queda de potencial para os sistemas com menores 
concentrações, o que era de se esperar, uma vez que a diferença de potencial depende da 
concentração. Observou-se também que o comportamento do potencial em função do 
tempo para um intervalo maior de concentrações apresentou uma queda mais significativa 
em relação ao potencial em função do tempo para um intervalo menor de concentrações. 
Usando uma equação matemática ajustou-se as curvas teórica e experimental. O potencial 
de difusão foi acrescentado a esta equação a fim de se obter uma melhor relação entre a 
curva experimental e a teórica.  

Palavras chave: concentração, potencial eletroquímico, difusão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Neste trabalho é apresentado um estudo relativo a caracterização de produtos da cerâmica 
vermelha, obtidos da mistura de argila com feldspato oriúndo de pegmatitos do seridó RN. 
A adição do feldspato em argila comum confere ao produto uma série de propriedade 
mecânicas e de acabamento as quais são dependentes do teor do feldspato adicionado. A 
caracterização das matérias primas foi realizada através de análise de contração linear, 
absorção de água e resistência mecânica. Os resultados obtidos mostram a formulação mais 
adequada para essas matérias-primas. As propriedades físicas e mecânicas são apresentadas 
em função do percentual de feldspato adicionado para cada amostra sinterizada.  

Palavras chave: Cerâmica, Feldspato, Matéria -prima  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: ET0305  
Título: APONTAMENTOS PARA A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO RIO 
POTENGI: UM ESTUDO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL  
Aluno: Jennifer dos Santos Borges (00971822492)  
Orientador: RUTH MARIA DA COSTA ATAIDE (13108867415)  
  

  
Resumo:  
O trabalho consiste em um estudo morfológico-perceptivo do rio Potengi como importante 
componente do patrimônio paisagístico de Natal. Possui enfoque na análise das relações 
espaciais entre os indivíduos e o meio ambiente, com destaque para os valores e 
expectativas existentes em relação ao rio, e na inserção dos mecanismos urbanísticos de 
conservação/preservação da paisagem presentes no Plano Diretor da cidade. Para tanto, 
foram realizados estudos de caracterização da ocupação do solo nas margens do rio e, sob a 
ótica de Tuan (1983) e Lynch (1980), estudos perceptivos envolvendo dois processos: 
pesquisa direta, com a realização de entrevistas a usuários e estudiosos da problemática 
ambiental; e pesquisa indireta, através da leitura e interpretação de matérias publicadas nos 
principais jornais da cidade. Na pesquisa direta foram observados os aspectos sensoriais e 
valorativos da relação do entrevistado com o objeto investigado; na indireta, observou-se a 
ênfase aos problemas abordados, o contexto e os posicionamentos mais visíveis. Pelos 
resultados obtidos percebeu-se que, embora exista um consenso de que o rio deva ser 
explorado por seu potencial econômico, é notória a importância atribuída à necessidade de 
se implementar ações de proteção ambiental. O estudo revelou, portanto, uma associação da 
percepção dos entrevistados com o conceito de "conservação ambiental", refletindo a 
concepção de desenvolvimento ambiental sustentável para as cidades presente no Plano 
Diretor.  

Palavras chave: Percepção Ambiental, Rio Potengi, Conservação Ambiental  
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Resumo:  
O trabalho consiste no desenvolvimento de um sist ema inteligente de visão computacional 
que pode ser aplicado a robôs móveis. O sistema é capaz de identificar diferentes objetos 
em cena. Para o treinamento do sistema foi criado um ambiente virtual, simulando 
diferentes ambientes, com um conjunto de objetos em cena. A imagem captada é auto-
segmentada via uma rede neural auto-organizada, combinada com técnicas de 
processamento digital de imagens. Em seguida é feita uma identificação dos objetos em 
cena através de uma rede neural supervisionada. O mapa de identificação é ampliado a 
medida que forem identificados objetos, em cena, diferentes dos previamente treinados.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O concreto é um dos materiais mais usados em construção civil e particularmente o 
concreto de alto desempenho CAD é o material de construção de obras que requerem um 
projeto de construção mais exigente. São estas exigências que caracterizam o CAD: alta 
resistência à compressão, baixa permeabilidade e fluidez adequada. Atribui-se à zona de 
transição o ponto de estrangulamento da elevação da resistência à compressão. Esta região 
interfásica entre pasta de cimento de agregado pode ter suas propriedades modificadas 
sensivelmente quando partículas coloidais são adicionadas ao concreto. Quando uma 
partícula coloidal entra em contato, com uma solução aquosa de eletrólito, pode ocorrer 
uma adsorção física na qual os íons, especificamente adsorvidos, possuem uma certa 
afinidade não eletrostática à superfície do sólido e podendo mudar a sua reatividade com a 
pasta de cimento. O objetivo desse trabalho é estudar o efeito do tratamento da sílica 
através de soluções aquosas com diferentes pHs e compará-los com a carga superficial da 
partícula de sílica. Foram realizadas medidas de potencial zeta e de área superficial e 
comparadas com o pH do tratamento estabelecido. A influência do tamanho do grão de 
partículas coloidais nas propriedades da interfase depende da separação das partículas 
pequenas. Optou-se pelo tratamento de partículas de mesmo tamanho de modo que as 
propriedade s do concreto possam ser estudadas independentemente da quantidade da sílica 
adicionada a ele.  
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Resumo:  
Os beachrocks são sedimentos litificados na zona de intermaré ou inframaré. Essas rochas 
têm importância fundamental no estudo do impacto na evolução costeira. O objetivo do 
trabalho é avaliar o papel exercido pelas linhas de beachrocks, na região costeira do Rio 
Grande do Norte, no controle dos processos erosionais. A metodologia adotada é 
constituída de trabalhos de campo, uso dos softwares ARCGIS e ERDAS, para tratamento 
de imagens e dados estruturais; bem como fotografias aéreas de pequeno formato 
(FAPEF´s), para a delimitação desses corpos. No litoral do Rio Grande do Norte, estas 
rochas formam corpos alongados segundo a linha de costa atual, com comprimento 
variando de dezenas de metros a alguns quilômetros. De um modo geral, os corpos estão 
bastante fraturados e o acamamento mergulha, suavemente, no sentido do oceano. O 
fraturamento é caracterizado por um sistema ortogonal, com um set paralelo e outro 
perpendicular ao corpo. As estruturas frágeis são caracterizadas como juntas extensionais 
de caráter atectônico e são formadas pela ação das ondas, que ocasionam tanto o 
fraturamento dos beachrocks como a erosão basal desses corpos, que funcionam como 
barreiras contra o avanço do mar. Tal erosão é responsável pelo colapso e afundamento 
dessas rochas, favorecendo a progressão do mar em direção a praia.  

Palavras chave:  
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Resumo:  
Os estudos sobre violência no Brasil começaram a surgir em maior quantidade a partir da 
década de 80, certamente mais evidenciados em função da crescente urbanização sofrida 
pelo país nas últimas décadas. O quadro da violência tem sido mais freqüentemente 
estudado através de dados de mortalidade, posicionando-se os homicídios entre as 
principais causas externas de morte, principalmente entre grupos mais jovens. O contexto 
do estado do Rio Grande do Norte não é diferente, onde as mortes por homicídios surgem 
como as principais causas entre os grupos de 15 a 34 anos de idade. Este trabalho tem como 
objetivo analisar o comportamento da mortalidade por homicídios no estado do Rio Grande 
do Norte, no triênio 1997-99, apresentando a distribuição espacial da mortalidade estimada 
pelo método bayesiano empírico. Este método aproxima uma taxa observada em uma 
determinada área pequena a uma taxa média global ou a uma média dos vizinhos, levando 
em consideração o tamanho da população da área em questão. Os dados trabalhados são 
oriundos do SIM/MS, disponibilizados na homepage do DATASUS/MS. Apesar de muitos 
municípios apresentarem pouca ou nenhuma ocorrência de casos de morte por homicídios, 
foi possível mapear a distribuição das taxas no Estado, evidenciando-se as áreas onde o 
fenômeno ocorre mais densamente. Os resultados apontam uma maior ocorrência do evento 
para as áreas mais urbanizadas, especialmente a Região Metropolitana do Estado.  
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Resumo:  
O presente trabalho aborda o tema do desenvolvimento da arquitetura na Costa Rica nas 
décadas de 1960 e 1970. Busca-se compreender o contexto natural e cultural no qual se 
iniciou a assimilação dos princípios formais, espaciais e de construção do chamado “estilo 
internacional”, nome com o qual se conheceu o movimento em sua versão tardia e 
comercial. Pois foi principalmente na segunda metade do século XX, até a chegada de 
1980, quando estes dois fatores – novo Estado costarriquenho e estilo internacional – 
evoluíram e modelaram o desenvolvimento da arquitetura na Costa Rica. Alguns dos 
aspectos englobados na pesquisa são: A consolidação do movimento moderno, o 
movimento moderno e a habitação popular, e o regionalismo crítico da década de 70.  
Acredita-se que este tipo de estudo possa levar a uma melhor compreensão do movimento 
moderno e o que este representou para os países da América Latina, uma vez que a 
pesquisa facilita a compreensão deste movimento no Brasil, pois podem ser identificados 
pontos comuns e de divergência entre o desenvolvimento do modernismo nestes dois 
paises. Este trabalho teve como fonte principal de consulta a publicação recente do livro 
“Historia de la Arquitectura en Costa Rica”, obra de autores diversos, entre estes Ileana 
Vives, quem desenvolveu o capítulo “ Una arquitectura para el cambio”, principal ponto de 
referência deste estudo.  
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Resumo:  
O estudo da demografia de uma cidade é um dos instrumentos analíticos mais reveladores 
do seu status social e econômico de modo que os aspectos sócio-demográficos são os 
parâmetros reveladores de sua dinâmica sócio-populacional, retratando as diversidades que 
nela se processam. O objetivo deste trabalho é mostrar a diversidade demográfica existente 
na cidade de Natal a partir da análise de mapas georeferenciados dos bairros, fazendo-se 
comparações entre alguns indicadores socioeconômicos e demográficos determinados a 
partir das informações dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 e da Contagem 
Populacional de 1996. Os indicadores socioeconômicos analisados foram: taxas de 
analfabetismo por grupos etários específicos (11 a 14 anos, 15 a 17 anos e 15 anos ou mais) 
e a proporção de mulheres chefes de domicílios com renda inferior a um salário mínimo. 
Enquanto os indicadores demográficos foram: índice de envelhecimento, idade mediana e 
razão de dependência (total, jovem e idosa). O principal indicador utilizado para medir as 
desigualdades demográficas foi a fecundidade, estimada para cada bairro através de um 
modelo de regressão linear proposto por França (2001). Os resultados mostram que embora 
alguns indicadores tenham apresentado melhoria no período, continuam existindo 
acentuadas disparidades sócio-demográficas entre os bairros, colocando a cidade de Natal 
como palco de uma grande diversidade demográfica e social.  
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Resumo:  
O trabalho tem o objetivo de divulgar, através da Internet, a arquitetura modernista e pré-
modernista nos últimos anos do século XX, em Natal e em vinte e duas cidades do Seridó. 
Os edifícios enfocados compõem bancos de dados sobre arquitetura do RN que vêm sendo 
montados desde 1996 por equipe coordenada pela profa. Edja Trigueiro do Departamento 
de Arquitetura. Para a construção do site estão sendo desenvolvidos os seguintes 
procedimentos: Exportação dos dados existentes em formato .mdb (Access) para um 
formato utilizado por um Banco de Dados (MySQL), acessível a um servidor de páginas 
web (Apache); Conversão de mapas em formato .dwg (AutoCAD) para o formato vetorial 
.swf (Flash) utilizado na Internet; Criação de páginas dinâmicas utilizando a linguagem de 
programação PHP, que permite a inserção de novos dados em qualquer tempo sem a 
necessidade de criação de novas páginas. O site expõe os edifícios registrados em mapas, 
codificados segundo categorias–estado de preservação, estado de conservação, uso e 
filiação estilística–relacionando-os com imagem fotográfica e fichas cadastrais. A 
navegação é feita através dos endereços das edificações, da localização da edificação no 
mapa ou de palavras-chaves. A impressão dos dados é facilitada por uma página 
especialmente formatada para esse propósito. O esforço de divulgar trabalhos extensos 
como este, com vários volumes de álbuns de fotos, fichas e rolos de mapas, dificilmente 
teria êxito não fosse esse veículo contemporâneo.  

Palavras chave: Internet, Arquitetura, Inventário  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: ET0363  
Título: BANCADA DE ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE 
MOTORES ELÉTRICOS  
Aluno: José Marcelo Lima Duarte (01037604407)  
Orientador: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO (10829741453)  
 

  
Resumo:  
Os motores de corrente contínua foram à solução natural para os sistemas onde eram 
exigidos um controle preciso de velocidade. Apesar de serem mais caros e de manutenção 
mais complexa, sua maior flexibilidade no controle foi um fator importante para garantir 
seu espaço no ambientes industrial. Com o advento dos inversores de freqüência, os 
motores CA ganharam um maior espaço no controle de velocidade, deixando para o motor 
CC apenas as aplicações de alto desempenho. Neste trabalho será descrita a bancada de 
acionamento e controle de velocidade para motores elétricos do laboratório LACI, e um 
circuito que foi projetado para que a comutação dos dois motores existentes na bancada seja 
feita via software. A bancada é composta por um motor de corrente contínua, acionado por 
um conversor CC-CC, e um motor de indução trifásico, acionado por um inversor. Essa 
bancada tem como objetivo ser utilizada para testar e comparar o desempenho das 
estratégias de controle desenvolvidas pela base de pesquisa Automação Industrial e 
Controle de Processos e ser utilizada pelos alunos da graduação na disciplina de sistemas de 
controle digital.  

Palavras chave: controle, motores, acionamento  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: ET0366  
Título: Nova Cidade Nova: investigando padrões de movimento  
Aluno: Lis Barros Vilaça (03210032416)  
Orientador: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)  

  
Resumo:  
O trabalho faz parte do projeto de pesquisa “O que se há de preserva: investigando padrões 
de movimento, uso e valorização de edifícios e lugares públicos”,desenvolvido pela base de 
pesquisa MUsA (Morfologia e usos da Arquitetura). Dá continuidade ao estudo das 
relações entre configuração espacial, uso e conservação do patrimônio arquitetural. 
Constitui uma ampliação do que se investigou nos bairros da Ribeira e Cidade Alta, 
incluindo Petrópolis, obedecidos limites do Plano de Cidade Nova, concebido por Antônio 
Polidrelli, em 1901. Diante dessa proposta, foi desenvolvido um levantamento de campo 
com as edificações existentes na área de estudo – delimitada pelas avenidas Deodoro da 
Fonseca e Hermes da Fonseca e pelas ruas Apodi e Seridó – sua localização (rua/número) e 
seus usos atuais. Constatou-se a predominância de usos voltados para atividades de serviço 
(i.e. clínicas e salões de beleza), e comércio (i.e. restaurantes e lojas) e gradual diminuição 
do uso residencial. Como resultado de pesquisas anteriores, aliada a essa atual, apontou-se 
uma estreita relação entre transformação de uso residencial para comercial/serviço e 
desmonte das características formais originais. Esse levantamento contribui para o 
conhecimento do estado atual do patrimônio arquitetônico de Natal, pelo monitoramento 
das transformações e fornece subsídios para etapas futuras de investigação morfológica, 
bem como estudos subseqüentes sobre a cidade e possíveis ações para sua conservação.  

Palavras chave: Morfologia, Conservação, Arquitetura  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: ET0368  
Título: MODELO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO  
Aluno: Geraldo Bezerra Lima Júnior (00746465408)  
Orientador: JOSE TAVARES DE OLIVEIRA (05768632468)  

  
Resumo:  
Para analisar os efeitos de grandezas perturbadoras na rede elétrica por meio de simulações, 
é necessário que os componentes presentes nessa rede sejam bem representados. O 
transformador trifásico por ser um componente muito encontrado nas redes de distribuição 
de energia elétrica e apresentar características especiais que dificultam sua representação, 
necessita de uma atenção especial. O trabalho aqui desenvolvido se propõe a modelar um 
transformador trifásico de tamanho reduzido. O transformador é modelado por uma 
expressão analítica composta por tangentes hiperbólicas que fornece a relação do enlace de 
fluxo com a corrente de magnetização. Os parâmetros da expressão analítica são ajustados 
por um programa computaciona l que utiliza um conjunto de pontos obtidos em laboratórios 
com o uso de um osciloscópio. Os resultados obtidos foram bons, tendo em vista que a 
curva fornecida pela expressão analítica e a experimental concordam muito bem. Foram, 
também, realizadas simulações, utilizando a modelagem obtida, da energização do 
transformador a vazio. O procedimento utilizado para realização das simulações se baseia 
no circuito equivalente do transformador trifásico de onde é montado um sistema de 
equações diferenciais. O sistema é resolvido por um programa computacional que utiliza o 
método numérico de Runge-Kutta. Os resultados de simulações, mostrando as formas de 
onda das correntes transitórias de magnetização do transformador trifásico, são 
apresentados e discutidos.  

Palavras chave: Transformador, Curva de magnetização, Transitório  
Modalidade da bolsa: P&D COSERN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código: ET0372  
Título: PROJETO AERODESIGN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE  
Aluno: THIAGO LUIS DE MELO DANTAS (02850754463)  
Orientador: Cleiton Rubens Formiga (12364568799)   

 
Resumo:  
O Programa Educacional AeroDesign da SAE (Society of Automotive Engineers) tem 
como objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e conhecimentos de 
engenharia aeronáutica, estimulando a prática do trabalho colaborativo, de modo a preparar 
o estudante para o atual cenário competitivo que exige espírito de equipe, liderança, 
planejamento e capacidade empreendedora. O desafio proposto aos estudantes de 
engenharia é de projetar e construir um peque no avião cargueiro (aeromodelo), controlado 
via rádio. A competição AeroDesign reúne anualmente as melhores escolas de engenharia 
do país, numa disputa que leva em conta o desempenho dos protótipos e as contribuições de 
cada equipe em quesitos como aplicação de conceitos de engenharia, inovação tecnológica, 
projeto computacional, simulação por meio de modelos matemáticos etc. Este trabalho 
apresenta o projeto do protótipo de AeroDesign da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte desenvolvido para participar da IV competição nacional da categoria, a ser realizada 
em outubro próximo em São José dos Campos – São Paulo. Os resultados dos testes 
dinâmicos de otimização do aeromodelo realizados em Natal evidenciaram as qualidades 
do projeto, criando perspectivas de uma participação expressiva no evento nacional.  

Palavras chave: Aerodesign, Aeromodelo, Competição Academica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Código: ET0377  
Título: Título - Implantação do software "Magic XL" para a interpretação de  dados 
gravimétricos.  
Aluno: Flávio Lemos de Santana (02653407485)  
Orientador: JOSE WILSON DE PAIVA MACEDO (03789870463)  

 
Resumo:  
O método gravimétrico de prospecção se baseia em medir na superfície da terra, pequenas 
variações na componente vertical do campo gravitacional terrestre. Essas variações são 
devidas a uma irregular distribuição no subsolo, de massas de densidades diferentes. 
Localizando essas anomalias e conhecendo a geologia da região, pode -se fazer uma 
interpretação provável da variação de densidades no interior da crosta terrestre ,bem como, 
da forma e dimensões da anomalia. Atualmente, para se fazer as interpretações, depois de 
corrigido os dados, são utilizados programas que permitem modelar as variações de 
densidades por meio de polígonos que representam de maneira aproximada o formato, as 
dimensões e a profundidade da anomalia estudada. Este trabalho trata da implantação do 
software "Magic XL" e da utilização do mesmo na reinterpretação de dados gravimétricos 
existentes. Um exemplo de aplicação é dado, através da análise de um perfil gravimétrico 
da região de Umarizal - RN , oriundo de levantamento gravimétrico feito anteriormente 
pelo Grupo de Geofísica (DFTE-DG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Palavras chave: gravimetria, modelamento,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: ET0378  
Título: Uma Ferramenta de Ensino e Apoio Profissional à Distância  
Aluno: Juan Pablo Mousinho Bezerra (03524594417)  
Orientador: MARCO CESAR GOLDBARG (25841025953)  

  
Resumo:  
Objetivando o auxílio e reciclagem dos profissionais de odontologia das áreas 
geograficamente distantes e um apoio à comunidade de modo a incentivar a prevenção e a 
identificação de problemas odontológicos a medida que eles aparecem, foi desenvolvido 
um portal na internet nos moldes dos web-jornais e dos grandes portais atuais. Foi realizado 
uma extensa pesquisa nos portais atualmente consagrados para que fosse possível 
desenvolver uma ferramenta de ensino à distância, nos moldes requeridos pelos 
profissionais de odontologia e que utilizasse o que há de mais avançado em tecnologia para 
construção de websites dinâmicos. Utilizando linguagens de programação baseadas em 
servidor de internet (server-side scripts), tal como PHP, e banco de dados de grande porte, 
tal como PostgreSQL, foi possível dotar o portal de conteúdo dinâmico, permitindo 
atualizações pelo próprio pesquisador de odontologia, no momento em que as informações 
são adquiridas, sem a necessidade de um programador de internet. Isso torna o profissional 
que encontra-se distante das descobertas atuais sempre atualizado e capaz de realizar um 
serviço para a comunidade de melhor qualidade. Com a inserção de enquetes e foruns, a 
interação perquisador -pesquisador e comunidade -pesquisador torna-se muito mais rápida e 
constante, beneficiando assim a sociedade em geral.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: ET0379  
Título: POTENCIAL ZETA E DOPAGEM EM SUSPENSÕES DE POLIANILINA  
Aluno: DANIEL WAGNER OLIVEIRA DE MEDEIROS (03948610436)  
Orientador: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA (90623207753)  

 
Resumo:  
A polianilina (PANI) tem sido freqüentemente classificada como um polímero intratável, 
em particular na sua forma condutora, sal de esmeraldina (ES). Pode -se, portanto, 
considerar a mistura de polianilina e água como sendo um colóide e que o seu estudo possa 
ser feito como tal. A forma condutora da PANI pode ser obtida através de um processo de 
dopagem conhecido como dopagem ácida, onde ácidos fortes transformam a PANI de sua 
forma isolante base esmeraldina (EB) na forma condutora, sal de esmeraldina. Neste 
processo, a composição química da polianilina é alterada, logo definimos a dopagem ácida 
como sendo uma interação doador-aceptor seguida por uma transferência de cargas dentro 
do complexo formado. Com o objetivo de se estabelecer uma correlação entre o nível de 
dopagem e o potencial zeta de dispersões coloidais de polianilina em sua forma dopada, 
foram preparadas suspensões de polianilina + ácido clorídrico em água. Valores positivos 
de potencial zeta para as diferentes suspensões de PANI mostraram que a polianilina 
adquiriu cargas positivas após a dopagem. Foi observado também um aumento nos valores 
de potencial zeta com o aumento da concentração de HCl, o que pode ser correlacionado a 
medidas de espectro UV-Visível das suspensões de PANI + HCl.  

Palavras chave: Polianilina, Dopagem, Potencial Zeta  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 



Código: ET0380  
Título: CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E QUÍMICA DE CONCENTRADOS 
DE MINERAIS PESADOS DA REGIÃO DO RIO GUAJÚ, RN/PB  
Aluno: LUCIANA MAIA COELHO (87753146491)  
Orientador: RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA (24043427204)  
 

  
Resumo:  
A região do Rio Guajú na fronteira RN/PB, é vista como uma área de elevado potencial 
para extração mineral de minerais pesados, cujo teor médio nas dunas móveis e fixas pode 
variar entre 3 e 5 %. Nestas dunas são encontrados minerais portadores de Ti e Zr como 
elementos principais, além de elementos traços como o Hf, Th e Terras Raras. Este trabalho 
teve por objetivo executar a caracterização mineralógica e química de concentrados de 
minerais pesados coletados na região do Rio Guajú/RN. As amostras coletadas na área em 
estudo foram secas, quarteadas e separadas por faixas granulométricas em laboratório. 
Após separação em líquido denso (bromofórmio d = 2,89g/cm3 ), a fração afundada 
(minerais pesados) foi analisada ao estereomicroscópio, por difração de raios X e 
espectrometria de fluorescência de raios X (análises químicas semi-quantitativas). Os 
resultados obtidos indicam a presença dos elementos Ti, Fe e Mn em todas as faixas 
granulométricas, predominando na fração 0,25-0,125 mm, elementos estes associados à 
presença dos minerais ilmenita e rutilo. Há um aumento significativo do teor do elemento 
Zr na fração granulométrica mais fina, devido à presença do mineral zircão. Os elementos 
traços Hf, Ce, La, Nd e Gd também são detectados nesta fração. Os dados obtidos na 
análise mineralógica ótica e por difração de raios X são consistentes com as análises 
químicas realizadas.  

Palavras chave: minerais pesados, caracterização, elementos terras raras  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 

 

 

 

 

 



 

Código: ET0394  
Título: Espacializaçâo do Comércio e Serviço no bairro de Petrópolis  
Aluno: Ludmila Magda Varella de Azevedo (03391312416)  
Orientador: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  

 
Resumo:  
Vários autores discutem a questão do esvaziamento dos centros urbanos, identificando 
novos processos espaciais nas cidades. O comércio sofisticado deixou-os em busca de 
locais mais adequados. O objetivo do trabalho é analisar o bairro de Petrópolis, como 
exemplo da criação de novos espaços de comércio em Natal. Para o estudo utilizou-se de 
mapeamento do uso do solo; entrevistas e levantamento em catálogos telefônicos dos 
últimos cinco anos. A análise dos dados mostram que a consolidação do bairro como 
comercial deve-se ao fácil acesso, ao status de seus habitantes e a respeitabilidade do local. 
O seu simbolismo, como lugar de requinte e bom gosto, foi criado historicamente desde a 
sua concepção, o que vem determinando o tipo de atividades nele implantadas. Ao longo do 
tempo Petrópolis não perdeu sua importância no contexto econômico, mantendo-se como 
um dos bairros mais valorizados da cidade. Constatou-se que há uma tendência de 
crescimento do comércio excepcional e no setor de serviços, destaca-se o aumento do 
número de espaços destinados ao lazer, na maioria restaurantes. Outro aspecto a destacar é 
o apelo visual dos novos estabelecimentos; não é mais a vitrine que está sendo 
incrementada, e sim a fachada como um todo. Dessa forma pode -se dizer que as recentes 
modificações em Petrópolis vem no sentido de cada vez mais especializar-se em produtos 
de consumo de uma elite que não é necessariamente morador, perdendo suas características 
de bairro residencial.  

Palavras chave: Petrópolis/Natal, Espacialização do Terciário, Uso do solo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: ET0397  
Título: Um Modelo Navegacional para uma Aplicação 3D em ambiente Web  
Aluno: Clístenes Oliveira Simonetti (02851969447)  
Orientador: Tatiana (88884040078)   

  
Resumo:  
Um dos grandes desafios em aplicações 3D-Web é a definição de um modelo navegacional 
eficiente. Este modelo deve atender as necessidades dos usuários facilitando o alcance de 
seus objetivos através das várias opções de navegação oferecidas pela aplicação. A 
ausência deste modelo pode acarretar problemas de usabilidade, tais como: o usuário pode 
não conseguir atingir o seu objetivo; ou não utilizar por completo todo o sistema; ou ainda 
perde-se no Web Site (“perdido no hiperespaço”). Por isso, o design de um modelo 
navegacional eficiente é tão importante e depende da utilização de métodos e técnicas 
apropriadas. A abordagem utilizada neste trabalho provê uma descrição abstrata do modelo 
navegacional através de diagramas de máquinas de estados. Deste modo, o usuário ao 
percorrer uma aplicação 3D-Web, estaria percorrendo uma árvore onde os nós representam 
os elos intermédios para alcançar seu objetivo e as folhas o objetivo final. No diagrama 
utilizado cada estado representa um segmento de interface e as transições definem os links 
(ligações) entre tais segmentos. Na especificação de um modelo navegacional para 
ICSpace(Internet Cultural Space) que é uma aplicação 3D-Web para recuperação de dados 
multimídia, obtivemos uma máquina de estados inicial com 47 estados. Assim, foi possível 
verificar várias aspectos importantes durante a interação, como: número de passos máximo 
para atingir um objetivo, existência de atalhos, caminhos duplicados, caminhos inatingíveis, 
dentre outros.  

Palavras chave: modelo navegacional, sistemas web, realidade virtual  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: ET0399  
Título: SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO EM TORNO DE DOIS 
CILINDROS ATRAVÉS DO MÉTODO DE VÓRTICES  
Aluno: André Mariano Soares Cunha (01069573418)  
Orientador: ZENAIDE ALVES DE ARAUJO (17005264487)  

 
Resumo:  
A análise do escoamento de um fluido em torno de arranjos de cilindros onde alguns podem 
estar na esteira de outros apresenta diversas aplicações práticas, como em condutos 
submersos utilizados na exploração de petróleo e gás, “tension legs” de plataformas de 
petróleo, e no escoamento dentro de trocadores de calor, entre outras. Neste trabalho faz-se 
então, uma simulação computacional deste escoamento, utilizando, para a simulação dos 
corpos, o método dos painéis com fontes de densidade constante, e uma formulação 
lagrangeana com o método de vórtices para representar os efeitos viscosos. No método de 
vórtices utilizam-se vórtices de Lamb, que são convectados por esquemas de primeira e 
segunda ordem. A difusão dos mesmos utiliza o método do avanço Randômico. O valor do 
número de Reynolds utilizado para o trabalho é da ordem de 105 e desprezam-se os efeitos 
de compressibilidade.As cargas aerodinâmicas são calculadas por integração da pressão nas 
superfícies dos corpos. Os coeficientes de sustentação e de arrasto são apresentados e 
discutidos, assim como as esteiras obtidas nas diversas configurações realizadas, onde são 
variadas as configurações entre os cilindros.  

Palavras chave: Método de Painéis, Método de Vórtices, Corpo Rombudo  
Modalidade da bolsa: ANP  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: ET0410  
Título: Pluton de Angicos (RN): Abordagem Petrográfica  
Aluno: Anna Pauletti Cruz Rogério (03205927400)  
Orientador: FERNANDO CESAR ALVES DA SILVA (15461483453)  
Co-autor: ANTONIO CARLOS GALINDO (08036845415)  

  
Resumo:  
A área de estudo abrange os municípios de Angicos e Fernando Pedrosa, porção norte do 
RN. O estudo foi realizado entre agosto de 2001e julho de 2002. O objetivo principal foi a 
cartografia geológica e caracterização petrográfica e textural de rochas graníticas que 
compõem o Plúton.. Os trabalhos de campo foram precedidos de uma pesquisa 
bibliográfica incluindo estudos de casos referentes a mecanismos de colocação de 
granitóides. As diferentes litologias do corpo granitóide foram amostradas para fins 
petrográficos e geoquímicos. O plúton possui uma dimensão maior do que é apresentada na 
literatura, e sua colocação é sintectônica a uma zona de cisalhamento transcorrente de 
cinemática dominantemente dextral. Apresenta diversas fácies petrográficas, variando de 
sienogranítica a monzogranítica, com estruturas e texturas ígneas bem preservadas. São 
rochas de textura predominatemente equigranular, hipidiomórfica, sendo comum, em 
seções delgadas a presença de texturas mimerquíticas e pertíticas. Plagioclásio+K-feldspato 
+quartzo constituem a paragênese essencial, e biotita o seu máfico principal. Minerais 
secundários derivados da transformação no estágio subsolidus de fases precoces são clorita 
(da biotita), calcita (do plagioclásio), opacos (da biotita), e mica branca (dos feldspatos).  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: ET0412  
Título: D.S.E.: PRIMEIRO ÓRGÃO DE PLANEJAMENTO URBANO DE NATAL  
Aluno: Dayse Barros de Azevedo (03464162486)  
Orientador: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  

  
Resumo:  
A década de 1950 foi marcada pelo "desenvolvimentismo" de Juscelino Kubtchek através 
do incentivo aos setores econômico e industrial. Natal, no entanto ainda se ressentia da 
crise econômica e social do pós guerra e das grandes secas. Por outro lado, se intensificava 
o mercado de terras com o surgimento de inúmeros loteamentos. No entanto, um dado 
relevante neste contexto será a criação do Departamento de Saneamento do Estado 
(D.S.E.), em 1953, que aumentou o poder de atuação do escritório Saturnino de Brito em 
Natal. Pretende-se identificar a repercussão da gestão do D.S.E. nos serviços de saneamento 
em Natal e, conseqüentemente, a participação do escritório Saturnino de Brito e sua 
influência na configuração física da cidade. Para tal, tomou-se por base documentos oficiais 
e periódicos, além de fontes bibliográficas na contextualização do período. A pesquisa 
indicou que o D.S.E. influenciou o desenvolvimento da cidade a partir de obras de 
saneamento que nortearam modificações no espaço urbano. Por seu ideário, pode-se 
considerá-lo o primeiro órgão de planejamento urbano de Natal, ao ser responsável pela 
fiscalização, regulamentação, administração e execução das obras de abastecimento da água 
e esgotos do Estado. Assim os melhoramentos de infra-estrutura por ele promovidos, tendo 
sempre como eixo norteador o saneamento, possibilitou a criação de novos espaços 
habitáveis, que o crescimento acelerado da cidade acabou por questioná-lo.  

Palavras chave: Saneamento, Espaço Urbano, Natal  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: ET0427  
Título: Caracterização Físico-Química do Rio Doce-RN  
Aluno: Magna Angélica dos Santos Bezerra (02014315485)  
Orientador: JOSETTE DE LOURDES DE SOUZA MELO (10200720406)  
Co-autor: Carmen Patricia Peralta Joubert (00432766952)  

 
Resumo:  
Os rios brasileiros vêm sofrendo o assoreamento e a poluição. Neste contexto,o presente 
trabalho visa avaliar os parâmetros físico-químicos do Rio Doce situado em Município de 
Extremoz - Grande Natal. O trabalho foi realizado no período de agosto de 2001 a julho de 
2002. Os parâmetros avaliados foram: pH, Temperatura, Turbidez, Condutividade, OD , 
Cloretos, Sulfatos, nitritos, Sólidos, Dureza Total e Alcalinidade. Os resultados 
preliminares apresentaram características físico-químicas variáveis. A Temperatura foi de 
30ºC. Os valores médios dos demais parâmetros foram:pH de 6,64, Turbidez de 4,48 NTU, 
272,6 mS/cm de Condutividade. O OD médio foi de 6,0 mg/L O2. A concentração de 
Cloretos, Sulfatos e Nitratos foi de 53,47, 3,82 e 0,07 mg/L de Cl-, SO4 e NO2, e, 16 mg/L 
CaCO3 de Alcalinidade. A Dureza total foi de 24 mg/L CaCO3. Já os ST não apresentaram 
concentração superior a 280 mg/L e 10 mg/L de SS, e SSF nulo.Destes resultados verifica-
se que o Rio Doce apresenta águas brandas, com boa concentração de OD a montante e a 
jusante da nascente, entretanto com valor muito baixo em P3 . Como se trata de um curso 
d’água bastante utilizado na recreação e irrigação, necessita-se prosseguir com esta 
caracterização, verificando a presença de metais pesados, e adotando outros pontos de 
coleta, de modo a se ter uma avaliação conclusiva da real situação dos impactos sofridos 
pelo mesmo, levando-se em consideração os fins a que se destina.  
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Resumo:  
A fórmula MiniBaja foi criada pela SAE – International, em 1972, com a finalidade de 
despertar junto aos alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, o interesse pelo projeto e 
construção de auto-veículos. Tem sido um importante fator na preparação de profissionais 
para atuar junto à indústria automobilística. A competição de MiniBaja tem caráter 
acadêmico e reúne as principais faculdades e escolas de engenharia do país, onde são 
considerados todos os fatores de projeto, tais como desenvolvimento computacional e de 
engenharia, design, ergonomia, manufatura, marketing e custos, etc. A competição inclui 
ainda provas estáticas, como a defesa dos relatórios do projeto, aspectos estéticos, conforto 
do piloto, acessibilidade aos componentes mecânicos, etc. Também são realizadas provas 
dinâmicas de aceleração, frenagem, velocidade máxima, capacidade de superar rampas de 
até 45º, etc. A prova final consta de um ‘Enduro’, com quatro horas de duração, que serve 
para testar a durabilidade e robustez dos protótipos. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar o novo conceito de suspensão desenvolvido pela equipe de minibaja da UFRN 
para participar da VIII competição nacional da categoria. Os resultados obtidos na 
competição de 2002 confirmaram a eficiência da nova suspensão.  
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Resumo:  
A cinética de adsorção do lantânio sobre a sílica em fase líquida foi estudada tendo em 
consideração os efeitos eletrodifusivos do sistema. As variáveis estudadas foram a 
concentração de lantânio e o pH da solução. Os resultados foram comparados com os dados 
de potencial Zeta obtidos experimentalmente. A cinética se expressa em função do 
potencial elétrico no plano de adsorção (yHP), a concentração do lantânio (CLa) e a 
temperatura (T). Os dados do potencial Zeta oferecem um forma de medir o potencial na 
parede. Foi medido o potencial zeta da sílica impregnada com lantânio em diferentes 
concentrações de lantânio e diferentes pH’s. A equação de Poisson-Boltzmann foi resolvida 
para cada valor do potencial na parede e o yHP calculado. Os dados experimentais 
demonstram uma boa correspondência, confirmando os dados obtidos pela literatura. A 
acidez do sistema, como era de se esperar, contribui desfavoravelmente à adsorção. O pH é 
importante na determinação do potencial elétrico.  
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Resumo:  
Inúmeros compostos de lantanídeos são conhecidos, bem como suas aplicações como usos 
em catalisadores de “cracking” de petróleo, laser’s, cerâmicas refratárias, vidros especiais, 
e outros. Neste trabalho objetivamos sintetizar e caracterizar complexos de lantanídeos 
entre sais de p-toluenssulfonatos e o ligante 1,10 fenantrolina. Os complexos foram 
preparados através de soluções etanólicas dos sais de lantanídeos com o ligante em acetona, 
numa proporção de 1:3. Os compostos foram caracterizados por: análise elementar CHN, 
titulação complexométrica com EDTA, IV, TG e condutância eletrolítica molar. Pelos 
resultados das técnicas citadas os complexos apresentaram a seguinte estequiometria: 
Ln(C7H7SO3)3. 2,5(C12H8N2).xH2O, onde Ln=Gd; Sm e Dy ;x=2 para Ln=Gd e x =1 
para Ln= Sm e Dy. As curvas TG/DTG indicam que a decomposição se deu em várias 
etapas através de reações sucessivas, com formação de óxidos como produto final. As 
medidas de condutância dos complexos em meio metanólico afirmam que os mesmos são 
não–eletrólitos. O espectro IV do ligante livre apresentou bandas na região de 1343 -1294 
cm-1, as quais se deslocaram para região tanto de maior como de menor frequência, 
evidenciando que o mesmo encontra-se coordenado.  
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Resumo:  
O presente trabalho analisa o comportamento geotécnico de um solo arenoso localizado na 
Via Costeira na região de Natal - RN. Esse solo apresenta problemas de instabilidade de 
taludes e é muito empregado na execução de aterros. O trabalho teve como objetivo 
contribuir para a caracterização do material da forma como aparece nos taludes 
(indeformado) e da maneira como é empregado nos aterros (compactado). O solo foi 
estudado inicialmente no seu estado natural através da realização de ensaios de 
permeabilidade, adensamento e cisalhamento direto. No cisalhamento direto foi analisado o 
comportamento na umidade natural e inundada. Em seguida, os mesmos ensaios foram 
realizados sobre amostras compactadas com as energias de compactação normal, 
intermediária e modificada. Os resultados obtidos mostraram que o solo apresenta 
comportamento colapsível quando inundado no ensaio de adensamento. No estado 
indeformado o solo apresenta coesão mesmo quando saturado (c=11 kPa). Na umidade 
natural a coesão é de 18 kPa. A saturação não apresenta influência sobre o ângulo de atrito 
do solo. A permeabilidade do solo indeformado é de 3.10-3 cm/s. A análise do efeito do 
grau de compactação sobre o comportamento do solo mostrou que pode ocorrer um 
aumento de coesão sem necessariamente ocorrer um aumento no ângulo de atrito.  
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Resumo:  
Óxidos com estrutura perovsquita vem sendo bastante estudados em função das excelentes 
propriedades óticas e catalíticas que as mesmas possuem. Visando este contexto foi 
sintetizado o LaFeO3 pelo método dos precursores poliméricos afim de aplicá-los como 
pigmentos cerâmicos e como catalisador para reforma de hidrocarbonetos. Acompanhou-se 
a evolução das estruturas c ristalinas através de difração de raios -X. Analises de BET foram 
usadas na obtenção de SSA bem como determinação da sua porosidade. Analisou-se 
também mediante espectroscopia ultravioleta e visível, determinando assim as coordenadas 
cramáticas das amostras e a morfologia dos pós por meio de microscopia eletrônica de 
varredura. Resultados préliminares indicam a formação um material cristalino, bem como a 
obtenção de uma coloração de tom vermelho viabilizando o mesmo como pigmento.  

Palavras chave: Pigmento, LaFeO3, Precursor Polimérico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0450  
Título: UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DAS LINHAS NA CARACTERIZAÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE TRANSMISSÃO PLANARES  
Aluno: Regina Lúcia Pires Moreira (00828694486)  
Orientador: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)  

  
Resumo:  
O método das linhas é uma técnica de análise adequada para a caracterização da 
propagação em linhas de transmissão planares (linhas de microfita e de CPW,guias de onda 
ópticos e seus circuitos),desenvolvido para aplicações em altas freqüências.Este método 
tem uma concepção simples: para um sistema de equações diferenciais parciais,todas as 
variáveis independentes,exceto uma,são discretizadas,resultando em um sistema de 
equações diferenciais ordinárias.Na análise de problemas de propagação de ondas 
eletromagnéticas no domínio espaço-freqüência,a equação de Helmholtz é transformada em 
uma combinação de equações de diferenças finitas,que após uma transformação de 
desaclopamento,podem ser resolvidas analiticamente para a variável espacial não-
discretizada.Na análise,considera-se que a linha de transmissão pode propagar um modo 
híbrido,que é representado pela superposição de modos TE e TM,descritos através dos 
potenciais elétrico e magnético.No método das linhas,faz-se a discretização de uma variável 
espacial,na direção em que a estrutura é homogênea.Calcula-se,então,a constante de 
propagação,que é usada na determinação do campo em qualquer ponto da seção reta da 
linha de transmissão.Foram obtidos resultados para as características de propagação em 
linhas de microfita,que são estruturas essenciais no desenvolvimento de circuitos modernos 
de comunicações.  
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Resumo:  
Esse trabalho mostra uma análise multitemporal entre imagens dos satélites Landsat 5 e 7, 
adquiridas nos anos de 1993 e 1999 respectivamente, da região das dunas de San Vale 
(Natal/RN). O seu principal objetivo foi averiguar a diminuição da cobertura vegetal nessa 
área, no período supracitado, delimitando as áreas desmatadas. Para isso, foi feita uma 
classificação supervisionada, executada no software IDRISI utilizando-se das imagens dos 
satélites. O IDRISI possibilitou o manuseio de vários classificadores, dos quais foram 
selecionados os que mais se adequaram ‘a verdade de campo. Foram classificados os solos 
expostos, as obras de engenharia, a região de mangue, o rio Potengi e a vegetação dunar. 
Observou-se que o resultado final foi prejudicado pela presença de nuvens nas imagens. 
Apesar dos mapas terem dado uma boa idéia da diminuição da cobertura vegetal, as nuvens 
presentes confundiam-se com feições físicas como solo exposto, dificultando a 
interpretação desses mapas. Como continuação do trabalho, pretende-se corrigir os efeitos 
das nuvens e a execução de trabalhos de campo, para melhorar a classificação utilizada, 
tornando mais precisos os mapas adquiridos. Com essa pesquisa observou-se que no 
período de seis anos as dunas do San Vale perderam significativamente a cobertura vegetal 
e ganharam áreas de solo exposto, ocasionados principalmente pela ocupação urbana.  
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Resumo:  
Os equipamentos usuais na separação de fases em sistemas líquido-líquido são os 
misturadores-decantadores e as colunas de extração. Um novo design de equipamento com 
características mistas de misturador-decantador e coluna é proposto com base no “Método 
de Separação à Inversão de Fases”. O aparelho que vem sendo denominado MDIF 
(misturador-decantador à inversão de fases) tem se mostrado eficaz no tratamento de águas 
contendo até 2600 mg/L de óleo na forma emulsionada. O efluente obtido na saída do 
MDIF tem se aproximado de 20 mg/L que é o teor máximo permitido pelos órgãos 
ambientais federais. Neste trabalho faz-se um estudo comparativo entre dois extratantes 
através do método de Espectrofotometria, para avaliar a eficiência de separação entre as 
fases óleo bruto e água do novo aparelho de tratamento de águas residuais contaminadas 
com óleo. O método atualmente empregado se baseia no padrão espectrofotométrico 
utilizado pela Petrobrás (2000, E&P-PE-37-0574-0), que utiliza o Clorofórmio como 
extratante, para “Determinação do Teor de Óleo e Graxa Por Espectrofotometria de 
Absorção Molecular”. No momento, propõe-se substituir o extratante hoje em uso por outro 
(Aguarrás, mistura de hidrocarbonetos) que pode substituir com vantagens a técnica 
espectrofotométrica em utilização.  
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Resumo:  
Com o crescimento das atividades turísticas no município de Tibau do Sul é cada vez maior 
o uso de áreas próximas às falésias e zonas de praias para a prática da construção de 
empreendimentos. Este trabalho tem como objetivo analisar a partir de ferramentas 
computacionais, os limites mínimos estabelecidos para a construção na zona costeira ao 
município. A região em foco foi analisada a partir de produtos de sensores remotos obtidos 
em dois momentos distintos. Dados mais recentes de fotografias aéreas obtidas em março 
de 1997 com uma escala aproximada de 1:8000, e dados mais antigos, fotografias aéreas 
em março de 1970 com uma escala aproximada de 1:70000. As imagens foram 
georreferenciadas com o uso dos pontos de controle obtidos em operações de campo. Após 
esta etapa iniciou-se a vetorização das informações relevantes ao estudo da região. Com 
isso foi gerado um mapa do “setor norte da zona costeira de Tibau do Sul” a partir das 
seguintes camadas: falésias, zona urbana, zona de praia, dunas e distância proposta de 50 m 
a partir da praia. De posse desse mapa juntamente com os trabalhos de campo foi possível 
identificar uma série de processos erosivos na região, assim a distância mínima de 33 m 
estipulada por lei deverá ser revisada, de forma que reflita as características físicas da área e 
o seu comportamento frente às ações antrópicas. Com esses dados será possível às 
autoridades uma avaliação mais criteriosa quanto à ocupação racional da zona costeira em 
Tibau do Sul.  
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Resumo:  
O emprego de microemulsões como matriz na imobilização de enzimas é um assunto 
recente e necessita de um maior número de pesquisas no que se diz repeito a investigação 
de novos sistemas e aos diversos fatores que contribuem diretamente sobre os domínios 
microemulsionados, uma vez que, em trabalhos desenvolvidos nesta área o tensoativo 
padrão utilizado para este tipo de sistema é o Aerossol OT (AOT). Portanto, neste trabalho 
pretende-se investigar um novo sistema de aplicação das microemulsões como matriz na 
imobilização de enzimas, utilizando como tensoativo o tensiofix 8426, buscando a 
formação de uma região de microemulsão A/O a baixas concentrações de tensoativo. 
Diagramas de fase foram construídos como recurso usado na preparação das 
microemulsões. Os sistemas estudados foram os seguintes: Tensiofix 8426/Água/ Hexano; 
Tensiofix 8426/Água/ Ciclohexano; Tensiofix 8426/Água/ Heptano e Tensiofix 
8426/Água/ Octano. O tensoativo estudado demonstrou boa solubilidade nos 
hidrocarbonetos utilizados sob uma temperatura de 27ºC. Em relação à temperatura de 
50ºC, os sistemas evidenciam a influência da temperatura no comportamento das fases, em 
particular, na região de microemulsão A/O; e sob a influência de diferentes concentrações 
de gelatina, estes sistemas sofrem alterações significativas na região microemulsionada, 
devido as mudanças de potenciais de interação entre ás nanofases (efeitos aditivos) e a 
formação de ligações cruzadas.  
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Resumo:  
Os complexos de lantanídeos tem um campo vasto de aplicações: conversão de energia a 
nível intramolecular, lasers, em monitores de vídeo, catalisadores dentre outras. Os sais de 
Cério e Térbio foram obtidos, adicionando HCl concentrado em excesso aos respectivos 
óxidos. Foram caracterizados pela titulação complexométrica e fotocolorimétrica com 
EDTA, curvas TG/DTG, condutância molar, espectros de absorção IV e UV-Visível e 
difração de raios-x. Os sais apresentam coloração característica dos cátions. São 
deliqüescentes, solúveis em água, etanol e metanol. As estequiometrias obtidas foram: 
CeCl3.7H2O e TbCl3.6H2O. Os sais hidratados são eletrólitos do tipo 1:3 em água e 1:1 e 
1:2 em solução metanólica, respectivamente. A termodecomposição ocorreu entre 30-400 
oC, perdas de água e cloro, originando os respectivos óxidos, em atmosfera de ar. Foi 
registrado o espectro eletrônico uv-visível do cloreto de cério heptahidratado em soluções 
aquosa e metanólica. Observamos um deslocamento batocrômico causado pelo metanol e 
um forte efeito hipercrômico, originando um espectro de alta intensidade em relação à 
solução aquosa. No momento estamos investigando suas principais causas, que podem vir a 
ser uma característica interessante na aplicação em dispositivos eletrônicos.  
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Resumo:  
A necessidade de pesquisa de materiais cerâmicos com propriedades importantes para 
novas aplicações tecnológicas tem atraído diferentes pesquisadores em diferentes áreas. 
Propriedades importantes em uma cerâmica dependem, em grande parte, das características 
originais de pós utilizados e estes são afetados pelo método empregado na obtenção dos 
pós. Perovskita baseados em cobalto são usados em pigmentos cerâmicos, catálise 
oxidativa, entre outros. Neste trabalho sintetizou-se Y0.2Er0.8CoO3 pelo método Pechini, 
que se baseia na complexação de cátions com ácido hidrocarboxílico, conferindo ao 
material boa homogeneidade, controle da estequiometria e reprodutibilidade. O material foi 
calcinado nas temperaturas de 300, 500, 700 e 900oC e caracterizado por análise térmica 
(TG/DTA), FTIR, DRX, MEV, EDS e análise granulométrica. A presença de uma maior 
quantidade de Er na matriz foi confirmada por EDS. Curvas termogravimétricas mostraram 
que a estabilidade do material ocorre em torno de 900oC. A perda de massa que ocorre 
entre 300 e 850oC é relativa a matéria orgânica remanescente. O m para o material. 
Micrografia do pó? tamanho médio da partícula variou de 4 a 6  revelou a formação de 
micropartículas, podendo ser observada a presença de aglomerados como resultado do 
método de síntese utilizado.  
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Resumo:  
Um novo paradigma tecnológico de comunicação está em franca expansão nos tempos 
atuais. Trata-se da computação colaborativa, a qual baseia-se na produção e 
compartilhamento de informação. Computação Colaborativa pode significar, também, a 
utilização de elementos computacionais (computadores, links internet, softwares) com 
pessoas/processos interagindo entre si na construção de um sistema de comunicação maior.  
A API Java JSDT surge como uma proposta de suportar a construção de aplicações 
baseadas em computação colaborativa, utilizando um conjunto de conceitos simples: 
canais., usuários, etc. O presente trabalho concentra-se no estudo de todos os elementos e 
conceitos da API em apreço. Numa fase posterior, é realizada uma Engenharia Reversa em 
um software de domínio público de webchat com o objetivo de mapear os fundamentos da 
API Java JSDT em um programa concreto e aferir a sua viabilidade de implementação. No 
Processo de Engenharia Reversa foi utilizada a Linguagem de Modelagem UML com a 
elaboração de alguns diagramas fundamentais. O Software analisado mostrou-se confiável 
e sua implementação pouco relacionada com os elementos da arquitetura JSDT.  

Palavras chave: Sistemas Colaborativos, API JSDT, Engenharia Reversa  
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Resumo:  
A área de trabalho situa-s na porção leste da Faixa Seridó, sendo conhecida como Zona de 
Cisalhamento Picuí-João Câmara - ZCPJC. Essa zona é uma estrutura de grande porte no 
da geologia local. Faz parte da orogenese brasiliana, cujas estruturas são denominadas D3. 
No geral essa possui um trend NE, sendo caracterizada por uma cinemática transcorrente 
dextral com uma mudança para inversa na sua extremidade Norte. A ZCPJC limita as 
unidades supracrustais (Grupo Seridó) do Complexo arqueano/paleoproterozóico Gnássico 
- Migmatítico de São José de Campestre. Relacionado à essa zona, tem-se a intrusão de 
corpos granítico de tamanho variado. A maioria porém, trata-se de pequenos sheets de 
afinidade graníticas (G3 da literatura) intrudidos ao longo da zona.. Os trabalhos no período 
foram centrados principalmente a pesquisa bibliográficas e efetivou-se alguns perfis de 
campo E-W com coleta de amostra para confecção de lâminas delgadas. Esses perfís 
visaram caracterizar o comportamento da zona em diferentes locais. A aquisição de dados 
da foliação/lineação milonítica, e o estudo delas, propicia interpretações sobre a cinemática 
da zona e seus mecanismo de deformação.  
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Resumo:  
A crescente demanda mundial dos corantes naturais em detrimento dos sintéticos é 
justificada pela baixa toxidade que os primeiros apresentam, uma vez que os corantes 
sintéticos estão associados ao surgimento de doenças cancerígenas e quando descartados ao 
meio ambiente, além de necessitar de um longo tempo para degradar, os seus 
intermediários podem ser ainda mais tóxicos. O corante de urucum representa cerca de 90% 
dos corantes naturais usados no Brasil e 70% dos corantes naturais usados no mundo. O seu 
uso na indústria têxtil precisa ainda ser consolidado através de novas pesquisas que 
demonstre a sua viabilidade técnica e econômica no tingimento de fibras têxteis. Neste 
trabalho foram caracterizados por espectrofotometria de absorção na região do visível os 
corantes extraídos das sementes de urucum adquiridas no comércio local e sementes da 
variedade bico de pato e peruana paulista, cedidas pela EMEPA-PB. Após a caracterização 
foram desenvolvidos dois métodos de extração, um somente com água e outro em solução 
alcalina a diferentes concentrações. A caracterização dos corantes extraídos mostrou um 
baixo teor de bixina nas sementes local e um elevado teor nas da EMEPA. Os resultados 
obtidos mostraram que à extração com água foi insatisfatória, pois além do baixo 
rendimento foi obtida uma dispersão do corante do urucum. Já a extração alcalina por sua 
vez, mostrou-se bastante promissora, pois além de remover todo o pigmento da semente foi 
obtida uma solução do corante.  
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Resumo:  
O número de automóveis movidos a gás natural em nosso país cresceu de forma espantosa 
devido, principalmente, a sua vantagem econômica onde se constata uma redução de 30 a 
40% dos custos a cada abastecimento. Como conseqüência, acrescentam-se cilindros ao 
chassi veicular originando graves problemas como o aumento de peso e a perda de espaço 
interno principalmente em veículos de passeio, pois, estes automóveis não foram projetados 
prevendo esta nova situação. Assim, neste artigo, se objetiva estudar e analisar o novo 
comportamento do sistema de suspensão de um veículo submetido a uma conversão a fim 
de identificar o efeito sobre os principais elementos de suspensão (molas e amortecedores) 
causado pelo aumento da carga. Para isso, na abordagem metodológica considerou-se um 
sistema linear massa-mola-amortecedor equivalente com um grau de liberdade, de forma 
que os resultados representassem, com aproximação, a resposta de um sistema real. Como 
resultado da aplicação desse modelo, plotaram-se curvas respostas evidenciando os efeitos 
dinâmicos do comportamento da estrutura com e sem cilindros. Também são discutidas 
propostas para redução dos impactos sobre o veículo em estudo. Assim, pretende-se através 
da solução dos dois problemas, inicialmente citados, gerar benefícios para os usuários dos 
veículos convertidos e para a população em geral.  

Palavras chave: Gás Natural, Vibrações Mecânicas, Suspensão  
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Resumo:  
Neste trabalho, é apresentada uma formulação, baseada no método de Newton-Raphson, 
para a solução do problema do fluxo de potência trifásico em sistemas elétricos de 
distribuição equilibrados ou desequilibrados. Para isso, a metodologia aplicada consistiu na 
implementação de um algoritmo usando o método de injeção de corrente, cujas equações 
são escritas em coordenadas retangulares e a matriz jacobiana, que possui a mesma 
estrutura da matriz admitância nodal, é formada por submatrizes (6x6), numa configuração 
em que só os grupos da diagonal são atualizados durante o processo iterativo. Como forma 
de comprovação da eficácia deste algoritmo, foram realizados testes em sistemas reais 
equilibrados e desequilibrados de propriedade da Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte (COSERN), cujos resultados obtidos foram satisfatoriamente coerentes com os 
outrora calculados através de um outro algoritmo baseado no método da soma de potência; 
tendo o algoritmo objeto deste trabalho a vantagem de ser mais robusto e a capacidade de 
processar fluxo de potência em sistemas elétricos malhados.  

Palavras chave: Fluxo de Potëncia, Método de Injeção de Corrente,  
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Resumo:  
Os óxidos mistos são de grande interesse na indústria de eletrônicos, de comunicação e de 
energia e como catalisadores. A obtenção dos óxidos foi feita a partir dos Nitrilotriacetato 
de Lantânio, de Cobalto e de Cobre, misturando-os de forma equimolar seguido da 
decomposição térmica. Os sais de partida foram analisados através das curvas TG/DTG , 
como também as misturas dos mesmos. Numa faixa de temperatura de 30-300 ºC ocorreu a 
saídas de 10,5 moléculas de água de coordenação obtendo a mistura anidra dos respectivos 
sais. Entre de 300- 410 ºC,ocorre a decomposição destes sais, produzindo os respectivos 
oxicarbonatos. A partir de 500 ºC, são formados os dioxicarbonatos, resultando a formação 
dos óxidos mistos até 1000 ºC. Os óxidos mistos foram analisados através dos 
difratogramas de raios-X, espectros de absorção na região do infravermelho.  

Palavras chave: óxidos mistos, nitrilotiracetatos, termodecomposição  
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Resumo:  
A preparação de cerâmicas com alto desempenho em suas propriedades elétricas, 
magnéticas, óticas e catalíticas para aplicação tecnológica, têm conduzido ao 
desenvolvimento de novos materiais cerâmicos. O presente trabalho visa investigar os 
efeitos da substituição do La3+ no LaNiO3 pelo íons Ce3+ e o Nd3+. Com a finalidade de 
se obter pós cerâmicos monofásicos, com composição química reprodutível e controle do 
tamanho de partículas, foram sintetizados e caracterizados os pós de LaNiO3, 
La0,9Ce0,,1NiO3 e La0,9Nd0,1NiO3 pelo método dos precursores poliméricos (método 
Pechini) em substituição ao método convencional. A decomposição térmica do pó 
calcinado a 300 oC foi estudada por TG/DTA e espectroscopia na região de infravermelho. 
Os pós precursores foram calcinados a 800ºC por 12 horas em atmosfera de ar e 
caracterizados por analise química, difratometria de raios-X, determinação da área 
superficial especifica pelo método BET, medidas granulométricas e microscopia eletrônica 
de varredura. Os óxidos de LaNiO3 e La0,9Nd0,1NiO3 são monofásicos e apresentam 
estrutura cristalina tipo perovskita. Enquanto o La0,9Ce0,1NiO3 apresenta uma mistura de 
fases. Medidas de resistividade elétrica das cerâmicas sinterizadas foram feitas entre 20 e 
300 K.  
 

Palavras chave: LaNiO3, Pechini, Niquelatos  
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Resumo:  
O presente trabalho teve como objetivo principal a busca de uma solução aos problemas de 
escoamento em dutos, com a determinação dos campos de pressão nos nós de uma malha 
dutoviária, bem como as taxas (e direções) de fluxo na mesma.A malha de estudo consistiu 
de 5 (cinco) nós, 4 (quatro) dos quais estavam interligados e 1 (um) isolado. Implementou-
se um código computacional em linguagem estruturada, tendo-se como finalidade o cálculo 
das pressões em cada nó, em função da localização desse nó dentro da rede de dutos. Tal 
metodologia englobou conceitos de fluido-dinâmica computacional.Utilizou-se um 
compilador – C++, versão 3.0 – para um programa capaz de gerar campos de pressão nas 
simulações.Através do estudo sobre a utilização da fluido-dinâmica computacional na 
simulação de dutos, foi possível conhecer seus fundamentos e suas equações essenciais, 
envolvidos no estudo de escoamento em dutos isoladamente ou de escoamentos numa rede 
de dutos. Para testar o programa desenvolvido, foi feita uma simulação comparativa com 
um código já registrado na literatura (em F77). Concluiu-se que o programa em C++ teve 
bom desempenho desde que os resultados observados apresentaram valores muito 
aproximados ao do código já conhecido.  
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Resumo:  
Os complexos poliméricos de poli(óxido de etileno), P(OE), e sais metálicos são eletrólitos 
iônicos de grande interesse em aplicações tecnológicas. A flexibilidade da cadeia 
polimérica permite mudanças conformacionais que aumentam as interações das cadeias 
poliméricas com o sal parcialmente dissociado. A espectroscopia de impedância permite 
estudar o mecanismo de condução, observando-se a participação da cadeia polimérica, a 
mobilidade e o processo de geração de portadores. A condutividade iônica do P(OE)xKPF6 
foi analisada por espectroscopia de impedância usando o analisador de resposta em 
freqüência (Solatron 1250) combinado com uma interface eletroquímica (Solatron 1286). A 
amostra foi colocada entre dois eletrodos de cobre com área de 0,12cm2. Com amplitude 
aplicada de 50 mV, com freqüências de 0,01-65000 Hz. A espessura do filme foi de 
aproximadamente 10 mm. Observou-se que em uma concentração de sal correspondente a 
x=4 a viscosidade é alta, passando por um mínimo em uma concentração x=10 em 30oC e 
x=12 em 25oC e, então, voltando a aumentar. Verificou-se, em 25oC, em correspondência 
às medidas de viscosidade, um aumento na condutividade até atingir um máximo em x=12 
e, então, uma diminuição desta. A partir destas medidas de condutividade (s), pôde-se 
determinar valores da constante dielétrica (e) do P(OE)xKPF6, também em função da 
concentração do sal. Observou-se um aumento de e até atingir um máximo em x =12, 
seguido então de uma diminuição para concentrações maiores.  
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Resumo:  
O objetivo desta pesquisa está voltado ao estudo da dinâmica e evolução costeira da região 
norte do RN através da análise de testemunhos de sedimentos inconsolidados. 7 
testemunhos foram coletados utilizando-se o sistema vibracore, que pode recuperar até 6 m 
de testemunho, pertencente ao Laboratório GGEMMA-PPGG da UFRN. Em laboratório 
estes testemunhos foram processados (descritos, radiografados, processados) e amostras 
coletadas de 33 em 33 cm para análises granulométricas (peneiramento). A partir dos dados 
granulométricos foram obtidos os parâmetros estatísticos (media, mediana, selecionamento, 
assimetria e curtose) através de softwares específicos. Os testemunhos foram divididos em 
três grupos de acordo com o local de coleta: i) Planície de maré – fácies composta 
predominantemente por lamas com camadas orgânicas; areias muito finas podem ocorrer 
intercaladas a lama. Conchas, fragmentos de conchas e clastos de argila também são 
observados; ii) Barras em pontal de canal de maré – depósitos de acresção lateral 
representados por laminações de lama e areia distinguidas pelo contraste súbito de 
granulometria. Observa-se a ocorrência de clastos de argila e estratificação cruzada; e iii) 
Canal de maré – areias médias pobremente selecionadas, mostrando leve tendência de 
afinamento para o topo. Estratificações cruzadas são marcadas por bioclastos.  

Palavras chave: , ,  
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Resumo:  
O estudo do comportamento de fases no sistema eletrolítico, especialmente a representação 
das solubilidades de sais em água, fornecem informações importantes para aplicações 
científicas e industriais. Estudar o comportamento da solubilidade em água (equilíbrio 
sólido-líquido - ESL) e das propriedades de condutividade e pH para o sistema 
KH2PO4+K2HPO4 em água. Esse sistema foi escolhido devido ao particular interesse de 
aplicação em processo de separação, ou concentração de enzimas. São apresentados dados 
de solubilidade usando um método analítico com célula enjaquetada, especialmente 
projetada, bem com um método sintético utilizando técnica de titulação condutivimétrica.  
Os dados obtidos estão coerentes e foram devidamente correlacionados usando o modelo de 
coeficiente de atividade UNIQUAC+Debye-Hückel, normalizado no estado de referência 
de substância pura. A solubilidade é determinada pelas curvas de condutividade versus 
volume de água adicionado, ou seja, pela junção das curvas dos processos de dissolução e 
diluição para os sistemas binários estudados.  
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Resumo:  
O trabalho desenvolvido está baseado em um artigo de referência e consiste na elaboração e 
programação de um método de solução de fluxo de potência trifásico para análise de 
sistemas primários de distribuição de energia elétrica. O método de solução está baseado no 
algoritmo da soma de correntes para sistemas radiais ou fracamente malhados de 
distribuição de energia. Para a construção deste método, realizar-se-ão pesquisas e estudos 
da literatura já existente sobre o assunto, a fim de construir uma modelagem matemática 
que permitirá a representação de linhas e cargas monofásicas, bifásicas ou trifásicas, cargas 
desbalanceadas, barras PV, reguladores de tensão e capacitores SHUNT com controle 
automático de TAP. As deduções das equações estão baseadas nas leis de circuitos. Após a 
montagem do modelo matemático, será construído o algoritmo e, por conseguinte, a 
programação do método em um programa específico. Com o método desenvolvido analisar-
se-ão aplicações em tempo real para sistemas reais verificando a eficiência e rapidez e 
comparação dos resultados com os obtidos por outros métodos.  
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Resumo:  
O método de Newton real consiste em um algoritmo que serve para calcular a raiz de 
determinada equação, através da construção de uma seqüência convergente de pontos da 
reta real. De forma análoga, a versão intervalar do Método de Newton permite construir 
uma seqüência convergente de intervalos, cujo limite é dado pelo intervalo (de menor 
diâmetro possível) que contém a raiz real da função dada. Com o uso da biblioteca de 
operações intervalares JAVA-XSC, os algoritmos recursivos, para simulação 
computacional do método de Newton intervalar, foram implementados em três versões: o 
método e suas duas variações. Devido ao método de Euler possuir um erro acumulado que 
se propaga e que vai aumentando de acordo com o número de pontos de suas malhas, além 
de sua convergência lenta e sua região de estabilidade absoluta ser restrita, iniciou-se a 
procura por novos métodos. O método de Runge-Kutta, pode resolver o problema do valor 
inicial para um sistema de equações diferenciais, além de melhorar a precisão e possuir 
uma maior ordem de convergência dos resultados. Este método foi acrescentado à 
biblioteca com operações e funções intervalares na linguagem Java (JAVA-XSC). 
Tratando-se do programa em JAVA-XSC, há uma similaridade da sua escrita com relação 
às notações matemáticas correspondentes ao método. É usado o conceito de vetores 
dinâmicos para que o programa seja independente da quantidade de equações existentes no 
sistema diferencial a ser resolvido.  
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Resumo:  
Compostos com a fórmula química ABO3 (A e B são cátions e O, oxigênio) tem sido muito 
estudados principalmente pelas propriedades importantes inerentes a esse tipo de estrutura. 
Uma área que não é muito explorada, ma s que recentemente tem despertado interesse aos 
pesquisadores é a fotoluminescência de amorfos à temperatura ambiente. Assim o objetivo 
deste trabalho, foi estudar as propriedades fotoluminescentes dos pós de TR/Ni (TR = Y, 
Ho e Er), obtidos pelo método dos precursores poliméricos (Pechini). Os pós precursores 
foram calcinados a 3000C (4 horas) e a 7500C (12 horas), em fluxo de oxigênio. Os 
materiais foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), espectroscopia na região do 
infravermelho (IV), análise térmica diferencial (DTA) e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). A fotoluminescência foi  = 488,0 nm nos pós.? observada no espectro 
Raman, após incidência do laser com  O equipamento usado foi o U1000 Jobin-Yvon com 
duplo monocromador acoplados a fotomultiplicador de GaAs e um sistema convencional de 
foto contagem. Todas as medidas foram feitas à temperatura ambiente e observou-se um 
aumento na intensidade com a diminuição do tamanho da terra rara.  
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Resumo:  
Inserida no projeto "Dinâmica e evolução costeira da região de Galinhos-RN", esta 
pesquisa de iniciação científica tem o objetivo de caracterizar os parâmetros hidrodinâmico 
do sistema lagunar de Galinhos, localizado no litoral Norte do Rio Grande do Norte, através 
da coleta e análise de dados ADCP (direção e intensidade das correntes) e CTD 
(condutividade, temperatura, salinidade e pressão). Os dados obtidos em campo foram 
tabulados e organizados em softwares tipo EXCEL, GRAPHER e STEREONET para 
obtenção de gráficos do tipo profundidade (pressão) versus temperatura, condutividade, 
intensidade da corrente e diagramas de roseta para a direção das correntes. Em seguida os 
dados foram analisados quanto a sua variação em relação a profundidade e a sua 
localização na laguna ou mar aberto. Os dados obtidos mostram que a temperatura diminui 
levemente com o aumento da profundidade (pressão), tanto em mar aberto quanto no 
interior da laguna. Estas pequenas mudanças são atribuídas a forte movimentação do corpo 
d'água com o ciclo das marés. Salinidade/Condutividade mais altas ocorrem a baixas 
temperaturas, que são encontradas próximo ao fundo. A velocidade máxima medida no 
interior da laguna foi de 71 cm/s na maré vazante e 81 cm/s na maré enchente. O fluxo da 
corrente em geral é orientado paralelamente aos canais e a velocidade das correntes diminui 
suavemente (até 20 cm/s de diferença) em direção ao fundo. As maiores velocidades são 
observadas em mar aberto.  
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Resumo:  
Fundada em 25 de dezembro de 1599, a cidade de Natal teve um crescimento lento até a 
década 50, período em que ocorreu a 2ª Guerra Mundial. O poder público através de sua 
ação sempre estimulou a ocupação do solo e o crescimento urbano, mas foi a guerra que 
acelerou este processo e fez surgir o mercado de terras e aumentar sua população. O 
presente trabalho focaliza este período, que pouco foi estudado do ponto de vista da 
arquitetura e urbanismo, através de pesquisa em acervos públicos e privados, sobretudo nos 
jornais A República e A Ordem. O estudo revela que a 2ª Guerra foi responsável por uma 
transformação nunca vista em Natal, a qual caracterizava -se pelo seu provincianismo. Esta 
passou a ocupar a posição de um importante centro militar e estratégico mundial, o que 
impulsionou investimentos e melhorias urbanas. A chegada de militares estrangeiros 
envolvidos com os esforços de guerra (instalação de Bases Aéreas e Navais), além do 
êxodo rural provocado pela seca, impulsionou as atividades imobiliária, comercial, 
hoteleira e a construção civil, que tornaram-se lucrativas. Esta convivência com outras 
culturas modificou o comportamento da população local que praticamente dobrou nos anos 
40, o que evidenciou o despreparo da infra-estrutura urbana existente, tornando inevitável 
construções e intervenções, além de aumentar seu custo de vida. Esta nova dinâmica 
provocou transformações e, consequentemente, a modernização da infra-estrutura urbana 
da cidade do Natal.  
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Resumo:  
Até hoje os conhecimentos de povos antigos com relação às coisas do céu, modificados ao 
longo do tempo por influências culturais diversas, excitam o imaginário popular e inspiram 
comportamentos e ações em muitas pessoas. Há algumas décadas já que tais 
conhecimentos, apesar de desprezados pela visão científica tradicional, começaram a ser 
abordados sem o viés positivista e reducionista daquela visão e eles têm se revelado fonte 
muito rica de ensinamentos. Embora ainda não seja muito difundido, mas atualmente 
identificam-se muitos elementos relacionados às coisas do céu na literatura, na música, em 
muitas das festas populares ou religiosas realizadas anualmente, entre outros exemplos, que 
estão naturalmente embutidos na nossa cultura. O presente trabalho propõe um estudo de 
etnoastronomia, folclore e conhecimentos populares sobre as coisas do céu, através da 
adoção de uma abordagem de caráter multidisciplinar holística segundo uma perspectiva 
antropológica. Também visamos desenvolver recursos didático-pedagógicos para 
aplicações daquele estudo em sala de aula, para vários níveis de ensino e diferentes 
públicos. Discutimos ainda possíveis maneiras de utilizar nosso estudo para contribuir com 
a recuperação e integração de muitos aspectos culturais locais e regionais e as implicações 
educacionais desse tipo de iniciativa. Este trabalho ainda se encontra em fase bastante 
inicial, pois há poucos meses começamos a nos envolver com ele.  
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Resumo:  
Tendo em vista uma tendência no aumento do crescimento de automóveis abastecido por 
gás na tural, surge, então, a necessidade de se investigar os incômodos causados por esse 
método de abastecimento. As vantagens oferecidas pelo método são incontáveis do ponto 
de vista ambiental e econômico, porem, devido ao meio de armazenamento possuir grandes 
dimensões e ter o formato cilíndrico traz a desvantagem da ocupação de parte do espaço no 
porta-malas dos automóveis convertidos. Para que se tenha comodidade com o uso de 
novas tecnologias no que se refere ao abastecimento por gás natural é preciso estudar 
melhores formas de se estocar esse combustível.  
Diante desse contexto, O enfoque desse trabalho consiste em se utilizar elementos finitos 
como ferramenta de analise para uma investigação preliminar sobre a viabilidade de projeto 
de novas formas de recipientes de gás natural.  
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Resumo:  
Empreendimentos urbanos de vulto que, por sua natureza, provocam sobrecarga no sistema 
viário causando impactos negativos sobre a circulação de veículos e pedestres na 
vizinhança e nas seções contíguas do sistema viário são tecnicamente definidos como pólos 
geradores de tráfego – PGTs. Entre os PGTs, destacam-se aquelas edificações (ou 
complexos de edificações) vinculadas à atenção à saúde, especialmente os modernos 
hospitais concentradores de serviços ao cliente e de apoio à atuação médica. Este trabalho 
tem por finalidade contribuir para a análise e tratamento de PGTs na área da saúde, 
inserindo-se em um processo de investigação acerca dos fatores funcionais internos que 
motivam e explicam a produção de viagens com destino aos edifícios analisados. 
Tomaram-se como objetos empíricos 4 unidades hospitalares de Natal, e levantaram-se 
dados acerca do número de viagens motorizadas atraídas para cada um deles em períodos 
singulares do dia útil, bem como observaram-se as movimentações de pedestres e veículos 
em sua aproximação aos edifícios. Esses dados e observações foram cotejados com as 
estimações produzidas por distintos modelos em uso no Brasil e, posteriormente, propõe-se 
o aprimoramento desses modelos em termos de uma normativa válida para o caso de Natal, 
ancorada também em uma análise da estrutura de funcionamento de hospitais 
contemporâneos.  
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Resumo:  
O processamento e obtenção de compósitos cerâmicos a partir de precursores poliméricos é 
uma técnica relativamente recente e promissora que baseia-se na pirólise de polímeros com 
a presença de aditivos reativos. Este trabalho visa a produção e a caracterização de uma 
matriz de alumina reforçada com carbetos de nióbio. Neste processo foram utilizados os 
seguintes materiais: um polímero, nióbio metálico e alumina. Inicialmente foi realizada a 
seleção dos pós a serem utilizados neste trabalho, seguindo da mistura e da 
homogeneização dos mesmos em diferentes composições, tomando por base uma 
quantidade fixa de 60% em peso de polímero. As misturas foram compactadas a quente 
com pressão constante e em uma direção uniaxial. A sinterização das amostras foi realizada 
em forno tubular nas temperaturas entre 1200°C e 1600°C com atmosfera controlada. Foi 
observado perda de massa em faixas de temperatura entre 300°C a 800°C e acima 1400°C, 
durante análise térmica (TG/DTA). Os resultados obtidos através de difração de raios-X 
revelaram a presença de carbeto de nióbio e a formação de novas fases cristalinas como o 
Nb3Si e o Nb5Si3, nas amostras sinterizadas. As microfotografias (MEV) mostraram as 
fases encontradas pela difração de raios -X, comprovando assim a eficiência do processo na 
obtenção do compósito.  
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Resumo:  
No Brasil, o mercado de transporte interestadual de passageiros por rodovia cresceu, a 
partir dos anos 30, pelo desenvolvimento do mercado interno e adquiriu, progressivamente, 
um caráter de exclusividade face à ausência ou fragilidade de outros meios de transporte, à 
baixa renda per capita e aos reduzidos índices de motorização. Dada essa significação 
social, o serviço é regulado com base no conceito de serviço público, pelo qual a atividade 
é tutelada pelo Estado Federal e delegável a terceiros. Por se tratar de um mercado 
protegido as operadoras nunca foram submetidas a competição, gerando certa concentração. 
Isso resulta em serviços ineficientes, com tarifas elevadas e com possibilidade de captura da 
regulação pelas empresas com maior poder de mercado. O objetivo deste trabalho é 
mensurar os níveis de concentração econômica no setor com a utilização do índice de 
Herfindahl-Hircshmann, e dados fornecidos pelo Ministério dos Transportes. A análise 
confirmou que há certa concentração no mercado em estudo. Entretanto, esta vem caindo 
nos últimos três anos, resultado da reforma regulatória iniciada nos anos 90 e que precisa 
ser continuada através da adoção de políticas públicas que primem pela competição, 
contemplando principalmente uma política anti-truste para o setor. Por não configurar 
monopólio natural, o segmento do transporte interestadual de passageiros pode beneficiar-
se de uma regulamentação mais livre, baseada nos princípios da competição e de estímulo à 
eficiência.  
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Resumo:  
O objetivo principal deste trabalho é o reconhecimento de texturas e estruturas 
sedimentares que permitam a caracterização de cúspides praiais, bem como o entendimento 
dos processos de geração das mesmas, visando a descrição detalhada da litologia das 
estruturas sedimentares e da geometria dos pacotes. A metodologia constou de uma etapa 
onde foi realizada extensa pesquisa bibliográfica, bem como a seleção de áreas a seres 
trabalhadas, a partir de visitas em campo ao longo do litoral potiguar. A seguir, foram 
realizadas viagens de campo na área selecionada para a descrição das feições por meio de 
trincheiras, paralelas à linha da costa, além do levantamento planialtimétrico da área 
visando a visualização das cúspides em três dimensões. Por fim, a despeito do caráter 
preliminar de reconhecimento, o trabalho permitiu a identificação de variações texturais e 
de estruturas sedimentares características das cúspides praiais.  
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Resumo:  
O projeto e análise de controle de sistemas baseia-se em modelos matemáticos de sistemas 
físicos complexos, que obedecem as leis físicas, e são geralmente equações diferenciais 
com acoplamentos não lineares. Em alguns casos, efetuando-se mudanças de variáveis, 
estes sistemas podem comportar-se como lineares, sendo então possível desenvolver 
aproximações de sistemas físicos, conduzindo a equações diferenciais lineares com 
coeficientes constantes. Neste trabalho apresenta-se uma teoria de controle clássica e 
moderna baseada na teoria de Dorf com uma introdução à análise e projeto de sistema de 
controle usando o MATLAB. Utiliza-se um sistema massa-mola-amortecedor, para definir 
a função transferência, e analisa-se as curvas respostas do deslocamento em função do 
tempo, variando-se os fatores de amortecimento. Descreve-se também para a função de 
transferência o respectivo diagrama de bloco utilizando o método da transformada de 
Laplace.  
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Resumo:  
O escargot, molusco cuja carne possui baixo teor de gordura e é rica em proteínas, vem se 
destacando cada vez mais na economia brasileira. Ele apresenta um valor comercial 
bastante elevado e sua criação é bastante rentável. Na sua industrialização, uma grande 
quantidade de carne, composta pelas vísceras (hepatopâncreas) e pelos escargots fora do 
padrão de mercado (sejam eles pequenos ou deformados), é descartada. Esses subprodutos 
ainda possuem um alto valor nutricional e uma das alternativas para o seu aproveitamento 
seria a obtenção de produtos desidratados. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um 
produto novo desidratado, onde vários parâmetros são estudados, dentre eles, as 
características microbiológicas. Estas são importantes pois influem na qualidade final do 
produto. O objetivo consiste então em avaliar microbiológicamente a carne e o 
hepatopâncreas do escargot (achatina fulica) desidratados em estufa com circulação de ar. 
Os resultados obtidos mostraram que a desidratação em secador de bandejas favoreceu a 
destruição total dos coliformes fecais o que consolida o produto final como seguro sob o 
ponto de vista microbiológico. Esses resultados são importantes, pois confirma também o 
produto como fonte importante de proteínas o que favorece sua adição à outros alimentos.  
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Resumo:  
A gasolina é constituída basicamente por uma mistura de hidrocarbonetos, como as 
olefinas, os aromáticos e nitrogenados, entre outros, que introduzem um certo grau de 
instabilidade ao produto. Esta instabilidade molecular leva à formação de gomas que são 
produtos de oxidação indesejáveis, tais como os ácidos e os polímeros de elevado peso 
molecular. Esses compostos instáveis podem ser minimizados através da aplicação de 
aditivos antioxidantes que inibem a formação destes depósitos nas partes metálicas do 
motor. Deste modo, diversos tipos de aditivos vêm sendo propostos para diminuir a 
formação das gomas. Neste trabalho foram determinados os teores de goma lavada nas 
gasolinas do tipo “C” (comum e aditivada) e do tipo “A”. As análises foram realizadas 
utilizando-se um equipamento de ensaio de goma Herzog modelo 9151 com base nas 
normas ASTM D 381. Os resultados mostraram que a gasolina comum apresentou um 
índice de goma lavada no intervalo de 2,5 – 3,5 mg de gasolina para cada 100 mL. A 
gasolina aditivada, apresentou um teor de goma de 1,3 – 1,5 mg/100 mL, valores inferiores 
ao da gasolina comum, demonstrando assim a eficiência de sua formulação. Já a gasolina 
tipo “A”, que não contém álcool etílico anidro, obteve valores próximos ao da gasolina 
aditivada. De acordo com as especificações exigidas, o teor de goma lavada na gasolina não 
deve ultrapassar os 5 mg/100mL, portanto as amostras analisadas se encontram em 
conformidade com as exigências da ANP.  
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Resumo:  
Este trabalho teve como objetivo principal a determinação da resistência e da rigidez nas 
propriedades trativas e compressivas de laminados compósitos a base de resina 
poliéster/fibra de vidro - E, como também de compósitos sandwich híbrido. O compósito 
sandwich é caracterizado pela utilização conjunta de fibras de vidro - E e fibras de juta, 
ambas na forma de tecidos. Inicialmente, foram feitos os ensaios de densidade volumétrica 
e calcinação no LFV (laminado de fibra de vidro), para determinação dos teores em volume 
de resina, fibra e vazios. Os corpos de prova foram, então, preparados para os ensaios de 
tração e compressão uniaxiais, tanto para o LFV como para o compósito sandwich. Foi 
efetuada a análise microscópica e macroscópica do dano, registrando-se a presença dos 
tipos de danos mais comuns em compósitos poliméricos, tais como: microfissuras, 
desaderência fibra/matriz, delaminação e ruptura de fibras. A forma de propagação do dano 
depende do sistema fibra/matriz. Foi realizado, ainda, o projeto e a confecção das garras a 
serem utilizados nos ensaios de compressão.  
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Resumo:  
A quitosana é um biopolímero derivado da desacetilização da quitina, a sua solubilidade em 
meio ácido é devido a presença do grupo amino. É biológicamente inerte e segura para 
humanos e para o meio ambiente. Obter informações sobre o transporte de íons metálicos 
através de membranas de quitosana com diferentes conteúdos de água é um dos  objetivos 
deste trabalho. Como polímero quitosana e o poli(óxido de etileno) (PEO) são solúveis em 
meio ácido utilizou-se o ácido acético 2%. À solução de quitosana foi adicionada a solução 
de PEO numa razão de 95:5 (1,5% quit/ 1% PEO). Após agitação a solução foi filtrada e 
colocada em placa de Petri (v = 23ml) e deixada em estufa a 50°C por 12h. Após a secagem 
é colocado nas placas uma solução de NaOH 5% para neutralização da membrana. Depois 
de secas as espessuras foram medidas (30-60µm) para submeter as membranas aos testes de 
permeabilidade. O teste de permeabilidade consiste em colocar a membrana presa firme 
entre dois compartimentos A e B (célula de permeabilidade) feita de PVC, com soluções 
salinas de diferentes concentrações (CA< 
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Resumo:  
A ciência e engenharia dos materiais têm estudado intensamente nos últimos anos materiais 
que possam gerar tecnologias limpas e produtos com alto valor agregado. Óxidos binários 
de cobalto e érbio possuem diversas aplicações por apresentarem propriedades óticas, 
luminescentes, e por já serem usados como marcadores de moléculas e tumores. O método 
de preparação dos precursores poliméricos proporciona uma melhor distribuição dos 
cátions em uma matriz polimérica e, conseqüentemente, favorece a obtenção de óxidos de 
melhor qualidade. O cobaltato de érbio foi sintetizado através desse método e analisado 
através de avaliação de tamanho de partículas, IV, TG, DTA e DRX. Seus precursores 
foram caracterizados por análise gravimétrica e titulação com EDTA. De acordo com a 
análise termogravimétrica, o material formado apresentou três estágios de decomposição e 
estabilização térmica acima de 900ºC. A espectroscopia na região do infravermelho da 
amostra a 300ºC demonstra que bandas assimétricas OH, ainda são evidentes, bem como 
bandas CH remanescentes dos citratos. As bandas relativas a carbonatos foram observadas. 
O material calcinado a 900ºC demonstra que a decomposição do citrato foi praticamente de 
90%, dando origem ao cobaltato de érbio.  
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Resumo:  
A Qualidade de Vida, referente ao indivíduo ou a cidade, tem sido muito discutida e muitos 
parâmetros são utilizados na sua avaliação. Partindo da premissa que um dos instrumentos 
para avaliar a QV Urbana é a percepção e os conceitos de seus usuários, residentes ou 
visitantes, o objetivo deste trabalho é verificar se a cidade de Natal, tão conhecida por sua 
alta QV, sobretudo para o marketing turístico, se apresenta assim para seus usuários, pois 
para estes a imagem vendida da cidade parece camuflar um quadro sombrio de vida 
cotidiana. Os dados empíricos, resultado dos questionários aplicados em dez pontos 
estratégicos (5 em áreas privilegiadas e 5 em áreas problemáticas), somados aos dados 
secundários permitiram o estudo da percepção quanto às características morfológicas e de 
conforto locais e aos indicadores sócio-econômicos que interferem diretamente na QV da 
cidade. Para Natal, seus atributos naturais foram qualificados satisfatoriamente, todos 
atestam a sua Qualidade Ambiental, mas aspectos como segurança e custo de vida deixaram 
a desejar, sendo apontados como os mais importantes para a QVU, detectando-se a 
necessidade de olhá-la criticamente e os problemas que ela vem enfrentando, 
principalmente nos campos sócio-econômicos, para que soluções sejam providenciadas e 
que Natal, na busca por se manter sustentável, ofereça um ambiente saudável através da 
conservação do meio físico e dos recursos naturais e da incorporação da preocupação com 
aspectos de ordem social.  
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Resumo:  
A região litorânea do RN vem apresentando uma grande expansão urbana em função das 
atividades turísticas. Esse crescimento é bastante pronunciado no município de Tibau do 
Sul., principalmente na região de Pipa onde vários empreendimentos têm sido feitos na 
borda das falésias submetidas a riscos de movimentos de massas. Estão em andamento 
vários estudos que visam analisar as condições de estabilidade de tais falésias. Este trabalho 
tem como objetivo caracterizar em termos de geotecnia os materiais que formam as falésias 
e identificar as propriedades de tensão - deformação - resistência. Esses elementos deverão 
subsidiar as análises de estabilidade das encostas. Inicialmente procedeu-se a caracterização 
geotécnica do material. Em seguida foram feitos ensaios de cisalhamento direto e 
adensamento, para caracterizar a envoltória de resistência e o comportamento tensão - 
deformação, respectivamente. Foram feitos ensaios na umidade natural e sob inundação 
com o objetivo de verificar o efeito da água sobre o comportamento do material. Com os 
resultados obtidos, o solo pode ser classificado como CL(argila de baixa compressibilidade) 
. O ensaio de adensamento, sob inundação, apresentou um índice de compressão em torno 
de 0,30 sem efeito colapsível. O ensaio de cisalhamento direto, apresentou valores de 
ângulo de atrito iguais a 26° e 45° e valores de coesão iguais a 48 kPa e 193 kPa, 
respectivamente, para os tipos de ensaio inundado e na umidade natural.  
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Resumo:  
A preparação de membranas de complexos de polieletrólitos que possuem alta densidade de 
carga é uma forma de melhorar o desempenho destas membranas. Neste trabalho foram 
preparadas membranas de complexos de polieletrólitos formadas por quitosana como 
polieletrólito catiônico e poli (ácido acrílico) como a espécie aniônica. A variável analisada 
foi a concentração de solvente usada no preparo das soluções de poli (ácido acrílico). 
Utilizou-se ácido fórmico a 3,5% e 10%. As membranas de quitosana foram preparadas 
contendo 1% de poli (ácido acrílico) e suas permeabilidades foram determinadas em 
relação aos cloretos de sódio, potássio e bário. Também foi analisada a capacidade de 
inchamento destas membranas. Um aumento na concentração do ácido fórmico e 
conseqüente no pH do meio afeta tanto o comportamento de inchamento quanto sua 
performance em relação à permeabilidade dos sais estudados. Os resultados mostram que 
quanto maior o valor do pH menor a permeabilidade da membrana devido ao maior grau de 
dissociação do ácido. Foi observado também que os valores de permeabilidade estão 
diretamente relacionados com o grau de inchamento das membranas. Estes resultados 
sugerem a possibilidade de se ajustar à permeabilidade das membranas de quitosana - poli 
(ácido acrílico) através de variações de pH.  
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Resumo:  
A estabilização de dispersões de alumina tem propiciado muitas possibilidades de controle 
dos processos industriais. Tendo em vista a importância do estudo desse óxido de alumínio, 
este trabalho tem como objetivo analisar o efeito da adsorção polieletrolítica sobre a 
estabilidade de tais dispersões. Como procedimento desse estudo realizamos pesquisas 
bibliográficas sobre a adsorção polieletrolítica, testes de viscosidade, turbidez e medidas de 
potencial zeta. A partir dos testes realizados identificamos que a dependência da adsorção 
de polieletrólito em relação à concentração de polímero mostrou-se dependente das 
dimensões macromoleculares, as quais diminuíram com o aumento da concentração de 
eletrólito. Deste modo, foi caracterizada a influência do mecanismo de floculação na 
desestabilização destas dispersões.  
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Resumo:  
Microemulsões são sistemas interfaciais, produzidas espontaneamente por moléculas 
tensoativas que se adsorvem nas interfaces óleo-água, formando microestruturas dispersas 
em um meio contínuo. Devido a sua grande aplicabilidade no setor industrial, se faz 
necessário o estudo de suas propriedades físicas, em particular a viscosidade, para sua 
classificação e aplicação. Neste trabalho investigou-se o comportamento de viscosidade em 
dois sistemas microemulsionados (I) Cloreto de dodecilamônio (DDAC)/Butanol-1/n-
Hexano/HCl-0,1M e (II) Brometo de dodecilamônio (DDAB)/Butanol-1/n-Hexano/HCl-
0,1M, a 27ºC e razão C/T = 2. Avaliou-se os resultados através de um planejamento 
experimental de mistura que consistiu em realizar uma série de misturas de composições 
pré-estabelecidas, dentro das regiões de microemulsão, por uma matriz de experiência. 
Através dos resultados obteve-se, para cada sistema, um modelo matemático para a 
variação da viscosidade em função da composição dos constituintes das misturas. Os 
resultados mostraram que a viscosidade varia proporcionalmente com o aumento da fase 
C/T devido a formação de microestruturas empacotadas que causam maiores interações 
entre as microestruturas. Verificou-se ainda que a presença dos contra-íons, Cl- e Br-, 
modifica as características dos sistemas, devido às forças de interação geradas nas micelas.  
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Resumo:  
O estudo é a análise preliminar da pesquisa “Quadro da Teoria da Arquitetura no Brasil”, 
que consiste num exame dos textos ditos de natureza teórica, permitindo apreender a 
evolução sobre cultura arquitetônica no Brasil. A bibliografia teve base na lista de títulos da 
Bibliografia Básica para o Curso de Arquitetura publicada pelo MEC, acervo da biblioteca 
Joaquim Cardoso da UFPE, Biblioteca Central Zila Mamede e Câmara de Estudos e 
Pesquisas de Arquitetura e Urbanismo. Além da lista pessoal de títulos de Cláudia Loureiro 
do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, e consulta a professores das áreas 
de Teoria e História. Esta primeira etapa é dedicada ao período de 1930 a 1970, escolheu-se 
alguns autores de maior destaque no período e cujas publicações fossem acessíveis: Lúcio 
Costa, Edgar Graeff, Antônio Bezerra Baltar e Nestor Goulart Reis Filho. Iniciou-se o 
processo de leitura e seleção dos elementos a serem enquadrados em categorias específicas, 
pré-definidas em: Conceito de Arquitetura e Conceito de Urbanismo, Teoria da Arquitetura 
e Teoria do Urbanismo, Ensino de Arquitetura e relação forma função. Nesta etapa do 
trabalho constatou a existência de conceitos convergentes no que diz respeito ao campo da 
Teoria da Arquitetura. Tornando possível afirmar que o período estudado foi quando 
começou a delinear-se o panorama da evolução da cultura arquitetônica no Brasil, fato 
relacionado diretamente com a expressão nacional da Arquitetura Moderna e do 
Urbanismo.  
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Resumo:  
Devido às suas inúmeras propriedades biológicas a propólis tem sido cada vez mais 
utilizada na indústria farmacêutica, porém um dos grandes problemas com relação a 
propólis é sua insolubilidade em água, sendo assim, é necessário à utilização do álcool para 
solubilizá-la tornando o produto inconveniente para o uso em ferimentos. Por apresentarem 
alta estabilidade, baixa tensão interfacial e ao seu alto poder de solubilização, os sistemas 
microemulsionados surgem como uma alternativa para a solubilização da própolis em meio. 
Microemulsões são sistemas transparentes ou translúcidos, termodinamicamente estáveis, 
bastante utilizados em pesquisas que visam obter novas formas farmacêuticas. Os 
desenvolvimentos dos sistemas microemulsionados foram realizados em laboratório com o 
uso de diagramas de fases possibilitando a determinação do domínio da região de 
microemulsão. Os diagramas foram feitos a partir dos seguintes componentes: Tween 80 
(tensoativo), água (fase aquosa) e EEP (extrato etanólico da propólis) como fase orgânica. 
Os EEPs utilizados são provenientes de diversos estados brasileiros com características 
próprias de cada local. Para o nosso trabalho utilizamos as seguintes amostras: 157 
(Campinas-SP), 161 e 163 (ambas de Uberlândia -MG). Concluiu-se que a propólis pode ser 
utilizada em sistemas microemulsionados com até 60% de água, contendo também 5% de 
EEP e 35% de Tween 80, tornando assim, viável o uso de microemulsão em formulações 
da propólis.  
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Resumo:  
Um importante aspecto da matemática antiga é a geração de ternos pitagóricos através das 
equações paramétricas com duas variáveis. Um caso interessante é quando os valores das 
variáveis são primos entre si. Apresentaremos uma maneira em que os antigos calculavam 
estes valores com recursos limitados de cálculos.  
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Resumo:  
O Vulcanismo Macau, o mais importante da Bacia Potiguar, desenvolveu-se entre 45 e 25 
Ma. Ocorre desde o offshore da bacia até o Estado de Pernambuco, sob forma de plugs, 
diques, derrames e soleiras. Ao longo do tempo o mesmo tem sido fonte de muitos estudos 
em diversas áreas espalhadas pela Bacia Potiguar, porém as informações adquiridas até 
hoje estão fragmentadas e dispersas em muitos trabalhos. A metodologia desenvolvida 
neste trabalho consiste na aquisição de informações através da compilação generalizada de 
mapas geológicos, interpretação de mapas aeromagnetométricos e estudos de 
sensoriamento remoto. Os mapas utilizados estão em escalas variadas, desde 1:50.000 à 
1:1.000.000, datados de 1964 até os dias atuais. Os dados obtidos foram tratados no 
software ARCGIS 8.1, obtendo como produto final um banco de dados com informações 
relativas à geometria, localização e dados diversos dos corpos que compõem esse 
magmatismo. O produto final gerado a partir destes dados consiste em um mapa 
georreferenciado da distribuição geográfica do evento ígneo Macau, constituído de vários 
layers ou planos de informações concernentes às ocorrências deste vulcanismo, 
complementados com outros layers com a distribuição das rochas da Bacia Potiguar, além 
de feições de toponímia. Ao todo, observou-se a existência de mais de duas centenas de 
sítios de ocorrências.  
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Resumo:  
A própolis é um antibiótico natural formada por material resinoso e balsamo, coletado pelas 
abelhas em botões das flores, brotos e cascas de árvores e modificado na colméia por 
adição de secreções salivares e ceras, cuja função é vedar e proteger a colméia da entrada 
de luz, ar frio e microorganismos. Um dos grandes problemas com relação à própolis é sua 
insolubilidade em água. Devido a isto, tornou-se necessário desenvolver um sistema capaz 
de solubilizar a própolis em meio aquoso, utilizando para isto tensoativos; ao se trocar o 
álcool pela água estar -se tentando diminuir o custo e tornando o processo mais rentável e 
menos inconveniente na utilização oral. Os sistemas microemulsionados, devido ao seu alto 
poder solubilizante e alta estabilidade, surgem como alternativa na solubilização da 
própolis diminuindo todos os inconvenientes causados pelo álcool. Os sistemas foram 
feitos a partir dos seguintes componentes: Tween 80 (tensoativo), água (fase aquosa) e EEP 
(extrato etanólico da própolis) como fase orgânica. Os EEPs utilizados são provenientes de 
diversos estados brasileiros com características próprias de cada local. Em nosso trabalho 
utilizaram-se as amostras: 158, 159 (Campinas-SP) e 166 (Uberlândia -MG). Concluiu-se 
então, que a própolis pode ser utilizada em sistemas microemulsionados com as seguintes 
proporções: 50% de água, 10% de EEP e 40% de Tween 80 sendo viável o uso de 
microemulsão em formulações da própolis.  
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Resumo:  
Neste trabalho é feita a compatibilização do programa SAIA - Sistema de Avaliação de 
Impacto Ambiental, que consiste na automatização da metodologia de BATTELLE-
COLUMBUS, para a determinação de um índice de qualidade ambiental de uma região, 
com os parâmetros definidos pelo CONAMA. O SAIA foi desenvolvido com o objetivo de 
acelerar a aplicação da metodologia e torná-la mais amigável ao usuário, permitindo assim 
a análise rápida de sensibilidade de uma região em função de alterações no cenário pré 
determinado. A ausência de dados para que tal avaliação seja feita foi um dos problemas 
encontrados para sua utilização no Brasil. Além disso, existem dados que não estão 
adaptados a esta metodologia, uma vez que a mesma foi desenvolvida para uma região não-
tropical dos EUA. Sendo assim, verificou-se a necessidade de adaptação desta metodologia 
aos parâmetros utilizados pela legislação brasileira em vigor, expressos no CONAMA. 
Alguns problemas foram encontrados para adaptação entre as metodologias, tais como: a 
falta de relação entre muitos parâmetros do BATTELLE e do CONAMA. O programa foi 
adaptado nos parâmetros em que haviam correlação entre as metodologias, ficando assim 
mais completo e mais próximo da nossa realidade.  
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Resumo:  
O trabalho realizado tem por objetivo, investigar as estruturas rasas e fazer um 
detalhamento do campo de tensões no vale do Rio Açú (RN). O estudo baseia-se na 
integração de trabalhos prévios sobre o campo de tensões locais e regionais na Bacia 
Potiguar, adicionando a esses dados as informações obtidas em afloramento (atitudes de 
juntas e falhas). Foi estudado o fraturamento de diferentes tipos de rochas presentes na área, 
tais como calcário, arenito e terraços fluviais do rio Açú. A sistemática adotada baseou-se 
na identificação de lineamentos em fotografia aéreas e imagens de satélite, descrição de 
afloramentos, com mapeamento de estruturas frágeis nas rochas citadas. Os dados coletados 
foram tratados no software Stereonet e, a interpretação baseada na análise de diagramas de 
rosetas. Foram diferenciadas as juntas com preenchimento das secas, onde o 
comportamento das mesmas é diferenciado para cada tipo de rocha analisado. As juntas 
extensionais no arenito não mostraram-se com padrão uniforme como o observado no 
calcário. Os resultados indicam que há uma correlação entre as atitudes das juntas e falhas 
neotectônicas com o campo de tensões regional atual, de direção NW-SE. A pesquisa é 
importante no estudo da reativação de falhas, estabilidade de poços e migração de fluídos 
na BP.  
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Resumo:  
A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é um dos parâmetros mais utilizados para medir 
o conteúdo de matéria orgânica em águas residuárias e naturais. O presente trabalho teve 
como objetivo comparar os métodos colorimétricos da DQO, com comprimentos de onda 
600 nm (APHA, 1995) e 620 nm (HACH), com o titrimétrico (APHA, 1995). Os efluentes 
estudados foram esgoto bruto (EB), proveniente do Campus Central da UFRN e efluente 
tratado em filtros anaeróbios (FA e F10) do sistema experimental do PROSAB/RN 
localizado na área da estação de tratamento de efluente (ETE/UFRN). Foram obtidos como 
resultados deste estudo comparativo, correlações entre os métodos colorimétricos para os 
pontos de amostragem entre 0,999 a 0.967. Enquanto para os métodos colorimétricos 
(HACH e APHA) com o titrimétrico, os dados obtidos foram: 0,842 e 0,835 (EB), 0,558 e 
0,581 (FA), 0,300 e 0,341 (F10), respectivamente. Contudo, foi concluído que entre os 
métodos colorimétricos ocorreu boa reprodutibilidade dos resultados, porém este fato não 
foi observado entre os colorimétricos e titrimétrico. Para a técnica de titulação obteve-se 
maior sensibilidade, sendo seus valores sistematicamente superiores em relação aos 
métodos colorimétricos. Entretanto, uma avaliação estatística utilizando o teste t-Student 
mostrou que nas amostras E e FA, não ocorreu diferença significativa. Porém, com relação 
ao F10 essa avaliação não mostrou resultados satisfatórios apresentando diferenças 
significativas entre os dados.  
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Resumo:  
Medidas da dispersividade megascópica em ambientes porosos naturais (campos 
petrolíferos) sugerem que uma geoestatística fractal ou multifractal, generalizando a 
baseada no fBm, é aplicável à distribuição horizontal da permeabilidade dos mesmos. Neste 
trabalho discutimos um modelo geoestatístico para esta permeabilidade que satisfaz as 
restrições impostas pelas medidas.  
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Resumo:  
Os grandes centros urbanos têm apresentado uma qualidade de vida precária devido ao seu 
crescimento acelerado e desordenado. Sendo assim, se torna importante o estudo da 
poluição ambiental, mas especificamente a analise da qualidade do ar, priorizando o estudo 
da ventilação. Como amostra, foi utilizado o estacionamento comercial do Odonto Médico, 
em Petrópolis/RN. Inicialmente, levantou-se o material bibliográfico necessário; em 
seguida, passou-se por um processo de treinamento de técnicas e aferições dos 
equipamentos utilizados na pesquisa de campo; por fim, realizou-se a analise dos resultados 
e simulação computacional através de um software CFD de ventilação natural no interior da 
edificação. De acordo com a investigação do Índice de Qualidade do Ar, observou-se que a 
edificação encontra-se em péssimo estado de manutenção; há presença de odores e fumaça 
de escapamento dos automóveis. Além da poluição interna há poluentes advindos da rua, de 
forma que foi quantificado o material particulado depositado no filtro. Com o auxilio da 
simulação computacional da ventilação natural percebeu-se que a mesma foi pouco intensa 
e nos outros locais permanece praticamente estagnada, não havendo renovação de ar, 
colaborando para o aumento e até existência dos poluentes encontrados. Cabe ressaltar que 
não é só a concentração do material particulado que determina os efeitos maléficos ao 
organismo humano, mas o tempo de exposição a cada elemento e o grau de risco à saúde.  
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Resumo:  
Devido a crescente demanda por conteúdo na Web, bem como a necessidade de inclusão de 
grande parte da população que não tem acesso à produção e divulgação de seus trabalhos, 
propomos e desenvolvemos o PRESENTA, que é uma ferramenta para criação e edição de 
apresentações para Web. As vantagens do PRESENTA, em relação aos concorrentes, são o 
baixo consumo de hardware, o fato de ser grátis e a facilidade de se produzir conteúdo para 
web, além da portabilidade visto que ele roda na maioria dos browsers independentemente 
da plataforma. A implementação do PRESENTA foi efetuada utilizando as tecnologias 
Javascript, DOM, HTML e CSS que são tecnologias padronizadas na internet. Pelo fato de 
não existirem implementadas nos softwares baseados em browsers algumas técnicas de 
interação, tais como: menus, caixas de diálogo e barras de tarefas, sentimos a necessidade 
de criar um conjunto de funções que pudessem ser reutilizadas por qualquer programador e 
permitissem a utilização destas técnicas, aumentando a produtividade do programador e 
tornando a interface mais interessante para o usuário. A interface do PRESENTA ainda 
pode nos servir como exemplo de uma interface desenvolvida com novas técnicas de 
interação, onde poderemos realizar testes de usabilidade, e sabermos até que ponto é 
interessante investir nestas novas técnicas para interface de aplicativos baseados em 
browser.  
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Resumo:  
Medidas da dispersividade megascópica em ambientes porosos naturais (campos 
petrolíferos) sugerem que uma geoestatística fractal ou multifractal, generalizando a 
baseada no fBm, é aplicável à distribuição horizontal da permeabilidade dos mesmos. 
Dentro desta perspectiva a construção de modelos correspondendo a esta situação  
é interessante. Neste trabalho discutimos um modelo geoestatístico fractal para a 
permeabilidade horizontal, diferente do fBm, e que satisfaz às restrições impostas pelas 
medidas. Para definir o modelo empregamos "Wavelet Cartoons", aproximações de 
processos estocásticos geradas a partir de variáveis aleatórias dadas no domínio das 
wavelets.  
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Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo analisar as características dos ventos na cidade de Natal-RN 
em local situado no Campus central da UFRN onde foi instalada uma estação 
anemométrica. São apresentados os resultados das medições de velocidade, direção dos 
ventos e temperatura do ambiente, coletados há mais de um ano, e é feito um estudo inicial 
do potencial eólico. Com os resultados desta pesquisa será possível quantificar a 
capacidade de geração de energia elétrica no Campus da UFRN. A estação anemométrica 
montada tem torre com 20 m de altura, onde estão instalados um anemômetro, um sensor 
direcional e um sensor de temperatura. A cada 2 s os dados eólicos são medidos. As médias 
dos dados foram registradas a cada 10 min e os estudos foram desenvolvidos considerando 
o período de 12 meses. A coleta de dados foi feita em um equipamento que os armazena em 
um chip que pode ser transferido para um computador. Obteve-se entre os meses de 
fevereiro de 2001 e janeiro de 2002, a média de 5,5 m/s para a velocidade dos ventos. A 
temperatura média foi de 25,9ºC e a direção predominante dos ventos de 148º em relação 
ao norte geográfico. As análises dos histogramas indicaram que nos locais avaliados as 
condições são favoráveis para o aproveitamento da energia eólica. Com base na análise dos 
dados coletados conclui-se que há condições satisfatórias para o aproveitamento da energia 
eólica. Obteve-se a média de 5,5 m/s a 20 m de altura para os 12 meses do período 
avaliado.  
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Resumo:  
An important tool to understand how the radio luminosity and radio source size vary over 
its lifetimes is de power – diameter (P – D) diagram. We have investigated the luminosity 
evolution of double radio sources within the framework of three different self – similar 
models for the source expansion. We calculate the inferred radio luminosity of the source 
assuming that the energy between relativistic particles is equal to the hydrodynamic 
pressure. The magnetic field was calculated in tow ways: Assuming equipartition of energy 
between relativistic particles and fields and magnetic flux conservation inside the cocoon. 
Radiation losses were taken into account and tow different models (Kardashev – 
Pacholczyk and “continuos injection”) used to calculate the change in the radio spectrum. 
We have considered that the bulk of the radio emission comes either from the source head 
or from the hole cocoon. The radio power is plotted as a function of source size (P – D 
diagram) and compared with the observed power – size distribution . We have also made 
use of a detailed analytica l model of double radio source expansion based on an extensive 
analysis of numerical hydrodynamic simulations to investigate its luminosity evolution. 
The evolutionary tracks were plotted in a P – D diagram and compared with the predictions 
of self – similar models.  
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Resumo:  
A indução elétrica da coalescência de micro-emulsões é uma técnica amplamente usada na 
indústria, especialmente a indústria do petróleo. Na presença de campo elétrico a interação 
entre as gotículas de água envolve mudanças de forma em aglomerados de gotículas de 
estruturas variadas. Não há modelos teóricos para a indução eletrostática da coalescência. 
Por outro lado há evidências experimentais que emulsões com alta concentração de água 
formam fases lamelares em que as gotículas estão separadas por fina camada de 
óleo/surfactante. Há igualmente evidência experimental que acima de um valor crítico do 
campo externo a coalescência é imediata. O efeito de campo em gotículas de água envolve 
o conhecimento da polarizabilidade para a qual não há um modelo definitivo que incorpore 
as características da micro-emulsão. Estudamos alguns aspectos do efeito de campo na 
coalescência da fase lamelar considerando dois conjuntos de dipolos elétricos tipo Ising 
colocados em camadas. O modelo consiste de duas redes bidimensionais parcialmente 
ocupadas por dipolos. A interação dipolar envolve dipolos na mesma camada e em camadas 
distintas. Usamos o método de Monte Carlo para investigar as fases do sistema de dipolos e 
discutir o efeito do campo elétrico na interação entre as duas camadas. Observamos a 
formação de aglomerados antiferroelétricos na ausência de campo elétrico. Acima de certo 
valor da intensidade de campo há uma transição súbita para uma fase alinhada com o 
campo.  
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Resumo:  
A Web tem sido uma plataforma extremamente importante para a utilização de serviços 
computacionais. As tecnologias Web proporcionam maior acessibilidade, 
interoperabilidade e portabilidade, permitindo o uso de aplicações em qualquer lugar do 
mundo, independente da plataforma computacional. Baseado nas facilidades que a Web 
oferece e vendo que todos os editores de apresentações são pagos ou requerem um bom 
hardware, desenvolvemos o Presenta, uma ferramenta que permite a edição de 
apresentações, compostas por slides, através de um browser, programa usado para 
navegação na Web. O Presenta pode ser carregado no computador a partir de um disco ou 
através da Web, a ferramenta não ultrapassa 200KB. O Presenta foi desenvolvido utilizando 
tecnologias padrões para a Web, como DOM, JavaScript e CSS, isso posibilita que seja 
executado na maioria dos browsers garantido portabilidade e baixo custo, uma vez que 
estas tecnologias são livres. No Presenta é bastante fácil o usuário editar de forma direta 
através de técnicas de interação bastante conhecidas como menu, caixa -de-diálogo e barra 
de ferramentas, podendo editar textos, imagens, listas, tabelas e links. Nessa pesquisa 
estudamos tecnologias de interessantes linhas de pesquisa como: software-baseado-em-
brawser e Interação-Humano-Computador. Esperamos utilizar os conhecimentos adquiridos 
desenvolvendo outras ferramentas tão úteis quanto o Presenta.  
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Resumo:  
O ácido lático é bastante utilizado nas indústrias farmacêutica, têxtil, química e alimentícia. 
A tendência do ácido lático a interesterificação, sua baixa pressão de vapor, alta 
solubilidade em água e impurezas presentes são os maiores problemas à sua purificação. 
Comparado a outros processos de purificação, o equilíbrio líquido-líquido apresenta mais 
vantagens para a extração e purificação do ácido lático, em soluções diluídas, por promover 
melhores condições técnicas e baixos custos. Neste trabalho foram determinados os 
diagramas de fases testando-se diferentes solventes, e realizaram-se o estudo da taxa de 
solvente/diluente no equilíbrio líquido-líquido do ácido lático. Como solventes foram 
utilizados o Tributil Fosfato (TBP), a Trietanolamina (TEA) e a Triisooctilamina (TIOA) e 
como diluentes foram investigados a Metil Isobutil Cetona (MIBK), e o n-Octanol. 
Estabeleceram-se as seguintes taxas de solvente/diluente: 30/70%, 50/50% e 70/30%, em 
peso. Com a análise dos constituintes presentes em cada fase líquida, utilizaram-se a 
cromatografia líquida (HPLC) e por titulação com hidróxido de sódio 0,5N. A partir dos 
dados ) e o coeficiente de distribuição (K) foram? de equilíbrio a seletividade ( calculados. 
Concluiu-se que todos os sistemas são do tipo 1 e que a variação na taxa solvente/diluente 
provoca mudanças nos valores dos coeficientes de distribuição para os sistemas estudados, 
apresentando maiores valores para a proporção 50/50% de TBP/MIBK e TBP/n-octanol.  
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Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o novo conceito de sistema de direção 
desenvolvido pelos alunos de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte para veículos minibaja. O desenvolvimento desse sistema compreende o 
design, dimensionamento, seleção de materiais e métodos de manufatura, além de 
inovações tecnológicas no campo da utilização da modelagem computacional, simulação e 
testes de otimização do protótipo. Baseados nas experiências que vêm sendo realizadas, 
assim como na pesquisa bibliográfica, foram desenvolvidos projetos de novos sub-sistemas, 
que compõem o veiculo minibaja, utilizando a infra-estrutura de laboratórios e 
equipamentos disponíveis na instituição. Os resultados obtidos nas avaliações estáticas e 
dinâmicas durante a competição de Minibaja de 2002, confirmaram a eficiência do novo 
sistema.  
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Resumo:  
A contaminação por solventes orgânicos vem trazendo sérios problemas ao meio ambiente, 
diante disso faz-se necessário o estudo de técnicas capazes de minimiza -los. Nos processos 
convencionais de extração líquido-líquido tem-se a presença de duas fases imiscíveis, uma 
aquosa e outra orgânica que é responsável pela contaminação do meio, e o processo que 
não possui este solvente seria importante. Dessa forma, o ponto de turbidez de uma solução 
aquosa contendo tensoativos não iônicos pode recuperar, de uma fase aquosa inicial, um 
soluto qualquer que deve ser solubilizado no coacervato (fase concentrada de tensoativo e 
soluto). Estas soluções quando aquecidas acima do ponto de turbidez do tensoativo 
envolvido, separam-se em duas fases em equilíbrio: a Fase Diluída e o Coacervato. Esta 
operação é chamada de extração por ponto de turbidez. Onde os sistemas são constituídos 
por soluções aquosas de solutos com tensoativos não iônicos. A partir dessa teoria foram 
determinadas curvas de turbidez de dois tensoativos, o Tween 20 e o Tween 80, afim de 
observar o comportamento dessas curvas diante de variações de salinidade no sistema. O 
procedimento empregado foi o de preparar soluções aquosas entre 1% de tensoativo até 
15% de tensoativo e aquecendo o sistema até se observar o turbidez da solução, que é o 
indicativo de separação de fases, com o mesmo procedimento foi determinadas varias 
outras curvas com a presença de NaCl e verificou-se um abaixamento na temperatura de 
turbidez.  
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Resumo:  
Neste trabalho é realizada a modelagem da difusividade molecular da água na secagem não 
isotérmica de alimentos. Se parte de dados experimentais, em condições consideradas 
isotérmicas, da massa de água no alimento em função do tempo e do raio da banana, 
admitida como um cilindro infinito. Se usa um procedimento de cálculo intemediário entre 
um analítico e um numérico. Para cada faixa de concentração aquosa, se correlaciona a 
massa em função do tempo e do raio médio, na faixa de tempo em análise, considerando o 
encolhimento determinado experimentalmente. Comparando a função correlacionada da 
massa de água, com os dois primeiros termos da solução analítica da segunda equação de 
Fick, se obtém a difusividade da água, para a faixa considerada de concentração. Se 
correlaciona as difusividades, obtidas em função da concentração, para a temperatura 
considerada. Repetindo um procedimento similar para outras temperaturas, se obtém uma 
difusividade em função da concentração e da temperatura. Com a citada equação da 
difusividade da água se obtém difusividades na mesma faixa das encontradas na literatura, e 
que foram obtidas por métodos numéricos, a partir de dados experimentais da secagem de 
bananas. A mencionada difusividade será usada nos cálculos iniciais, em modelos 
numéricos de transferência de energia e matéria, e servirá , também, para comparar os 
resultados obtidos com dados experimentais da secagem de alimentos de vários grupos de 
pesquisa.  
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Resumo:  
A importância do posicionamento das estações gravimétricas é fundamental para termos 
uma boa resolução da anomalia gravimétrica. Para redução das medidas da gravidade feitas 
sobre a superfície terrestre são necessárias correções, que levam em consideração o 
posicionamento da estação na direção norte-sul e altitude. As variações devido à latitude 
são da ordem de 0.8122sen2f mGal/km, onde f é a latitude média da área, com a altitude, 
considerando uma densidade média para crosta de 2.67 g/cm,3 a variação é da ordem de 
0.111 mGal/m. Em um levantamento gravimétrico na região central dos estados de 
Pernambuco e Paraíba, utilizou-se um GPS geodésico (GTR-1) cuja resolução é de 0.01 m. 
O método de medida foi o estático com tempo médio de leitura de 15 minutos. Os dados 
foram pós-processados, utilizado-se o programa Ezsurv post processor. A precisão do 
levantamento obtida na maioria das estações foi de 0.01m. Entretanto algumas estações 
apresentaram um desvio máximo calculado de 0.20 metros na altitude, com um tempo de 
leitura de 20 minutos a uma distância horizontal máxima de 50 Km entre estação e base.  
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Resumo:  
Os complexos oxalatos de nióbio e tântalo têm sido usados na obtenção de seus respectivos 
carbetos (NbC e TaC) pelo fato de promoverem reações a temperaturas inferiores do que as 
reações que usam os óxidos como precursores. Este trabalho tem como objetivo a produção 
de carbeto misto ((Tax,Nb1-x)C) a partir da tantalita ((Fe,Mn)(Ta1-xNbx)206) usando 
como precursor um complexo oxalato. O processo de síntese consiste na fusão do mineral 
seguido de tratamento com solução aquosa de HCl para eliminar o Fe e o Mn. O material é 
então filtrado e lavado com água destilada para eliminar íons cloretos. O sólido resultante é 
dissolvido em H2SO4 e posteriormente neutralizado com NH4OH precipitando o óxido 
hidratado misto de Nb e Ta ((Ta1-xNbx)(OH)5). Este precipitado é dissolvido em uma 
mistura de ácido oxálico e oxalato de amônio formando um complexo oxalato 
((NH4)3(Ta1-xNbx)O(C2O4)3), solúvel em água. A água é evaporada e o produto sólido 
seco a 70 °C. O complexo obtido foi caracterizado por absorção atômica, espectroscopia de 
infravermelho, difração de raios-X, análise térmica diferencial (DTA) e Termogravimétrica  
(TG). O carbeto misto é obtido em um reator leito fixo, a partir do precursor oxalato misto 
de Ta e Nb em uma atmosfera de hidrogênio (H2) e metano (CH4), a uma temperatura de 
1000ºC em 2 horas de reação, a uma taxa de aquecimento de 5 ºC/min. O carbeto assim 
produzido foi caracterizado por difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e granulometria a laser.  

Palavras chave: carbeto, nióbio, tântalo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Visando estudar o comportamento de novos extratantes para a recuperação do gálio, 
utilizou-se um tensoativo que fosse capaz de complexar o gálio de rejeitos industriais 
quando estivesse em sistemas microemulsionados.O uso desses sistemas na extração de 
metais se deve a algumas propriedades específicas, como a possibilidade de formar 
sistemas multifásicos, onde há um equilíbrio entre a fase microemulsionada(fase onde está 
o agente extratante) e uma fase aquosa em excesso(rejeito industrial). Outra característica 
importante é a baixa tensão interfacial que garante uma maior interação entre as fases, e 
conseqüentemente uma maior possibilidade de contato entre o extratante e o metal.  
Neste estudo usou-se como sistema uma mistura de quatro constituintes: tensoativo(12-
N,N-dietilamino-9,10-dihidroxi-ocatadecanóico); cotensoativo(butanol); fase aquosa(licor 
de Bayer); fase oleosa(querosene). O procedimento experimental consistiu em agitar 
durante 30 minutos os constituintes em proporções previamente estabelecidas segundo um 
planejamento experimental(rede Scheffé), seguido de 30 minutos em repouso para 
separação de fases. A fase aquosa foi analisada por espectroscopia de absorção atômica 
onde determinou-se os percentuais de extração que foram superiores à 80%.Para uma 
melhor compreensão dos resultados obtidos, avaliou-se os percentuais de extração usando 
modelos matemáticos e curvas de isorespostas.  

Palavras chave: surfactante, fases,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A beterraba tem sido objeto de interesse de pesquisadores em virtude de ser uma fonte 
potencial de corante natural de alimentos. Devido a essa característica, a sua cor e a 
facilidade de se dispor da beterraba em nossa região, um estudo sobre a extração do seu 
corante foi realizado. Testes iniciais foram realizados em uma aparelhagem que consistia de 
um balão de fundo chato, um banho termostático e de um condensador acoplado ao balão 
para que houvesse a recuperação dos vapores de solvente, que retornavam ao balão. Dentro 
do balão colocou-se uma quantidade fixa da beterraba e do solvente (álcool etílico). O 
tempo de contato do solvente com a beterraba foi mantido constante em 15 minutos. No 
final do processo uma amostra foi coletada para ser analisada no DR-2000 (Direct Reading 
Spectrophotometer), que indicava a intensidade da cor. Nessa aparelhagem estudaram-se a 
influência da temperatura e do tamanho das partículas. No presente trabalho montou-se 
uma nova aparelhagem consistindo de um reator enjaquetado, para mantê-lo a uma 
temperatura constante, mecanicamente agitado, acoplado a um condensador, permitindo a 
reutilização do vapores do solvente na extração do corante, onde serão estudados a 
influência da velocidade de agitação, da temperatura e do tamanho da partícula no processo 
de extração do corante da beterraba. A finalidade é comparar o rendimento do processo em 
estudo entre as duas aparelhagens, determinando qual seria a mais eficiente.  

Palavras chave: extração, corante, beterraba  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O Sistema de Posicionamento Global (GPS), tem por base a localização sobre a superfície 
da Terra (incluindo os Oceanos) de estações receptoras de sinais de rádio-frequência 
emitidos por satélites artificiais em órbitas terrestres, perfeitamente conhecidas e 
permanentemente monitoradas. O presente trabalho têm como objetivo analisar algumas 
características físico-químicas da Lagoa de Extremoz,, tais como: pH, condutividade e 
turbidez, através da utilização do GPS. Trata-se de um importante ecossistema, haja visto 
que é utilizado como manancial que abastece toda a Zona Norte da cidade de Natal. As 
coletas foram realizadas em 15 pontos previamente estabelecidos, com frequência mensal, 
entre julho e outubro de 2001. As amostras foram coletadas, acondicionadas e conservadas 
segundo as Normas do Guia de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB, 1977). Os 
resultados obtidos registraram um pH médio variando entre 5,54 (P6) a 7,44 (P15). A maior 
condutividade e turbidez obtidas foi em P15 (436 mS/cm) e 3,12 NTU, respectivamente. Os 
pontos mencionados possuem as coordenadas u.t.n.: 0247079m e 9367551m para P6 e 
0245163m e 9368201m para P15 com variações em torno dos dois últimos números de 
cada coordenada. Com base nesses resultados se observou pequenas variações nos pontos 
entre as coletas que serão melhor investigadas no decorrer do monitoramento, visto que se 
tem a confiabilidade de se estar coletando as amostras sempre nos mesmos pontos, com 
variações de poucos metros.  

Palavras chave: monitoramento, caracterização físico-química, sistema de posicionamento 
global  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0780  
Título: SÍNTESE E PROPIEDADES MAGNÉTICAS DO LaCoO3 VIA PROCESSO 
PECHINI  
Aluno: Carlos Neco da Silva Júnior (03150644470)  
Orientador: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO (04514998320)  

  
Resumo:  
Este trabalho teve por objetivo verificar a influência de alguns cátions de terras raras (TR) 
nas propriedades magnéticas na formação de óxidos mistos tipo perovsquita. As amostras 
foram sintetizadas pelo processo Pechini e resultaram na formação de uma resina a qual foi 
polimerizada a 300ºC por 2h. O pó precurrsor foi então calcinado a 900ºC por 4h e 
caracterizado por técnicas convencionais tais como: análise térmica (TG/DTA), 
espectroscopia de absorção na região do IV com transformada de Fourrier (FTIR) e 
Difração de raios -X (DRX). As propriedades magnéticas do material foram avaliadas com a 
obtenção da curva de comportamento magnético (Histerese). As curvas TG/DTG dos 
materiais precursores de cada amostra mostraram três perdas de massa correspondentes à 
decomposição de substâncias orgânicas remanescentes e reações do estado sólido. Os 
espectros de absorção na região do IV mostraram bandas referentes ao grupo OH do citrato. 
Os difratogramas de raios-X dos materiais calcinados indicaram em todos os casos a 
formação de fases cristalinas, algumas referentes à formação de perovsquitas e outras dos 
respectivos óxidos.  

Palavras chave: Processo Pechini, Terras raras, Propriedades magnéticas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A Equação de Poisson é uma equação utilizada com aplicação em vários problemas em 
engenharia. Como exemplos podem-se citar: comportamento de campo magnético, fluxo de 
calor através de uma placa metálica, escoamento potencial, etc. Dentro da condição de 
escoamento potencial se enquadram os escoamentos em meios porosos mais 
especificamente o fluxo sob barragens. Foi desenvolvido um programa que utiliza o 
Método dos Elementos Finitos (com formulação de Galerkin para elementos lineares de 04 
nós), para resolver a equação de Poisson, representativa do fluxo através de uma barragem 
com 3m de potencial hidráulico na superfície superior antes da barragem e após a mesma 
este potencial vale 0m. No restante do contorno do problema, ou seja, as superfícies laterais 
esquerda e direita e a superfície inferior a condição de contorno vale du/dx=0, o que indica 
que não há fluxo(nem entrando nem saindo nessas superfícies). O sistema tem 18m de 
comprimento, 9m de altura e uma desnível de 3m entre as superfícies antes e após a 
barragem. A solução encontrada foi o potencial hidráulico dos pontos descritos do domínio 
do problema. O mesmo foi discretizado com uma malha de 166 nós, e os resultados foram 
analisados comparativamente às soluções dos Métodos das Diferenças Finitas (MDF) e ao 
Método do Elemento Móvel (MEM). Os resultados obtidos em comparação ao MDF foram 
mais precisos e em comparação ao MEM foram um pouco menos precisos.  

Palavras chave: , ,  
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Resumo:  
A importância de se medir dados de equilíbrio líquido-vapor (ELV) confiáveis é essencial 
para elaboração de diagramas de fases, prover informações ao engenheiro para o projeto e 
operação de unidades de separação, como também para desenvolver novos métodos de 
correlação, predição e aplicações em simuladores. Neste trabalho foram realizadas 
medições de dados de ELV e densidade, bem como cálculo dos volumes de excesso para o 
sistema Acetona + Água utilizando um ebuliômetro de Othmer especialmente projetado 
nesse trabalho e o densímetro digital ANTON PAAR DMA 60. A determinação das 
composições das fases liquida e vapor do sistema acetona + água foram determinadas 
através de uma curva de calibração a 25 ºC, obtida a partir de misturas sintéticas dos 
componentes puros preparadas gravimetricamente. Através dos valores de densidades 
experimentais pode-se determinar o volume de excesso da mistura, ferramenta importante 
para avaliação da não idealidade do sistema. Essa propriedade de excesso permite mensurar 
a diferença entre parâmetros de mistura reais e ideais. A isobárica obtida é consistente e 
revela a eficiência da nova célula e procedimento experimental.  

Palavras chave: Equilíbrio líquido-vapor, Ebuliômetro, Densidade  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
A Base de Sistemas Inteligentes do DCA-UFRN resolve u se engajar na proposta de 
desenvolver uma frota de micro-robôs para aplicações em futebol de robôs. Além da 
construção dos robôs, foram desenvolvidos os sistemas de visão e interpretação da ima-
gem, geração de estratégias e controle. O objetivo deste trabalho era a construção de uma 
versão melhorada do robô disponível na base. Inicialmente, foi realizado um estudo das 
suas características. Após a detecção dos problemas do robô estudado, passou-se para a fase 
de desenvolvimento de soluções para tais problemas. Durante os testes com a versão 
anterior, observou-se que a taxa de transmissão de dados entre o robô e o computador Host 
estava aquém do necessário, outro problema encontrado foi o alto consumo de energia. 
Outro problema é a pequena resolução de controle nas baixas velocidades do robô, não 
permitindo um controle adequado da sua movimentação. O alto consumo de energia foi 
resolvido com uma alteração na configuração do circuito de acionamento de forma que o 
mesmo consumisse menos potência. Na nova versão do robô, optou-se por diminuir o 
tamanho das rodas, acarretando na diminuição das velocidades do robô, assim como o 
aumento no número de bits utilizado para a sua representação, o que aumenta a resolução 
para baixas velocidades. Os sistemas foram testados e encontram-se funcionando de acordo 
com as especificações. A nova frota dá suporte a dissertações e teses da base que já 
resultaram em várias publicações.  

Palavras chave: robô móvel, futebol de robôs, arquitetura de robôs  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Polieletrólitos são utilizados em uma vasta gama de aplicações, que vai desde a indústria de 
tintas até a indústria farmacêutica. Seu comportamento singular em solução é fruto da 
variação de seu volume hidrodinâmico como função de sua concentração. Esta variação, 
por sua vez, é devida às interações eletrostáticas entre grupamentos carregados em suas 
cadeias. Neste trabalho, utilizou-se de viscosidade capilar para, através de medidas de 
viscosidade reduzida versus concentração caracterizar, conforme já reportado, o efeito 
polieletrolítico de soluções do polieletrólito aniônico Co-poli [ácido maléico-estireno-
sulfonado] em água, a diferentes concentrações do íon Al+3.  

Palavras chave: Co-poli [ácido maléico-estireno-sulfonado], viscosidade capilar, efeito 
polieletrolítico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: ET0802  
Título: Algoritmo Paralelo Pipeline para o Treinamento de Perceptrons de Múltiplas 
Camadas  
Aluno: Ana Claudia Medeiros Lins de Albuquerque (03100029402)  
Orientador: JORGE DANTAS DE MELO (09463097449)  

  
Resumo:  
A finalidade deste trabalho é a obtenção de um algoritmo de treinamento paralelo para 
redes neurais Perceptron de Múltiplas Camadas (PMC). Essas redes neurais são bastante 
importantes uma vez que são aproximadores universais e vem sendo aplicadas com bastante 
êxito para resolver diversos tipos de problemas através do seu treinamento de forma 
supervisionada com o algoritmo de retropropagação de erro. Entretanto, esse treinamento 
pode ser bastante lento, variando conforme a topologia da rede utilizada. Ou seja, o 
desempenho do algoritmo de treinamento dependerá do número de camadas da rede e do 
número de neurônios de cada camada. Para aplicações em sistemas de controle baseadas em 
tempo real, o problema do tempo de treinamento torna-se crucial. Deste modo, é importante 
buscar uma melhora de sua perfomance. Para tal, fez-se uso de conceitos de programação 
paralela e aplicou-se o paralelismo por decomposição da computação entre as camadas no 
algoritmo de treinamento. Tem-se, então, que cada tarefa paralela será associada à 
computação relativa de cada camada da rede. Desta forma, o algoritmo irá operar como 
uma linha de produção de modo a acelerar o treinamento. Na implementação, utilizou-se o 
ambiente PVM e a linguagem de programação C++. Os resultados obtidos levam a 
conclusões bastante promissoras para a utilização do PMC em substituição ao controlador. 
Experimentos com um sistema de controle de nível estão em curso e servirão para 
comprovar a eficácia da estratégia adotada.  

Palavras chave: paralelismo, redes neurais, perceptron múltiplas camadas  
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Resumo:  
Atualmente a cidade de Natal-RN precisa adotar uma política de uso racional dos recursos 
hídricos, que contemple inclusive a alternativa da reutilização das águas residuárias 
tratadas, como forma de economizar estes recursos para usos mais exigentes e reduzir a 
contaminação ambiental. Este projeto, tem por objetivo, determinar os padrões de qualidade 
do efluente final da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Bairro de Ponta Negra, 
visando a sua reutilização em limpeza de vias públicas pavimentadas da cidade de Natal. 
Para o desenvolvimento desse projeto, foi realizada a caracterização do seu efluente final, 
monitorando parâmetros físico-químicos e microbiológicos, com vistas a compará-los com 
os padrões de qualidade exigidos para este uso. Após esta caracterização foram 
quantificadas, em termos de comprimento, as ruas de Natal, e calculada a vazão de água 
necessária por metro linear para a limpeza das mesmas. Foi construído um Wetland com o 
objetivo de remover algas, nutrientes e promover um polimento no efluente final. Como 
resultado de caráter geral, a tecnologia de reuso em limpeza viária minimizará o problema 
de infiltração do efluente da ETE no solo, diminuirá os riscos de obstrução das bocas de 
lobo e dotará a cidade de Natal de uma infra-estrutura urbana com maior qualidade estético-
visual.  
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Resumo:  
Sistemas embutidos têm se tornado cada vez mais presentes na vida cotidiana. Tais 
sistemas são utilizados para obter melhor desempenho quando comparados a sistemas 
tradicionais, como a injeção eletrônica de combustível e o sistema de freios ABS de um 
automóvel. Algumas aplicações demandam requisitos de tempo de  execução restritos. Essas 
aplicações recebem o nome de aplicações em tempo real. O ponto crítico no  
desenvolvimento de um sistema em tempo real é garantir um tempo limite de resposta do 
sistema. O objetivo deste projeto é a modelagem e implementação de uma ferramenta  
capaz de traduzir um código escrito em uma liguagem de programação (C/C++)  
para a linguagem aceita pela ferramenta acadêmica VERUS, a qual calcula o tempo de  
execução de um sistema. O projeto está numa fase bastante avançada. Muitas dificuldades 
encontradas no decorrer do desenvolvimento do projeto foram ultrapassadas, e outras ainda  
estão a atrasar o seu prosseguimento, de tal forma que o objetivo inicial  
não foi plenamente alcançado. Porém, este objetivo não está muito longe e,  
com algum esforço, ele será alcançado. Um trabalho interessante que pode ser realizado a 
partir deste projeto é a ampliação do número de arquiteturas alvos, já que atualmente 
utilizamos somente o 8051. O próprio compilador SDCC oferece suporte para 2 outras  
arquiteturas, mas a geração de código para cada arquitetura é independente.  
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Resumo:  
Neste trabalho, estudamos o comportamento físico de fitas magnéticas de diferentes metais 
(Fe, Co e Ni), que estão na presença de um campo magnético estático H0 e de um campo ac 
h(t) que se propaga no sistema. Mostramos que, devido à anisotropia gerada pelo campo 
externo, o comprimento de penetração (skin depth) depende da polarização de h(t). 
Obtivemos resultados analíticos do skin depth (d) para h(t) polarizado nas direções paralela 
e perpendicular à direção de H0, no limite de longos comprimentos de onda. Verificamos 
que, além de depender da condutividade do metal, d depende de H0 e do comportamento 
dos elementos do tensor permeabilidade magnética do meio. Consideramos a condutividade 
isotrópica para obtermos valores numéricos e estudarmos o comportamento do skin depth 
para os diferentes metais. Sabendo que a impedância Z de fitas magnéticas é proporcional 
ao inverso de d, utilizamos os resultados analíticos e analisamos a magneto-impedância de 
fitas magnéticas compostas de Fe, Co, Si e B. Esses sistemas podem ser descritos por uma 
cadeia linear de domínios magnéticos que interagem entre si e sentem uma anisotropia 
uniaxial. Os resultados numéricos indicam que tais materiais apresentam uma magneto-
impedância gigante, definida pela razão percentual da variação da impedância com o 
campo H0, em relação a um valor de referência Hr, originada da dependência de d com os 
elementos do tensor permeabilidade, que variam com a freqüência de h(t) e com a 
intensidade do campo externo.  

Palavras chave: skin depth, magneto-impedância, fita magnética  
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Resumo:  
A Seda é uma fibra natural, de origem animal, de secreção glandular constituída pelas 
proteínas: Fibroína e Sericina e apresenta-se em forma de filamento contínuo, produzido 
pela lagarta da mariposa (Bombix mori) ou bicho da seda. Um dos processos de cultura ou 
cultivo do bicho da seda é fornecer folhas frescas e tenras da amoreira em quantidade 
suficiente para a alimentação exclusiva e intensa para larvas em fase de crescimento. Na 
ESAM essa etapa do processo de cultivo do bicho da seda foi feito fornecendo para a 
alimentação das larvas, folhas de mamona, onde também se conseguiu produzir o casulo. O 
objetivo do trabalho foi avaliar a capacidade de absorção de corantes da amostra das fibras 
de seda obtidas na ESAM, fazendo um estudo comparativo entre as amostras obtidas pelo 
bicho da seda alimentados por folhas de amoreira e os que foram alimentados com folhas 
de mamona. As amostras dos 2 tipos de seda foram submetidas a tingimento com corantes 
ácidos e básicos a diferentes concentrações. Foi feito um estudo das isotermas de absorção 
para mostrar a eficiência do tingimento nas diferentes amostras e para as possíveis 
alterações na estrutura protéica das fibras. Os resultados do respectivo estudo com o 
tingimento apresentou melhoria na absorção dos corantes ácidos utilizados em maior 
proporção e diferenças nas duas amostras de fibra de seda.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O Rio Grande do Norte possui um vasto numero de cavidades, mais popularmente 
conhecidas como cavernas. Neste estado elas se concentram em sua maioria nas rochas 
carbonáticas como as da Formação Jandaíra – Bacia Potiguar e em mármores da Formação 
Jucurutu, divididas em províncias e subprovíncias espeleológicas. As cavernas são 
importantes na recarga de aquíferos, como habitat para ecossistemas além do seu potencial 
para uso turístico. Recentemente, para facilitar o gerenciamento, fez-se necessário a 
confecção de um banco de dados georreferênciados para o Rio Grande do Norte com base 
no Cadastro Nacional de Cavernas da SBE - Sociedade Brasileira de Espeleologia. Este 
cadastro inclui a localização das cavernas, fotos, dados topográficos como mapas, 
dimensões, feições principais e outras características além de imagens de satélite e outros 
dados georreferenciados. O banco de dados baseia-se em softwares como arcview e outros 
para processamento de textos, imagens e vetores. Até o momento constam no cadastro 58 
cavernas. Destas, 30 já foram topografadas e outras estão sendo incluídas com base em 
outros bancos de dados como os da SEPARN e CECAV. Uma aplicação prática deste 
banco de dados é fornecer subsídios, junto aos órgãos competentes, para a conservação e 
demarcação de áreas de proteção ás cavernas baseados nas leis que regem o patrimônio 
espeleológico.  
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Resumo:  
Este trabalho teve como objetivo dar continuidade ao sistema já desenvolvido para fazer a 
interface entre um computador e um robô manipulador baseada em microcontrolador. O 
novo sistema desenvolvido proporcionaria melhorias na parte de comunicação, na parte de 
eletrônica embarcada e na resolução do sistema de controle dos servomotores, além de 
efetuar reparos mecânicos. Optou-se por melhorar a comunicação do robô adquirindo um 
microc ontrolador que apresentasse um dispositivo que gerenciasse de forma automática a 
parte de comunicação serial, diferente do microcontrolador presente no sistema 
anteriormente, o qual não tinha tal dispositivo. O trabalho constituiu-se de, primeiramente, 
estudar o funcionamento do dispositivo de gerenciamento da comunicação serial e integra-
lo ao sistema de geração de sinais de acionamento dos motores que compõe o robô. Em 
seguida foi elaborado o novo circuito que comporta o microcontrolador com melhorias que  
o tornaram mais eficiente. Com estas melhorias, o sistema tornou-se mais confiável e 
robusto, podendo ser utilizado em várias outras aplicações acadêmicas que envolvam o uso 
de servomotores, como robôs móveis, braços manipuladores e sistemas robóticos em geral, 
como por exemplo o desenvolvimento de um sistema de controle indireto de pressão da 
garra do robô sem a utilização de um sensor de pressão ou força.  
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Resumo:  
Sabe-se que o nível da mortalidade, especialmente o da infantil, encontra-se associado a 
fatores socioeconômicos ligados à população como renda, educação condições de moradia, 
etc. Dentre esses fatores, a educação tem se destacado como o de maior influência. Neste 
trabalho a mortalidade infantil é estimada através da técnica demográfica indireta 
desenvolvida por Brass (1974) que se baseia nas informações fornecidas pelas mulheres em 
idade fértil (15-49 anos) sobre o número total de filhos tidos nascidos vivos e os que 
continuam vivos (sobreviventes). A diferença entre estas informações possibilita calcular a 
razão de mortalidade Di, associada aos grupos etários qüinqüenais das mulheres, que depois 
é transformada em estimativa da probabilidade de morte. O objetivo do trabalho é estimar e 
analisar os diferenciais da mortalidade infantil para o estado do Rio Grande Norte, segundo 
níveis de escolaridade materna (tomados em anos de estudo), utilizando dados do Censo de 
1991 e o procedimento CEBCS (Children Ever Born and Children Surviving) do software 
demográfico MortPak, desenvolvido pela ONU. Os resultados mostram claros diferenciais 
da mortalidade infantil, segundo escolaridade materna, chegando a ser mais de três vezes 
superior entre as mães de menor escolaridade relativamente às de maior escolaridade, 
evidenciando, nitidamente a influência da educação nos níveis da mortalidade e espelhando 
as grandes desigualdades sociais existente s no Estado.  
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Resumo:  
O complexo tema da crise energética e do descontrolado descarte dos resíduos orgânicos 
(lixo) e dos esgotos urbanos, que é uma problemática ambiental, fez com que aumentasse a 
busca de alternativas de aproveitamento de tais dejetos como matéria -prima para a obtenção 
de energia e diminuindo a poluição. Este trabalho propõe um estudo comparativo de projeto 
de geração de energia usando esgotos urbanos e resíduos sólidos, através do processo de 
compostagem e biodigestão anaeróbica para o tratamento destes dejetos, produzindo biogás 
para a geração de energia, adubo orgânico e líquido. Tomou-se como referência a usina de 
tratamento de resíduos sólidos de Guaratinguetá-SP. No trabalho presente fez-se, com 
auxílio do software simulador SuperPró Designer, a comparação de três cenários de usinas: 
uma com tratamento de resíduos orgânicos, outra com tratamento de esgoto, e a terceira 
com o tratamento combinado de resíduos orgânicos e esgotos, sendo que todos os cenários 
apresentam o processo de fermentação anaeróbica. Neste trabalho também obtiveram 
resultado dos parâmetros de todos os cenários e foi feita uma análise de importantes 
critérios como: custo de investimento e custo operacional.Os resultados do presente 
trabalho mostram que o custo de biogás produzido não é competitivo com relação ao gás 
natural, porém, é possível reduzir o custo operacional através da valorização econômica dos 
co-produtos, adubos orgânicos e líquidos carbonatados, porém, requer alto investimento.  
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Resumo:  
O trabalho proposto consiste em construir um amplificador de potência que irá converter 
um sinal digital, obtido a partir de simulações realizadas através do software ATP 
(Alternative Transiente Program), em um sinal analógico, para que seja possível aplicá -lo a 
uma carga, com o objetivo de verificar seu comportamento em condições de regime 
transitório. A partir do transitório simulado, serão obtidos os pontos (TensãoxTempo) que 
serão convertidos em um sinal analógico, através de uma placa de aquisição de dados. Com 
esse sinal, a etapa seguinte será amplificá-lo e aplicá-lo à carga. Nesse trabalho espera-se 
obter resultados necessários para verificar o comportamento e a suportabilidade das cargas 
quando são aplicados sinais transitórios. A amplitude desses transitórios irá definir os 
níveis de tensão suportados pela carga com o intuito de verificar seus efeitos que, em geral, 
não são fornecidos pelos fabricantes de equipamentos dos quais os consumidores reclamam 
ressarcimento de danos causados pela concessionária  
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Resumo:  
Atualmente há uma busca mundial de se utilizar recursos naturais, para o desenvolvimento 
de novas tecnologias, na criação de novos produtos, numa perspectiva de melhoria no 
padrão de vida e na criação de novos postos de trabalho. O Estado do Rio Grande do Norte 
é rico em recursos naturais, principalmente no que diz respeito a algumas plantas regionais 
que são verdadeiros potenciais de extração de fibras como o sisal (Agave sisalana) e o 
abacaxi (Ananas comosus – L. Merr.), que devidamente exploradas e processadas, 
fornecem fibras longas, com características e propriedades para a aplicação na área têxtil, 
na indústria de fabricação de fios, tecidos e malhas, na área de novos materiais empregados 
na construção civil e indústria automobilística como reforço em compósitos. O trabalho 
constou das seguintes etapas: coleta e análise de dados da produção de sisal e abacaxi no 
estado; cálculo da potencialidade da fibra da folha do abacaxi considerando que uma folha 
tem de 3 a 3,5% de fibra; ajuste da desfibradeira para produção da fibra e análise do 
desperdício no desfibramento da mucilagem de sisal e resíduos. Os dados mostraram que o 
estado do Rio Grande do Norte ocupa uma posição considerável no âmbito regional e 
nacional, logo com o desenvolvimento desse trabalho será possível aumentar o cultivo 
dessas culturas possibilitando a permanência do homem no campo, trazendo benefício para 
a população.  
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Resumo:  
Nas últimas duas décadas, houve um grande aumento no número de tecnologias associadas 
à modificação de superfícies, isto é, métodos que modificam as propriedades da superfície 
sem alterar as propriedades do seu volume. Cada vez mais estas técnicas fazem uso do 
plasma, feixe de íon ou elétrons, laser e deposição química (CVD) e física de vapor (PVD). 
O presente trabalho pretende mostrar o processo, as vantagens e desvantagens da técnica de 
PVD. Mostrando o controle das variáveis do processo (pressão parcial do gás, temperatura, 
tempo, geometria da peça, etc.,) e sugerindo novas formas de deposição utilizando a técnica 
de PVD.  
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Resumo:  
O Sistema Elétrico Brasileiro de Geração, até hoje, predominantemente hidráulico, está 
passando por um processo em que está sendo incorporada ao sistema uma parcela 
considerável de geração térmica, com isso, o custo de operação das usinas térmicas terá um 
efeito imediato no preço da tarifa da energia elétrica. Sendo assim, faz-se necessário o uso 
de técnicas de otimização com a finalidade de propiciar o despacho econômico a fim de 
reduzir o custo total de combustível das usinas térmicas em operação de um sistema hidro-
térmico. Nesse trabalho consideramos o despacho econômico como sendo a minimização 
do custo de combustível das usinas térmicas, supondo conhecidas a geração hidráulica, a 
configuração do sistema e as cargas. Serão também conhecidas as usinas térmicas em 
atividade, os seus limites de operação e as respectivas funções – custo de combustível que, 
para efeitos teóricos, dependem apenas da potência ativa gerada. Para a minimização do 
custo de combustível, será utilizado o método de Lagrange como técnica de otimização em 
uma forma simplificada, desenvolvida por Drumond X. C.Lima, e o despacho de Potência 
Reativa utilizando o método desenvolvido por Tsang.Como exemplo de aplicação será 
utilizado um sistema elétrico de potência, com cinco barras composto de três usinas 
térmicas e uma hidráulica.  
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Resumo:  
O Sistema Elétrico Brasileiro de Geração, até hoje, predominantemente hidráulico, está 
passando por um processo em que está sendo incorporada ao sistema uma parcela 
considerável de geração térmica, com isso, o custo de operação das usinas térmicas terá um 
efeito imediato no preço da tarifa da energia elétrica. Sendo assim, faz-se necessário o uso 
de técnicas de otimização com a finalidade de propiciar o despacho econômico a fim de 
reduzir o custo total de combustível das usinas térmicas em operação de um sistema hidro-
térmico. Nesse trabalho consideramos o despacho econômico como sendo a minimização 
do custo de combustível das usinas térmicas, supondo conhecidas a geração hidráulica, a 
configuração do sistema e as cargas. Serão também conhecidas as usinas térmicas em 
atividade, os seus limites de operação e as respectivas funções – custo de combustível que, 
para efeitos teóricos, dependem apenas da potência ativa gerada. Para a minimização do 
custo de combustível, será utilizado o método de Lagrange como técnica de otimização em 
uma forma simplificada, desenvolvida por Drumond X. C.Lima, e o despacho de Potência 
Reativa utilizando o método desenvolvido por Tsang.Como exemplo de aplicação será 
utilizado um sistema elétrico de potência, com cinco barras composto de três usinas 
térmicas e uma hidráulica.  
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Resumo:  
Dispersão coloidal trata-se de um sistema heterogêneo de pelo menos duas fases diferentes: 
fase dispersa, caracterizada por apresentar partículas finamente divididas; e fase dispersora. 
As diferentes interações entre essas fases constituem um dos pontos críticos do 
comportamento e da estabilidade dessas dispersões. Uma das formas de se avaliar a 
estabilidade de uma dispersão é através de análises de potencial zeta. Esta avaliação é 
muito importante, por exemplo, na área farmacêutica e na produção de tintas; sendo muito 
utilizado na produção destas, o polimetacrilato de metila (PMMA) e polimetacrilato de etila 
(PEMA). O objetivo deste trabalho é avaliar a estabilidade das dispersões poliméricas de 
PMMA e PEMA através de medidas de potencial zeta, frente a variações de concentrações 
de tensoativos e eletrólitos nessas dispersões. Estas foram feitas no próprio laboratório, via 
polimerização em emulsão, e suas medidas de potencial zeta foram realizadas no aparelho 
Zeta-Meter System 3.0. Com os resultados obtidos, verificou-se, tanto para o PMMA 
quanto para o PEMA, sendo mais intenso para o último, uma diminuição do potencial zeta 
à medida que aumentou a concentração de eletrólitos, e à medida que aumentou a 
concentração de tensoativo, até um certo ponto, houve um aumento do potencial zeta e a 
partir desse ponto, um decréscimo. Portanto, de acordo com os dois parâmetros analisados, 
à medida que diminuiu o potencial zeta as dispersões tornaram-se menos estáveis.  
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Resumo:  
A caracterização da realidade terrestre através de entidades vetoriais com o seu correto 
posicionamento no espaço geográfico é um dos grandes desafios nas etapas de geração de 
um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG). Com a geração de Modelos Digitais 
de Terreno (MDT’s) torna-se possível o cruzamento com entidades vetoriais para posterior 
captura da altimetria adicionando-a as entidades que careçam deste atributo. O presente 
trabalho apresenta as etapas de confecção do MDT de uma área do litoral a este da Paraíba 
composto por entidades vetoriais tridimensionais tendo como base cartas topográficas 
1:25.000 da Sudene. O trabalho consistiu da rasterização das cartas em scanner de tambor, 
georreferenciamento, vetorização dos temas de hipsografia com curvas com 10m de 
eqüidistância, hidrografia, sistema viário e localidades. Após a vetorização procedeu-se 
com a etapa de correção topológica a fim de minimizar eventuais erros ocorridos neste 
processo. Com a confecção do MDT foi possível elaborar a carta de declividade além de 
gerar entidades tridimensionais  dos demais temas. Desta forma, há uma maior precisão das 
mensurações como comprimentos e distâncias, dando um maior poder de observação, 
interpretação e tomada de decisão em um ambiente SIG.  
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Resumo:  
Os equipamentos usuais na separação de fases em sistemas líquido-líquido são os 
misturadores-decantadores e as colunas de separação. O ponto crítico de tais equipamentos 
é o grande espaço ocupado pela câmara de decantação necessário para se obter uma boa 
eficiência de separação entre fases, o que tem incentivado a pesquisa de novos meios 
práticos para diminuir o tempo de coalescência da fase dispersa na câmara de decantação. 
Uma alternativa para resolver o problema é feita através do “Método de Separação à 
Inversão de Fases”. Utilizando-se um planejamento experimental gerou-se uma equação 
empírica do modelo para determinar a eficiência de separação do MDIF, com o óleo e a 
água de formação do campo petrolífero de Xaréu, Estado do Ceará, utilizando como 
extratante a aguarrás (mistura de hidrocarbonetos).Neste trabalho, analisou-se a eficiência 
desta equação do modelo para um petróleo e água de formação de outro campo petrolífero, 
o de Alto do Rodrigues- RN, tendo como local de coleta o Pólo Industrial de Guamaré. 
Realizou-se também a comparação de dois extratantes, ambos derivados do petróleo: a 
aguarrás e a nafta. O efluente obtido na saída do MDIF tem se aproximado de 20 mg/L que 
é o teor máximo permitido pelos órgãos ambientais federais (Resolução CONAMA Nº 20 – 
Art. 21). O aparelho que vem sendo denominado MDIF (misturador-decantador à inversão 
de fases) tem se mostrado eficaz no tratamento de águas contendo até 2600 mg/L de óleo na 
forma emulsionada.  
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Resumo:  
O escargot, molusco cuja carne possui baixo teor de gordura e é rica em proteínas, vem se 
destacando cada vez mais no mercado brasileiro. Na sua industrialização, uma grande 
quantidade de carne, composta pelas vísceras (hepatopâncreas) e pelos escargots fora do 
padrão de mercado é descartada. Esses subprodutos ainda possuem um alto valor 
nutricional e uma das alternativas para o seu aproveitamento seria a obtenção de produtos 
desidratados para o enriquecimento de forma agregada a alimentos já existentes no 
mercado. O objetivo deste trabalho consiste na análise do comportamento desses 
subprodutos na desidratação em secador de bandeja, visando o desenvolvimento de um 
estudo experimental mais aprofundado para o aproveitamento dos mesmos. O material, na 
forma de pasta, foi colocado e espalhado de maneira homogênea em formas de alumínio, 
com alturas de 5 mm e 15 mm e diâmetro de 140 mm. A seguir, estas foram colocadas para 
secar em uma estufa com circulação de ar a uma velocidade de 0,2 m/s. As temperaturas 
utilizadas para esse estudo foram de 70ºC e 90ºC. Observou-se que tanto a carne como o 
hepatopâncreas apresentaram comportamento semelhante. As curvas de secagem 
apresentaram um período de taxa constante e decrescente bem definidos, com taxas de 
evaporação aproximadamente iguais. Concluiu-se que esses produtos desidratados podem 
ser aproveitados para elevar o valor nutricional de alimentos já existentes no mercado 
consumidor.  
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Resumo:  
In a realistic model for the evolution of powerful double radio sources one must consider a 
non-uniform pressure distribution over the cocoon volume. To properly study how the 
shape and pressure of the cocoon evolves with time we must solve the equetions of energy 
and motion for the jet head,the cocoon, and the bow shock. Besides, the advance of the jet 
head through the ambient medium is function of the area of the head. In this work, we 
investigate what are the initial conditions for this equations based on the results of large 
number of numerical hydrodynamic simulations performed for a broad range of jet 
parameters. We present the relations we found between initial head pressure and expansion 
speed as function of the jet Mach number and contrast density as well as how head radius 
increases with time. These can then be used to solve the equations of a detailed analytical 
model which is in close agreement with the numerical simulations.  
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Resumo:  
Este trabalho apresenta PSCuX, uma biblioteca de programação paralela que ajuda no 
desenvolvimento de aplicações que podem ser transparentemente distribuídas pelas 
máquinas de um Cluster Linux/Mosix. A arquitetura implantada em PSCuX permite a 
paralelização modular de um software, de forma que qualquer função rode sobre qualquer 
tipo de dado em qualquer máquina do Cluster de forma paralela, contando com uma 
interface de comunicação entre processos muito bem estruturada e simples de usar, 
tornando-o uma exelente alternativa na escolha da biblioteca de programação distribuído. 
Vários testes foram realizados desde o início do desenvolvimento de PSCuX. A biblioteca 
já foi reescrita 3 vezes, sendo a ultima em C++ e orientada a objetos. A versão 3 mostra 
extrema estabilidade e se portou muito bem em teste sobre condições críticas como alta 
carga de comunicação entre mais de 450 processos simultâneos em 6 máquinas, realocação 
de memória de forma distribuída( base de um outro projeto de DSM ) , além de está sendo 
utilizada no desemvolvimento de heuristicas mais complexas como uma colônia de 
formigas reprojetada de forma paralela. O desenvolvimento da biblioteca continua ativo e a 
versão 4 já está sendo implementada com mais recursos.  
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Resumo:  
Para descrever um plasma (sistema contendo um grande número de interações de diversas 
partículas) é apropriado o uso de uma descrição estatística. A descrição estatística de 
diferentes tipos de plasma requer o uso de funções de distribuição homogêneas ou não-
homogêneas, isotrópicas ou não-isotrópica. Um plasma em equilíbrio térmico, por exemplo, 
é caracterizado por uma função de distribuição homogênea, isotrópica e independente do 
tempo. Conhecendo a função distribuição de um sistema físico, conhecemos também 
qualquer variável macroscópica de interesse, através de valores médios para quantidades 
físicas de interesse. A equação diferencial cinética que satisfaz a função distribuição é a 
equação de Boltzmann. Depois há necessidade de incorporar os efeitos das colisões entre 
duas partículas (um termo de colisão).Neste trabalho apresentaremos uma função 
distribuição sobre estes sistemas e o modo de descrever corretamente cada um deles.  
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Resumo:  
Estudou-se a influência de inibidores de corrosão à estrutura metálica imersa ao concreto. 
Os inibidores utilizados foram, o Óxido de zinco, Benzoato de sódio e a mistura desses dois 
inibidores em iguais quantidades. As proporções de 0.0, 0.25, 0.50, 1.0 e 2.0% dos 
inibidores e 1.0% de superplastificante, todos com relação à massa de cimento, foram 
mantidas constantes assim como o traço 1: 1,5: 2,5 (cimento, areia, brita) e o fator 
água/cimento igual a 0.40. Em todos os corpos de prova foram realizados ensaios de 
resistência à compressão, abatimento em tronco de cone e absorção de água por imersão, 
sendo em todos os casos respeitados os 28 dias de tempo de cura do concreto. Observou-se 
a inalterância das propriedades mecânicas do concreto após a adição dos aditivos, 
demonstrando assim a eficiência desses inibidores. Comparando-se com o traço padrão, 
sem superplastificante e inibidores, foi obeservado, após a adição dos aditivos, um aumento 
considerável com relação à resistência assim como na medição do abatimento e uma 
diminuição na absorção de água.  
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Resumo:  
O Ressoador Cilíndrico de Microfita é analisado usando o Método da Linha de 
Transmissão Transversa em coordenadas cilíndricas. Para esta estrutura é utilizado um 
conjunto de equações que representam os campos eletromagnéticos nas direções e z com o 
objetivo de desenvolver a frequência de ressonância em função da componente radial .  
A teoria parte das equações de Maxwell, e os campos no Domínio da Transformada de 
Fourier. Com estes campos, as condições de contorno são usadas e através do Método dos 
Momentos a frequência de ressonância é obtida numericamente. Resultados computacionais 
são apresentados em 3D para a frequência de ressonância e, para diferentes permissividades 
com diversas dimensões do ressoador cilíndrico. Outros fatores que poderão ser 
desenvolvidos são: Impedância de entrada e, os campos de irradiação.  
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Resumo:  
Com a criação de um projeto de extensão na forma de um curso de formação de professores 
de matemática em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, verificou-se a 
necessidade de fazer um estudo sobre o conhecimento desses profissionais sobre os 
conceitos relacionados com o círculo. Criou-se então um projeto de pesquisa intitulado: 
“Estudo do círculo: pesquisa histórico-pedagógica de conceitos geométricos e 
trigonométricos”. Foi incluído como item deste projeto a análise de livros didáticos das 
décadas de 60, 70, 80 e 90 sobre o tema geometria, aqui realizado. Analisar estes livros 
para observar a mudança nos métodos de ensino, para notar quais seriam dificuldades no 
aprendizado, suas causas e conseqüências. Estabelecemos critérios, procurando responder 
questões que envolviam o conteúdo, os exercícios e a concepção da matemática. O livro da 
década de 60 era voltado para o formalismo clássico. Já nos livros das décadas de 70 e 80, 
foi observado o uso da Tendência Formalista Moderna. Contudo, no livro da década de 90 
houve uma mudança na tendência, nesta já não há tanto formalismo, mas não podemos 
comparar a nenhuma das tendências citadas por Fiorentini, já que possui características 
particulares.  
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Resumo:  
Com a criação de um projeto de extensão na forma de um curso de formação de professores 
de matemática, em parceria com a Secretaria Estadual da Educação, verificou-se a 
necessidade de se fazer um estudo sobre o conhecimento desses profissionais sobre os 
conceitos relacionados com o círculo. Então, criou-se um projeto de pesquisa intitulado: 
“Estudo do círculo: pesquisa histórico-pedagógica de conceitos geométricos e 
trigonométricos”. Em relação a este projeto, existe a necessidade de uma análise de livros 
didáticos de matemática das décadas de 60, 70 e 80 sobre o tema trigonometria. Esta 
análise foi feita através de uma pesquisa bibliográfica, realizada nesses livros didáticos, 
buscando-se dessa as questões relacionadas com o tema, com os exercícios propostos e 
resolvidos e com a concepção da matemática implícita no livro; além de analisar a mudança 
nos métodos de ensino. Sobre os livros, notamos que, não existia uma preocupação dos 
autores em iniciar o conteúdo de trigonometria através de um problema, ou de outro recurso 
que facilitasse seu aprendizado, o qual fizesse com que o aluno construa o caminho do 
conhecimento; ou então, não havia o conhecimento de tais recursos na época e os 
exercícios dos livros analisados até aqui são mecânicos, ou seja, pressupõe a aprendizagem 
por repetição.  
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Resumo:  
O uso de filmes para minimizar os efeitos térmicos da radiação solar em fachadas de vidro 
de edificações e de para-brisas de veículos automotores é bastante comum na região 
nordeste. Entretanto, dados quantitativos sobre a diferença de temperatura obtida nas 
condições dos ambientes com e sem filme protetor não são fornecidos pelas lojas que 
comercializam esse produto em Natal-RN. Na presente pesquisa foram analisados 
experimentalmente os desempenhos térmicos de câmaras de testes herméticas, dotadas de 
paredes de madeira pintadas interna e externamente com tinta de cor branca, fundo pintado 
de cor preto fosco, dotadas de tampa de vidro transparente (75%). Quatro tipos de filme 
protetor, disponíveis nas casas comerciais do ramo, foram utilizados nas análises. Os 
resultados obtidos demonstraram que, em alguns casos, a variação da temperatura no fundo 
das câmaras praticamente não apresentou diferenças entre as condições com e sem filme; 
por outro lado, alguns filmes causaram o aumento da temperatura da superfície de vidro. A 
maior diferença medida foi de 33.9ºC para a temperatura do fundo das câmaras com um 
determinado tipo de filme e sem filme.  
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Resumo:  
Realizou-se estudo experimental sobre a convecção natural em placa plana fixada no 
interior de canal cilíndrico inclinado, com superfície de vidro incolor, com área de seção 
transversal circular, aberto em ambas extremidades, sob condição TPU (temperatura de 
parede uniforme), com aquecimento da superfície de absorção de radiação através de fonte 
de radiação térmica. Os experimentos foram divididos em duas etapas: canal suspenso sob a 
fonte de radiação e fixado no foco de um espelho parabólico, exposto à mesma fonte de 
radiação térmica. Três ângulos de inclinação foram considerados (20º, 30º e 45º). 
Utilizando-se a técnica de traçadores de fumaça (STT), foi possível determinar a velocidade 
de escoamento de ar induzido por convecção natural no interior do canal. Os resultados 
obtidos foram comparados com os dados disponíveis na bibliografia: duas equações semi-
empíricas foram utilizadas para a análise da vazão induzida no canal. Foram medidas 
velocidades de escoamento da ordem de 53cm/s, bem próximas daquelas indicadas na 
bibliografia sobre indução de fluxo de ar por radiação solar.  
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Resumo:  
Durante a perfuração de um poço de petróleo, usa-se um fluido de perfuração, conhecido 
como lama, a fim de transportar os cascalhos perfurados até a superfície.O fluido é 
responsável pela sustentação mecânica das paredes do poço, contenção da produção 
indesejável de fluidos presentes na formação, lubrificação e resfriamento da broca.Diversos 
tipos de fluidos são utilizados, podendo ser a base de óleo, ar ou água.Este último é 
largamente aplicado em função de apresentar baixo custo, em comparação aos outros dois, 
além de atender às exigências básicas desejadas:estabilidade térmica, facilidade de bombeio 
e tratamento, biodegradabilidade, resultando em menores impactos ambientais.A finalidade 
desse estudo foi otimizar uma formulação clássica a base de água, utilizando os seguintes 
polímeros:Goma xantana, carboximetilcelulose, amido comum ou hidroxipropilado.Várias 
combinações foram testadas em diversas concentrações de polímeros, com a finalidade de 
determinar os melhores valores de viscosidade plástica, limite de escoamento – valores 
típicos são: viscosidade plástica entre 14 e 18 cP, e limite de escoamento entre 10 e 14 
lbf/100ft² - e filtrado API, ao menor custo possível.Os resultados indicaram que é possível 
diminuir a concentração da goma xantana, em até 33% na formulação clássica que contém 
entre 1,5 e 2 lb/bbl desse aditivo, que resulta numa diminuição de 21% no custo do barril de 
fluido.  
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Resumo:  
A injeção de polímeros nos processos de recuperação avançada de petróleo tem como 
objetivo melhorar a eficiência de varrido da água de injeção, no entanto, pode haver 
interações significativas entre o meio poroso e o polímero, levando à retenção deste e 
reduzindo sua eficiência. Como o nível de retenção é um dos fatores-chave na determinação 
da viabilidade econômica da injeção de polímeros, é de grande importância estabelecer com 
exatidão seu valor. Um dos principais mecanismos de retenção polimérica é a adsorção, que 
pode ser medida de forma dinâmica ou estática. No primeiro caso, usa-se um meio poroso 
consolidado e, no segundo, não consolidado. Neste trabalho, mediu-se a adsorção estática 
de uma poliacrilamida aniônica em areia (arenito não consolidado), que foi previamente 
lavada com água/metanol e calcinada a 800°C, para a remoção de resíduos orgânicos. 
Soluções poliméricas com diversas concentrações foram colocadas em contato com 
amostras de areia, e, após um tempo previamente determinado, mediu-se a quantidade de 
polímero adsorvido pela diferença entre as concentrações iniciais e finais de cada solução. 
Foram usados dois métodos para a determinação da concentração polimérica: um 
espectrofotométrico, através de um espectrofotômetro MultisSpec-1501 Shimadzu, e outro 
viscosimétrico, utilizando um reômetro RS 150 da Haake.  
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Resumo:  
Diante dos problemas ambientais ocorridos em razão da deposição inadequada de resíduos 
sólidos urbanos, crescem os incentivos ao reaproveitamento de materiais. No caso dos 
pneus, a dificuldade para a disposição das carcaças em aterros sanitários, tem levado a 
população a abandonar impropriamente os pneus velhos, ou incinerá-los a céu aberto 
acarretando danos ao meio ambiente e dificultando as práticas de um desenvolvimento 
sustentável. Dessa maneira, um dos meios de minimizar esse problema, seria a técnica da 
recauchutagem, alongando a vida útil do pneu. Trabalhos anteriores foram desenvolvidos 
no Município de Natal enfocando quantificação de pneus descartados mensalmente e sua 
reutilização para produção de energia na indústria. O presente trabalho demonstrou a 
reciclagem de pneumáticos e caracterizou seus benefícios ambientais e de saúde pública, a 
vantagem econômica para o usuário de pneus recondicionados e a geração de novos 
empregos por es te processo. Bem como efetuar uma análise baseada na RESOLUÇÃO do 
CONAMA N. 258, de 26.08.99, em vigor a partir de 01.01.02, a qual rege o assunto. A 
metodologia consistiu em visitas a empresas, na Grande Natal, especializadas no ramo de 
recondicionamentos, e em pesquisas bibliográficas. Como resultado final, observou-se um 
avanço na remanufatura de pneus, além de um aumento da resistência e vida útil dos 
mesmos, ás vezes, até superior a de um novo.  
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Resumo:  
Como resultados obteve-se elaboração de um mapa geológico da área dando ênfase a 
litoestratigrafia e as estruturas mapeadas e inferidas.A estratigrafia da bacia inclui, na base, 
a Formação Cabo, em contato por falha ou discordância com o embasamento pré-
cambriano. A mesma é composta por arenitos e conglomerados imaturos, representando 
fácies proximais de uma seqüência rifte, de idade Aptiana-Albiana. Rochas vulcânicas da 
Suíte Ipojuca ocorrem intercaladas como derrames, soleiras (basaltos e traquitos) e um 
domo riolítico. Em Porto de Galinhas, a Formação Cabo é capeada pelos calcários, margas 
e argilitos da Formação Estiva (possível idade Albiana), uma seqüência marinha a lacustre. 
Em contato discordante, no topo da coluna, a Formação Algodoais é composta por arenitos 
intercalados com argilitos e siltitos, posicionando-se no Cretáceo superior e na transição 
rifte-deriva continental (ainda incerto). A borda da bacia é definida por uma alternância de 
falhas normais com direção NE e falhas de transferência com direção NW a NNW. Em 
geral, a Formação Cabo está basculada contra as falhas. Mais a norte, o contato da bacia 
envolve um descolamento distensional que retrabalha o contato originalmente discordante, 
com a Formação Cabo sobreposta ao embasamento. Fa lhas lístricas distensionais, 
antitéticas, estão enraizadas nesse descolamento e acomodam a forte distensão nessa borda 
em charneira.  
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Resumo:  
Em um reservatório fraturado, a análise dos padrões de fraturas constitui uma importante 
ferramenta para caracterizar rotas de migração e sítios de acumulação de óleo. Este trabalho 
analisa o padrão de fraturamento em meso-escala, no Campo de Xaréu (Bacia do Ceará). 
Foram estudados testemunhos de três poços verticais dispostos ao longo de uma seção 
transversal à estrutura do campo. Os testemunhos amostram siliciclásticos e carbonatos das 
seções rifte e transicional daquela bacia. A estruturação do campo envolve falhas normais 
lístricas e um roll-over. A técnica envolve uma reorientação aproximada dos testemunhos, 
com base nos mergulhos das camadas recuperados de mapas estruturais. Foi possível 
distinguir três gerações principais de estruturas. As mais precoces são cisalhamentos 
hidroplásticos paralelos à estratificação, relacionados a zonas de descolamento 
distensionais e/ou aos flancos do roll-over. O segundo conjunto de estruturas é 
caracterizado por falhas normais NW-SE. Ambos os grupos podem ser relacionados a um 
contexto de abertura oblíqua da margem equatorial transformante. A terceira geração de 
estruturas caracteriza-se por falhas com películas de argilominerais recristalizados e fibras 
de calcita e sílica. Da análise da orientação destas estruturas pôde ser inferido um sistema 
distensional com eixo s3 na direção NE/ENE. Este conjunto de estruturas é tentativamente 
associado ao domeamento e hot spot neógenos, na Província Borborema.  
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Resumo:  
O trabalho mostra os fundamentos de fabricacao de escoria sintetica, bem como ilustra as 
bases de diagrama de escoria para projeto de escoria, de tal sorte a melhorar a qualidade do 
aco fabricado. Sao apresentadas as propriedades principais das escorias sinteticas que sao 
importantes para um projeto adequado da mesma, bem como sao mostradas as 
caracteristicas e funcoes destes materiais no sentido de melhorar a qualidade do aco 
fabricada. Sao apresentadas as formas de se fabricar escoria sintetica, bem como 
fundamentos de uso de forno de inducao para producao de escoria pre-fundida. Algumas 
caracteristicas do processo especial para fabricacao de acos, atraves do ESR, sao mostradas, 
bem como resultados advindos do projeto de fabricacao da escoria a ser usada no processo 
da Villares Metals. O trabalho e resultado de uma parceria, entre fabricante de refratario, 
fabricante de aco e a universidade.  
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Resumo:  
O 3D gerado utilizou Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para se visualizar o 
comportamento do aqüífero a partir de dados dos poços, possibilitando realizar analises 
sobre o Sistema Aqüífero Dunas/Barreiras na região de Natal. Montou-se um banco de 
dados inerentes ao ponto amostrado, com inclusão de foto, perfil e dados dos poços. Foram 
cadastrados cerca de 300 poços, do sistema público e particular de abastecimento. A 
elaboração dos modelos refletem o mundo real no meio computacional, utilizando 
modelagens num universo conceitual, representativo ou implementativo. O processo de 
geração do Modelo Digital do Terreno (MDT) para a área de estudo consistiu na: A 
amostragem representativa dos dados topográficos pré-existentes e dos trabalhos de 
campanha em órgãos públicos, particulares e in loco, através do Sistema de Posicionamento 
Global (GPS). A modelagem consiste no modelo de grade irregular (TIN), para o MDT e 
da performance do aqüífero. O método de interpolação consistiu nos módulos de Krigagem. 
O MDT foi realizado no ESRI ArcView GIS, pode -se calcular volumes, áreas, obter perfis, 
secções transversais, gerar roteamentos e associar o modelo criado a outros planos de 
informações. As superfícies geradas representaram bem a disposição das camadas do perfil 
do solo, do nível estático e da profundidade dos poços das zonas sul e norte no município, 
de vários ângulos, possibilitando ampliar ou diminuir o exagero para a partir daí, tirar 
conclusões.  

Palavras chave: Sistemas de Informações Geográficas - SIG, Hidrogeologia , MDT-3D  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0224  
Título: ANÁLISE ARRANJO DE MICROFITA COM LTT  
Aluno: Giuliano Freitas Batista de Oliveira (98559958568)  
Orientador: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  

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

Palavras chave: Método LTT, Arranjo de antenas,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Título: Papílio um Algoritmo de Criptorafia: Avaiação de Desempenho  
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Resumo:  
O crescimento da necessidade de comunicação via redes de computadores têm  
aumentado a dependência dos usuários em relação a mecanismos que garantam a  
segurança da comunicação, bem como dos dados armazenados nos sistemas  
computacionais. Uma medida de garantir a segurança da comunicação é a aplicação de  
técnicas criptográficas, que codificam a mensagem de maneira que só o seu destinatário  
saiba recupera-la. Neste artigo apresenta-se Papílio, um algoritmo de criptografia  
baseado no algoritmo Viterbi e codificação convolucional. Papílio diferencia-se dos  
outros algoritmos de criptografia de sua classe por utilizar tabelas que, além de serem  
geradas de forma simples, podem ser divulgadas livremente. A versão atual do Papílio  
pode ser incluída na classe ECB (Encryption Code Book). A eficiência de um algoritmo  
de criptografia pode ser avaliada pelas métricas dos efeitos avalanche, difusão e  
confusão que verificam o efeito causado na mensagem codificada por entre pequenas  
modificações no texto claro e na chave criptográfica. Neste trabalho ferramentas de  
avaliação de desempenho de Papílio foram desenvolvidas e os testes realizados   
mostraram que modificações de apenas um bit no texto claro e na chave criptográfica  
provocam alteração em aproximadamente 50% dos bits da na mensagem. Etapas futuras  
do plano de trabalho incluem a implementação de melhorias no algoritmo Papílio e o  
desenvolvimento de novos testes.  

Palavras chave: Criptografia, Algoritmo Viterbi, Segurança de comunicação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0233  
Título: Sistema de Rastreamento de Veículos e Cargas via Transmissão por Satélite  
Aluno: Diogo Camara Salim (3226873490)  
Orientador: ANDRES ORTIZ SALAZAR (51618362968)   
 

 
Resumo:  
Veículos e cargas são monitorados durante o seu trajeto através de diferentes sistemas de 
rastreamento devido à facilidade de localiza-los em áreas de difícil acesso e, 
conseqüentemente, evitar furtos. Foi com essa motivação que o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais desenvolve um projeto de um sistema próprio de localização de 
veículos e cargas através de um rastreamento via transmissão por satélite. O sistema 
compõe-se de quatro partes: fonte de alimentação, aparelho gps, módulo microcontrolador 
e pcd (plataforma de coleta de dados). A operação processa-se nos seguintes passos: a) o 
microcontrolador se comunica com o gps através de um protocolo padrão, NMEA, para 
recepção de dados (posição geográfica, velocidade de deslocamento, etc.); b) antes de 
serem enviados para o satélite, os dados passam por duas etapas de tratamento no 
microcontrolador: 1ª) depuração para descarte daqueles desnecessários em vista do escopo 
da aplicação e 2ª ) compressão por meio de um algoritmo específico; c) finalmente, uma 
comunicação serial entre a pcd e o microcontrolador é iniciada para transferência do novo 
quadro para a plataforma de coleta de dados. Esta, por sua vez, enquadra-o em um novo 
segmento o qual é transmitido para satélites orbitais.O sistema encontra-se em fase de 
testes, adiantando-se que as avaliações realizadas comprovaram que tanto a atuação 
individual dos módulos quanto a integração dos mesmos possuem um grau de eficiência e 
confiabilidade acima do satisfatório.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0241  
Título: A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS NA GESTÃO DA QUALIDADE  
Aluno: Gabriel Beserra do Nascimento (00989197417)  

 
Resumo:  
Atualmente percebe-se que as organizações têm uma grande preocupação quanto à 
produção, aumento dos custos e baixa produtividade e qualidade de bens e serviços. E essa 
preocupação tem reflexo na satisfação dos clientes. Mas para se alcançar a satisfação dos 
mesmos, é necessário se alcançar a satisfação das pessoas que estão nas organizações, 
porque somente pessoas satisfeitas podem gerar bens ou serviços que resultem em total 
satisfação do cliente. Este trabalho procura ressaltar a importância das pessoas no ambiente 
organizacional e sugere como as organizações devem desenvolver uma cultura voltada para 
valorizar, motivar e satisfazer essas pessoas para que a satisfação dos clientes seja 
alcançada. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, pesquisa na internet, 
discussão em classe e estudo de casos. Por fim sugere-se ações que enfocam o 
melhoramento da cultura da qualidade, motivando a participação das pessoas e o trabalho 
em equipe nas organizações.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Título: Avaliação da qualidade paisagística em uma área urbana  
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Orientador: MARIA DEL PILAR DURANTE INGUNZA (00871819406)  

 
Resumo:  
A conscientização com o meio ambiente, em especial em áreas urbanas, é tema bastante 
discutido atualmente, principalmente no item que se refere a qualidade urbana a qual pode 
interferir direta ou indiretamente na qualidade de vida da população. O trabalho a ser 
apresentado, trata-se de uma amostra dentro do que está ocorrendo na cidade do Natal, onde 
se pretende estudar qual o impacto de grandes construções sobre a paisagem de uma área já 
urbanizada. Este artigo tem como objetivo central o estudo de avaliação da qualidade 
paisagística na área que abrange as avenidas Senador Salgado Filho e Bernardo Vieira, 
enfatizando naquela área a construção do empreendimento Midway Mall. Para a avaliação 
da qualidade paisagística foi utilizado o método direto de avaliação, no qual, realiza-se uma 
valoração a partir da contemplação da totalidade da paisagem. Esse método propõe a 
avaliação da paisagem através da visualização no local ou uso de substitutos ( fotografia, 
slides, vídeos ou gravuras). Estruturou-se a pesquisa em três etapas para facilitar a 
descrição da metodologia: 1ª etapa - Escolha da área, 2ª etapa – Elaboração do questionário, 
3ª etapa- Reconhecimento da área e 4ª etapa - Entrevista com a população para 
preenchimento do questionário. Ficou demonstrado através dos critérios adotados para 
avaliar a paisagem da área em estudo, que a construção do shopping não incomoda 
visualmente, mas que ela modificou o aspecto paisagístico da área.  

Palavras chave: qualidade paisagística, área urbana, avaliação paisagística  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Orientador: VENERANDO EUSTAQUIO AMARO (35385839191)  

 
Resumo:  
Este trabalho visa a caracterização e o diagnóstico da dinâmica geoambiental da região 
costeira adjacente à Foz do Rio Apodi, localizado na porção noroeste do Estado do Rio 
Grande do Norte.Para tanto estão sendo confeccionadas mapas dos recursos naturais 
(geologia, geomorfologia, cobertura vegetal, solos) da área, cartas sínteses demonstrativos 
da evolução dinâmica comparada do uso e ocupação do solo e dos aspectos evolutios 
morfológicos, mapas síntese de áreas degradadas e de riscos ambientais e mapa de 
sensibilidade ambiental, baseadas em produtos orbitais e aéreos de sensoriamento remoto. 
O monitoramento da dinâmica costeira é importante no sentido de avaliar a evolução 
ambiental ocorrida nas últimas três décadas e na análise de tendências futuras, além de 
permitir um planejamento adequado para o bom desenvolvimento socio-econômico desta 
área, onde medidas poderão ser apontadas para minimizarem os possíveis impactos 
causados ao meio ambiente pelas atividades petrolíferas, salineiras e de carcinicultura aí 
desenvolvidas.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0259  
Título: CARACTERIZAÇÃO DO SORO DE QUEIJO  
Aluno: Franklin Mastroiano da silva Pereira (94128472468)  
Orientador: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  

  
Resumo:  
O soro é um subproduto do leite obtido durante a produção de queijos. O uso do soro e das 
frações do soro como ingredientes em alimentos funcionais lácteos e não lácteos está 
aumentando progressivamente. No Brasil os queijos tiveram consumo recorde nestes 
últimos cinco anos, o que significa maior demanda de produção e conseqüentemente maior 
geração de soro. Esta constatação implica na necessidade de criar alternativas para a 
utilização do soro. O tratamento deste efluente é caro e seu descarte sem um tratamento 
eficiente, não significa apenas crime ambiental, mas também rejeitar um ingrediente de alta 
qualidade. Para obter dados mais completos sobre a composição do soro, foram tomadas 10 
amostras de soro de leite obtido da fabricação de queijo tipo Coalho proveniente de 
pequenas queijeiras localizadas na cidade do Natal/RN. As análises físico-químicas do soro 
revelaram alto índice protéico (0,87%); Cálcio(242,886mg/l); fósforo(6.180mg/l) e 
gordura(1,0%), estes estão sendo lançados no meio ambiente, e poderia ser aproveitado 
como ingredientes para várias formulações. Além de apresentar alto potencial para 
utilização em meios de cultura para processos fermentativos, uma vez que  o alto teor de 
lactose(4,25%) garante sua condição de ser utilizado como fonte de carbono por vários 
microrganismos. Este trabalho é parte do início de um amplo projeto que estamos iniciando 
no Laboratório de Engenharia Bioquímica do DEQ–UFRN, visando explorar alternativas 
para o aproveitamento do soro  

Palavras chave: Queijo, Soro,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0264  
Título: DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE CORROSIVIDADE EM UMA LAGOA 
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Resumo:  
A água, como os demais recursos naturais da biosfera, é escassa e seu uso racional inclui a 
preservação de sua qualidade. A degradação desse recurso por problemas de poluição vem 
agravando as dificuldades para seu aproveitamento e intensificando sua escassez. Neste 
trabalho, será estudado a Lagoa de Baixo, localizada em Guamare-RN, região onde a 
escassez de água assume grandes proporções, é da maior importância a determinação de 
índice que permitam saber que usos poderemos dar as águas ali acumuladas. Este corpo 
recebe em parte águas de produção provenientes de poços produtores de petróleo da região. 
A determinação do índice de Larson possibilita a classificação adequada da água quanto ao 
seu aspecto corrosivo, possibilitando o planejamento de sua reutilização na indústria, sem 
contar com as vantagens, do ponto de vista ambiental, decorrentes das medidas que visam a 
preservação do mencionado corpo d’água. A metodologia para coleta das amostras e 
análises dos parâmetros foi a preconizada do APHA, 1995, cuja freqüência de amostragem 
foi mensal, em vinte estações de coleta. O índice de Larson é determinado a partir de 
modelo matemático que correlaciona parâmetros físico-químicos que são os cloretos, 
sulfatos e alcalinidade total. A água apresentou um Índice de Larson de 3,57 mostrando 
uma um valor bem maior que 0,1 o que caracteriza uma água bastante corrosiva.  

Palavras chave: Corrosividade, Índice de Larson,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0266  
Título: MODELOS ADAPTATIVOS PARA PREDIÇÃO DE RADIOPROPAGAÇÃO 
EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS  
Aluno: Eduardo Marinho da Silva (00944346464)  
Orientador: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO (04401565487)  

  
Resumo:  
Atualmente, existe um grande número de modelos empíricos, com fundamentos teóricos e 
experimentais, que foram desenvolvidos para a predição de radiopropagação em aplicações 
de cálculo de cobertura para sistemas de comunicações móveis. Cada um desses modelos 
caracteriza o ambiente de propagação de uma maneira diferente. Dessa forma, não existe 
um modelo adequado para todas as situações. O fato é que para a radiopropagação em 
sistemas de comunicações móveis, o ambiente crítico e, simultaneamente, o mais comum é 
o de área urbana, que varia muito de cidade para cidade. Nesse contexto, este trabalho 
apresenta uma técnica para adaptar os modelos empíricos de propagação existentes a um 
ambiente de propagação específico. Essa adaptação requer a realização de medições da 
intensidade do campo em duas direções principais, as quais foram efetuadas na região 
central de Natal. A partir dos dados das medições realizadas na primeira direção escolhida 
como referência, utiliza-se o método do erro médio quadrático mínimo na determinação dos 
coeficientes adaptativos. Em seguida, os dados das medições efetuadas na segunda direção 
são usados para fins de comparação com os resultados previstos pelos métodos clássicos e 
pelos adaptados. Neste trabalho, foram adaptados os modelos de Okumura-Hata e Ibrahim-
Parsons, o que permitiu a obtenção de resultados teóricos. Finalmente, por comparação, 
mostra-se que os modelos adaptados levam a resultados com menor erro que os modelos 
clássicos correspondentes.  

Palavras chave: Comunicações Móveis, Radiopropagação,  
Modalidade da bolsa: CNPq Balcão 

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0293  
Título: ISOTERMAS DE EQUILÍBRIO PARA A BIOSSORÇÃO DO CÁDMIO POR 
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Co-autor: Alex Sandro Santos Costa (02574676459)  

  
Resumo:  
A remoção de íons metálicos pesados de efluentes industriais é essencial devido à extrema 
toxicidade deles em relação à vida aquática e ao homem. A biossorção por fungos é uma 
opção para o tratamento de efluentes carregados com íons metálicos tóxicos. Neste trabalho 
foram determinados a isoterma de biossorção do cádmio pelo Aspergillus niger, que 
representa a variação da concentração de equilíbrio da fase biossorvida com a concentração 
da fase fluida, a uma temperatura fixa, para valores de pH 4, 5 e 5,5. O modelo de 
Langmuir e Freundlich foram utilizados para ajustar os dados de equilíbrio experimentais. 
Foi também estudado neste trabalho a dessorção do cádmio metálico e a regeneração da 
biomassa. O cádmio metálico biossorvido foi efetivamente eluido quando colocado em 
contato com uma solução 0.05N de HNO3. Depois da dessorção do cádmio, foi realizado a 
regeneração da biomassa fúngica a partir de uma lavagem com água  deionizada e com uma 
solução 0.1M de Ca2+, Mg+2 e K+. Este trabalho mostrou que a isoterma de Langmuir 
apresentou um coeficiente de correlação (R²) de 91 a 93% para os valores de pH analisados, 
sendo estatisticamente significante a 95% de confiança e portanto foi escolhido como 
modelo para representação dos dados de equilíbrio do sistema estudado. A biomassa de 
Aspergillus Niger perdeu grande parte da sua capacidade de biossorção após o primeiro 
ciclo, mas conseguiu manter a sua capacidade durante os ciclos posteriores.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Título: Sistema Supervisório para um processo de obtenção de Cloreto de Vinila 
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Resumo:  
Este resumo refere-se a um sistema Supervisório com Controle de Temperatura aplicado 
em processos de reações químicas para produção de Cloreto de Vinila Monômero (MVC) a 
partir de gás natural, utilizando estratégia de controle Fuzzy-PI, uma vez que, tanto a planta 
em questão, como o atuador do processo, possuem características não-lineares. Consiste 
este de um forno devidamente isolado, no qual são feitas as reações, um sensor de 
temperatura do tipo termopar, um computador equipado com uma placa de aquisição de 
dados, um circuito de sincronismo e disparo de tiristores ligados em anti-paralelo na rede 
de alimentação, controladores de vazão para os componentes das reações e um 
cromatógrafo ativado por comunicação serial. O sinal de saída do termopar vai ao 
computador e é processado pelo controlador Fuzzy-PI, que envia o sinal de controle ao 
circuito de disparo dos tiristores, fornecendo potência variável às resistências do forno até 
que o erro de temperatura seja nulo. As demais saídas e entradas da placa são utilizadas, 
respectivamente, para gerar sinais de set-point para os reguladores de vazão dos gases 
componentes e colher os dados obtidos. Todos os resultados colhidos foram plotados e 
avaliados, apresentando curvas de comportamento e tempos de resposta satisfatórios, 
conforme se esperava, dos quais conclui-se que o controle usando lógica Fuzzy é bastante 
apropriado para os casos de plantas de difícil modelagem, presença de perturbações e 
processos não-linearizados.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0302  
Título: UMA SISTEMÁTICA PARA ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS BASEADOS 
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Resumo:  
Regras são importantes no desenvolvimento de Sistemas de Informação. Elas podem ser 
entendidas como restrições que validam o estado do sistema, variando com o contexto, a 
cultura, a função de cada organização e mesmo com o tempo, influenciadas pela política 
financeira de um país, pelas leis que regem determinada organização. Dependendo da 
dimensão do sistema, torna-se difícil garantir a sua cor retude. A maioria dos modelos 
conceituais, utilizados na etapa de especificação de banco de dados, oferece a modelagem 
de restrições de integridade. Contudo, outras restrições, que devem ser observadas para 
manter o estado do banco de dados consistente, nã o são modeladas. As regras são 
especificadas através de linguagem natural, o que permite ambigüidade. É necessário 
estudar diretrizes que auxiliem as etapas de projeto de banco de dados permitindo uma 
especificação clara e objetiva de regras e eliminando definições redundantes. Uma pesquisa 
bibliográfica foi realizada, a fim de estudar, dentre metodologias existentes, aquela que 
possa se adequar aos conceitos de regras. Como proposta, temos as linguagens OCL e a 
ACME, que apesar de não estarem voltadas à especificação das regras em banco de dados, 
oferecem grande potencialidade para isto. A partir daí, este trabalho propõe uma sistemática 
para a especificação de regras em sistemas de informação para direcionar o desenvolvedor 
quais alternativas podem ser utilizadas para garantir a consistência de todo o processo de 
desenvolvimento.  

Palavras chave: Regras de Negócio, Banco de Dados, Sistema de Informação  
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Título: seridó eclético  
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Orientador: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404)   

 
Resumo:  
No RN o ecletismo expressou-se em finais do séc.XIX e primeiras décadas do séc.XX, 
sendo caracterizado pela miscelânea de vários outros estilos arquitetônicos; retomando 
elementos de ornamentação sobre diferentes contextos, cada um com seu toque particular, 
refletindo-se num estilo próprio. O objetivo do projeto "Seridó Eclético" é de abordar 
características deste estilo em algumas edificações na cidade de Carnaúba dos Dantas. Tal 
análise deu-se através do estudo de cinco exemplares, sendo duas residências e três 
edificações públicas buscando perceber diferenças entre construções projetadas por 
arquitetos ou elaboradas por mestre de obras. Pretendeu-se buscar com tal projeto o registro 
histórico destas edificações além da sua relevância no processo de formação na 
cidade.Através de diversas análises nos exemplares residenciais chegou-se ao resultado de 
que as pessoas de maior poder aquisitivo da cidade construíram suas casas com fachadas 
acompanhando a vertente da moda, porém, seus interiores ainda estavam arraigados à 
tradição colonial.Já nos prédios públicos foi possível perceber a diferença entre um edifício 
projetado dentro das normas técnicas e outro planejado por pessoas sem formação, porém 
detentores do conhecimento prático.Pode -se dizer que o ecletismo teve sua importância no 
cenário urbano de Carnaúba dos Dantas, utilizando-se de uma roupagem estilística de 
forma a acompanhar a vertente da época, mantendo assim seus precedentes vernaculares.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0332  
Título: A mulher sob a ótica de Luís da Câmara Cascudo n'O livro das Velhas Figuras.  
Aluno: Annie Larissa Garcia Neves (01023662418)  
Orientador: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  

  
Resumo:  
Durante 21 anos(1938-1959)Luís da Câmara Cascudo manteve no jornal "A República" 
uma coluna denominada "Acta Diurna" onde descrevia pessoas e fatos por ele considerados 
importantes. Pos teriormente tal coluna foi organizada em um livro denominado "O livro 
das Velhas Figuras". A partir daí nos dispomos a resgatar e analisar a visão de Cãmara 
Cascudo sobre a mulher. A pesquisa está fundamentada na leitura e análise d'O livro das 
Velhas Figuras, confrontando-o com outros escritos da obra cascudiana, e avaliando o perfil 
feminino "modelo" de Câmara Cascudo. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento é 
possível perceber que Câmara Cascudo privilegiava fatos ligados a política e a economia, e 
deprecia as figuras femininas construindo e reproduzindo uma imagem preconceituosa e 
conservadora da mulher potiguar das décadas de 30 a 50.  

Palavras chave: mulher, preconceito, resgate  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0362  
Título: AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE VINAGRES 
COMERCIAIS  
Aluno: Alex Sandro Santos Costa (02574676459)  
Orientador: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404)  
Co-autor: Sanderson de Freitas e Silva (03820914420)  

  
Resumo:  
O vinagre é obtido a partir de qualquer substância aquosa que contenha açúcar e outros 
nutrientes que proporcionem uma fermentação alcoólica seguida de uma fermentação 
acética, realizada por bactérias do gênero acetobacter pertencentes à família 
Pseudomansceae. No Brasil, a maior parte da população não dá a devida importância à 
qualidade dos vinagres, considerando-o apenas como condimento azedo, menosprezando-se 
assim suas propriedades nutritivas, organolepticas, sanitizantes e até medicinais. Com base 
nestes aspectos, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar as principais características 
físico-químicas e microbiológicas de vinagres comercializados em supermercados da 
cidade do Natal/RN. Oito diferentes marcas, nas variedades álcool, maçã e vinho, foram 
coletados e analisados quanto à presença de microorganismos, acidez volátil em ácido 
acético e extrato seco, por serem parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento. Seguiram-se metodologias descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). 
Bactérias mesófilas aeróbias estritas, facultativas viáveis e coliformes, estiveram ausentes. 
A marca denominada F apresentou bolores e leveduras. Os resultados analisados mostraram 
que todas as marcas se encontram dentro dos padrões físico-químicos mínimos. Embora a 
acidez volátil em acido acético tenha se apresentado acima da declarada nos rótulos, para 
todas as marcas, sendo que a marca denominada H apresentou valor inferior à indicada no 
rótulo.  

Palavras chave: Vinagre, Características,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0396  
Título: PROGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO DA 
COSERN COM O ESTIMADOR DE ESTADO DESENVOLVIDO PARA SER 
EXECUTADO EM TEMPO REAL  
Aluno: Alexandre Manoel de Medeiros Borja Gomes (93877714404)  
Orientador: MARCOS ANTONIO DIAS DE ALMEIDA (10611975491)  

  
Resumo:  
A estimação de estado em tempo real é uma ferramenta muito importante na operação e 
planejamento de sistemas elétricos. Para isso, existe a necessidade de que esses sistemas 
sejam automatizados e interligados em um centro de operação e supervisão. Em busca de 
aplicações práticas para o estimador de estado, utilizou-se o sistema de distribuição de 
energia elétrica da COSERN, que se encontra em processo de automatização. O Programa 
de interligação foi desenvolvido em linguagem de programação Perl, o estimador em C++, 
sendo ambos executados em plataforma LINUX. Atualmente está em fase de teste, 
entretanto, pode-se afirmar que as expectativas foram atingidas, pois após a inicialização do 
processo, e a cada intervalo de 5 minutos, o arquivo de saída dos resultados foi atualizado 
com as informações calculadas pelo estimador. Com isso constata-se a viabilidade de sua 
implantação no supervisório da COSERN, que será a próxima etapa do projeto de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D COSERN-UFRN).  

Palavras chave: Programa de interligação, Estimação de estado, Distribuição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0402  
Título: A Implementação de um Servidor MultiUsuário para um Ambiente de Realidade 
Virtual  
Aluno: Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui (03420818459)  
Orientador: Tatiana (88884040078)  

  
Resumo:  
A representação tridimensional de usuários em ambientes virtuais é um recurso 
amplamente explorado por aplicações em Realidade Virtual – RV. Os avatars, como são 
conhecidos na literatura, têm a finalidade de representar visualmente e tornar possível a 
percepção entre os usuários de um ambiente em RV. Este tipo de ambiente virtual é dito 
multi-usuário. Neste trabalho apresentamos a arquitetura e a implementação de um servidor 
multi-usuário VRML –o Vixnu – que fornece suporte a comunicação multimídia entre os 
avatares de um ambiente virtual colaborativo – o ICSpace. No desenvolvimento do Vixnu 
são utilizadas várias tecnologias voltadas a programação Web como: Html(linguagem para 
criação de páginas Web), Vrml(linguagem para criação de objetos 3D na Web), 
Jsml(linguagem para descrição de voz) e a linguagem Java utilizando Applets, Sockets, etc. 
O diferencial dessa proposta é oferecer aos usuários deste serviço multi-usuario VRML 
uma idéia de imersão neste mundo virtual através de um simples navegador WEB, 
adicionando ainda aos usuários um novo recurso, a voz virtual provendo maior 
flexibilidade aos avatars, os quais além de uma representação gráfica, podem possuir uma 
representação em áudio de acordo com as especificações do usuário.  

Palavras chave: realidade virtual, avatares, comunicação multimídia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0405  
Título: ANÁLISE DE UM ESTUDO DE CASO ENVOLVENDO CONCEPÇÕES 
ESPONTÂNEAS NO ENSINO DE ASTRONOMIA  
Aluno: Francisco Adaecio Dias Lopes (01194552420)  
Orientador: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)  

 
Resumo:  
As concepções espontâneas, entendidas como concepções prévias, de caráter não-científico, 
que alunos dos níveis fundamental e médio e a comunidade em geral possuem, conformam 
um tema de estudo bastante conhecido na área de ensino de ciências. Aqui analisamos 
certas concepções espontâneas em astronomia através de um estudo de caso. Em um 
trabalho realizado pelo orientador e colaboradores, com um grupo de 50 crianças entre 9 e 
11 anos, envolvendo uma série de atividades contextualizadas, como realização de 
desenhos, entrevistas e manipulação de objetos concretos, verificou-se que apenas 10% das 
crianças entrevistadas pensam que nós vivemos dentro da Terra. No presente trabalho 
expomos nosso estudo e conclusões envolvendo aquela experiência pedagógica. Os 
resultados obtidos indicam claramente que a conclusão muito difundida, aceita por muitas 
pessoas que trabalham em educação científica, de que crianças (e mesmo adultos, em 
particular professores do ensino fundamental) pensam que vivemos dentro (ou embaixo) da 
Terra, não se sustenta. Discutimos também possíveis motivos que têm levado a tal 
conclusão equivocada.  

Palavras chave: Ensino de Astronomia, Concepções Espontâneas em Astronomia, 
Astronomia e Cultura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0419  
Título: Fibra de Cristal com PBG  
Aluno: Dayan Ferreira Dantas (03464160432)  
Orientador: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES (13097628487)  

  
Resumo:  
Este trabalho apresenta a análise de estruturas PBG (banda fotônica proibida)aplicada à 
fibras ópticas, sabendo que uma das principais particularidades dos materiais PBG é o 
controle da radiação eletromagnétia. Neste trabalho são mostrados resultados de sinais com 
a presença e com a ausênsia destas estruturas, para efeito de comparação entre a fibra óptica 
convecional e a fibra de cristal fotônico.: novas estruturas dielétricas que possuem 
propriedades no giamento de sinal que são raras na fibra convencional. Para se visualizar as 
diferenças entre os dois tipos de fibras foi usado o método de expansão de onda plana, que 
permite calcular o diagrama de banda fotônica dos cristais fotônicos e através desto a 
largura ee o posicionamento de alguns PBG's. Os resultados foram obtidos com o auxílio 
do programa MATLAB 5.3 e na análise de resultados fica comprovado as vantagens da 
utilização da fibra de cristal fotônico ao invés da fibra óptica coonvecional, pois os gráficos 
demonstraram uma particularidade bastante atrativa nas fibras de cristqal fotônico que é a 
possibilidade de controle de dispersão do sinal em função do raio e do espaçamento entre 
estas. Salientando que este controle de dispersão propiciado pela aplicação de estruturas 
PBG a fibras ópticas melhora sua capacidade de transmissão de voz vídeo, dados, imagem e 
outros serviços a pequena, média e grandes distâncias.  

Palavras chave: Fotônica, Fibra óptica,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0420  
Título: ESTUDO E APLICAÇÃO DE TENSOATIVOS PARA OBTENÇÃO DE 
FLUIDOS (GÉIS) DE FRATURAMENTO HIDRÁULICO  
Aluno: Heraldo da Silva Albuquerque (00971331405)  
Orientador: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
Co-autor: Vanessa Cristina Santanna (77938780430)  

  
Resumo:  
Tendo em vista que o petróleo é uma fonte de energia não renovável, as companhias 
petrolíferas têm investido cada vez mais no desenvolvimento de novas técnicas para 
aumentar a capacidade de produção de seus reservatórios. Uma das técnicas utilizadas com 
esse objetivo é o fraturamento hidráulico, que consiste na injeção do fluido de fraturamento 
com alto diferencial de pressão para promover fraturas na rocha do reservatório, originando 
dessa forma, caminhos preferenciais, os quais facilitam o fluxo de petróleo ou gás do 
reservatório para o poço. Atualmente, são utilizados fluidos à base de polímeros, contudo, 
estes deixam resíduos insolúveis na fratura, que reduzem a permeabilidade da rocha, 
limitando assim a produção de petróleo do reservatório. Desta forma este trabalho teve 
como objetivo desenvolver fluidos de fraturamento à base de tensoativo que não deixem 
resíduos insolúveis na rocha do reservatório. Os fluidos de fraturamento à base de 
tensoativo são obtidos de  regiões de gel em diagramas de fase pseudoternários. Para a 
construção destes diagramas utilizou-se um tensoativo sintetizado a partir de óleo vegetal, 
cotensoativo, fase oleosa e fase aquosa, no qual obteve-se bons resultados.  
 
 
  

Palavras chave: tensoativos, géis,  
Modalidade da bolsa: CNPq / BALCÃO 

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0423  
Título: HEURÍSTICA VNS COM PATH-RELINKING PARA O PROBLEMA DE 
OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE SONDAS DE PRODUÇÃO TERRESTRE – SPT  
Aluno: Daniel Aloise (03553729406)  
Orientador: DARIO JOSE ALOISE (05763088468)  
Co-autor: Caroline Thennecy de Medeiros Rocha (62847279334)  

  
Resumo:  
Este trabalho aborda o Problema de Otimização da Alocação de Sondas de Produção 
Terrestre – SPT, utilizadas para realizar serviços de intervenção em poços de petróleo. 
Como o número de solicitações de intervenção é bem maior que o número de sondas 
disponíveis para atendimento, devido ao seu alto custo de utilização, surge a necessidade de 
otimização do itinerário das sondas com o objetivo de obter a melhor alocação de 
atendimento, de maneira a maximizar o retorno de óleo produzido num certo intervalo de 
tempo. Esse problema apresenta-se como um caso especial do problema dos k-Servos e, 
portanto, pertencente à classe dos problemas NP-árduos. Para este tipo de problema, a 
alternativa mais utilizada, é o uso de técnicas heurísticas que produzem boas soluções em 
um tempo computacional aceitável. Metaheurísticas são bastante utilizadas em problemas 
reais devido a sua flexibilidade, facilitando a adaptação a modelos dinâmicos. Neste 
trabalho propõe-se uma formulação matemática do problema e uma heurística VNS para a 
sua resolução. Experimentos computacionais foram realizados provando a eficácia do 
algoritmo implementado quando comparado com outras metaheurísticas já aplicadas ao 
problema. Além disso, um mecanismo auxiliar de exploração do espaço de busca (path-
relinking) do problema é descrito.  

Palavras chave: Otimização, Meta-heurística, Indústria de Petróleo  
Modalidade da bolsa: ITI / PIBIC  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0448  
Título: Elaboração de um Sistema de Informações Geográficas em Áreas de Interesse para 
a Exploração de Petróleo e Gás  
Aluno: Fernanda Barbosa de Lima (02787336469)  
Orientador: RICARDO FARIAS DO AMARAL (12714585434)  

  
Resumo:  
Os estudos empreendidos nas áreas para exploração de petróleo e gás são cada vez mais 
frequentes no estado, com isso torna -se necessário uma ferramenta que possa abrigar em 
um mesmo sistema de referência esse grande número de informações. O SIG é esta 
ferramenta, possibilitando a geração de um banco de dados espaciais e não espaciais de 
fácil recuperação. Este trabalho visa agrupar em um mesmo sistema de referência, dados e 
informações, pré-existentes e ineditos, de forma a proporcionar a interação entre os 
mesmos. A região escolhida engloba a cidade de Açu, rio Piranhas-Açu e a lagoa do Piató, 
por se tratar de área estratégica para o estudo de afloramentos análogos das unidades 
produtoras Açu 3 e Açu 4 da Bacia Potiguar. Na elaboração dos planos de informação 
empregou-se ortofotocartas em escala 1:10.000, mapa geológico (1:500.000) e mapa 
geomorfológico (1:1.000.000), foram utilizados softwares de processamento digital de 
imagem (Erdas), vetorização (Arc view) e modelagem numérica (Surfer), bem como a 
revisão bibliográfica de material pré-existente. Os planos de informação obtidos ate o 
momento foram: Modelos digitais de terreno (MDT's), Geologia, Geomorfologia e infra-
estrutura.  

Palavras chave: SIG, Petróleo, Geoprocessamento  
Modalidade da bolsa: ANP/Graduação 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0449  
Título: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE ALGUNS PARÂMETROS DE PÓS-
TRATAMENTO DE UM ESGOTO DOMÉSTICO TRATADO EM FILTROS 
ANAERÓBIOS AO ALIMENTAR CULTIVOS HIDROPÔNICOS.  
Aluno: Carlos Eduardo Mota Lopes (83745777468)  
Orientador: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
Co-autor: Leila Rose Benevides Moura (67204678400)  
Co-autor: Julia Gabriela de Oliveira Dantas (03597639445)  

 
Resumo:  
Os esgotos domésticos possuem em sua composição uma grande quantidade de matéria em 
suspensão e dissolvida, orgânica e inorgânica, além de microorganismos. Na Engenharia 
Sanitária, algumas análises físico-químicas e bacteriológicas são imprescindíveis na 
determinação da qualidade final de um efluente e da conseqüente eficiência da forma de 
pós-tratamento empregada. Este trabalho avalia o comportamento dos parâmetros DQO, 
COT, SST, SSF, SSV, Turbidez e Coliformes Totais e Fecais de um esgoto doméstico 
utilizado para alimentar várias culturas em hidroponia, sob dois regimes de vazão, turno de 
rega e tempo parado. A técnica de hidroponia utilizada foi a Técnica do Filme Nutriente 
(TFN), a qual foi alimentada por um esgoto tratado inicialmente em filtros anaeróbios. As 
culturas produzidas durante o período deste estudo foram: Benedita, Cravo da Índia, 
Cravina, Feijão Macassar, Feijão Mulatinho, Alface Crespa e Babá de Verão e Pimenta 
Malagueta. Os experimentos com as unidades piloto de tratamento anaeróbio do esgoto 
doméstico e de cultivo hidropônico, foram conduzidos na Estação de Tratamento de 
Esgotos da UFRN pela equipe do Programa de Pesquisa em Saneamento Básico. Os 
resultados obtidos demonstraram que o sistema hidropônico TFN, com as vazões e culturas 
aplicadas, não resultou em grandes remoções de matéria orgânica do esgoto doméstico 
tratado nos filtros anaeróbios em questão.  

Palavras chave: ESGOTO, HIDROPONIA, PARÂMETROS DE PÓS-TRATAMENTO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 



 

Código: EX0454  
Título: A "Luz" da modernidade em Natal.  
Aluno: Alenuska kelly Guimarães Andrade (02691979407)  
Orientador: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (04242572115)  

  
Resumo:  
Na transição do século XIX para o XX, a ciência e as inovações técnicas determinaram 
novas formas de viver e de pensar a cidade. Pode -se considerar a introdução da "luz" 
elétrica no cenário urbano um dos maiores aspectos da modernidade e símbolo do 
progresso. O trabalho pretende analisar o papel desempenhado pela eletricidade no ideário 
modernizador de Natal à época, refletindo em modificações físicas do espaço urbano. A 
análise se deu a partir de material bibliográfico que discute questões ligadas a 
modernização e progresso e tem como fontes primárias periódicos locais. A eletricidade foi 
introduzida na cidade ocasionando inovações à vida urbana. Logo os "produtos" da 
eletricidade influenciaram diretamente em mudanças como: a introdução do bonde, 
diminuindo distâncias e possibilitando a expansão da cidade e a ocupação de áreas antes 
desabitadas, alterando a configuração urbana da cidade; a iluminação pública e privada, 
proporcionando a intensificação do aglomerado urbano e da utilização noturna do espaço 
público; a perspectiva de novas fábricas, impulsionando o desenvolvimento da cidade. Ao 
possibilitar o crescimento físico e económico da cidade, as primeiras décadas do século 
XX, refletem o desejo de mudança da elite, em função das recentes descobertas científicas e 
das inovações tecnológicas, ou seja , criando uma Natal moderna.  

Palavras chave: Modernidade, Inovações tecnológicas, Transformações urbanas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0455  
Título: MICROESTRUTURA DO BRONZE DE ALUMÍNIO SINTERIZADO A 
PLASMA  
Aluno: Tarcila Maria Pinheiro Frota (03099069469)  
Orientador: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (09621199468)  

  
Resumo:  
Materiais porosos tem sido utilizados com sucesso em buchas auto-lubrificantes, mancais e 
filtros. Estas peças são produzidas por metalurgia do pó, onde partículas de pós misturados 
ou pré-ligados são utilizadas. Dentre os materiais normalmente encontrados, houve uma 
considerável procura pelos de bronze de alumínio. Nestes últimos, pós pré-ligados de Cu-
10%Al são compactados e sinterizados em fornos resistivos. A proposta do presente 
trabalho é testar um novo método de sinterização utilizando o plasma como fonte 
energética. Essa pesquisa é justificada pela grande diferença existente no mecanismo de 
aquecimento entre o este e àqueles convencionais, como o aquecimento resistivo, por 
exemplo. Neste trabalho, amostras cilíndricas de pós de bronze de alumínio, compactadas 
em diferentes pressões, foram sinterizadas em temperaturas entre 400 e 700 oC, com 
isotermas que variaram entre 0 e 30 minutos e taxas de aquecimento entre 10 0C/min. à 150 
0C/min. Com as diferentes condições utilizadas, visou-se analisar a formação da fase 
líquida, distribuição de poros, gradiente composicional e microestrutural. Verificou-se que 
amostras com menor espessura apresentaram maior uniformidade e que para maiores 
temperaturas de sinterização, uma região no interior da amostra, solifidificada, possuía um 
maior diâmetro. Concluiu-se que essa região era formada com material existente na 
periferia da amostra, uma vez que nas bordas a porosidade do material sinterizado era 
aumentada.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0488  
Título: REMOÇÃO DE COR DE EFLUENTE TÊXTIL  
Aluno: Daniel Rodrigo Antunes Coelho (00990726452)  
Orientador: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (05641284491)  
Co-autor: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391) 

  
 
Resumo:  
O maior problema ambiental na indústria têxtil é a remoção de cor do seu efluente. Entre os 
corantes utilizados, os corantes reativos são os mais largamente utilizados por apresentar 
cores brilhantes e de boa solidez. Contudo, estes corantes não podem ser removidos através 
do sistema convencional de tratamento e são despejados no corpo da  água. Este trabalho 
apresenta um novo método de extração de cor e de corantes através da microemulsão. 
Microemulsões são sistemas dispersos, termodinamicamente estáveis, formados a partir de 
uma aparente solubilização espontânea de dois líquidos, normalmente imiscíveis, na 
presença de surfactantes. No caso de extração por microemulsões, utiliza-se o equilíbrio 
entre a microemulsão e a fase aquosa, denominado de sistema Winsor II. Neste estudo 
utilizou-se um efluente real, obtido do despejo de um banho de tingimento reativo contendo 
os corantes amarelo procion H-E4R (CI Reactive Yellow 84), azul procion H-ERD (CI 
Reactive Blue 160) e vermelho procion H-E3B (CI Reactive Red 120) e todos os auxiliares 
normalmente presentes nestes banhos de corantes. O sistema de microemulsão usado é 
formado por uma amina (tensoativo), álcool isoamílico (co-tensoativo), efluente (fase 
aquosa) e querosene (fase oleosa) em uma razão C/T=2. O método de análise usado foi o 
espectrofotométrico utilizando o sistema CIELAB. Os resultados obtidos apresentaram uma 
remoção da cor da ordem de DE*ab= 93.38.  

Palavras chave: Corantes, Microemulsão, Efluente Têxtil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Apesar da consciência da importância da nutrição no exercício físico, este seja contribuindo 
na melhoria do desempenho, da estética ou da saúde e qualidade de vida ter aumentado nos 
indivíduos praticantes de atividades esportivas em geral, percebe -se que ainda surgem 
questionamentos quanto à adequação da qualidade e quantidade de alimentos a serem 
ingeridos. A falta de conhecimentos ou orientações nutricionais, agravam ainda mais essa 
situação, levando as pessoas ao exercício de práticas nutricionais inadequadas, ingerindo 
proteínas demais e carboidratos de menos ou, o que é pior, uma maior ênfase aos 
suplementos do que aos alimentos. Tais atitudes podem ter conseqüências indesejáveis e até 
perigosas para a saúde. Tendo-se conhecimento desse quadro, resolveu-se realizar pesquisa 
de campo, tendo como universo de pesquisa os indivíduos freqüentadores das grandes 
academias de Natal, utilizando-se como tipo de amostragem a amostra casual simples e 
como técnica para a coleta de dados, a aplicação de um questionário específico. Supôs-se 
que uma parte considerável da população amostral estudada não procura orientação 
nutricional ou médica regularmente para o exercício de uma prática nutricional adequada ao 
tipo de atividade física realizada.  
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Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo contribuir com o projeto Apoio Formal à  
Especificação e Re-Utilização de Software, FERUS. Este projeto tem como objetivo  
desenvolver um sistema de apoio à criação/manutenção de bibliotecas de componentes 
reutilizáveis. Dentre os diversos módulos que compõem o FERUS está o de apoio à 
generalização de especificações algébricas. A generalização de componentes possibilita 
torná-los mais genéricos. Assim, componentes que descrevem um modelo específico 
passam a descrever uma classe de modelos, o que resulta em componentes com um maior 
nível de abstração e maior potencial de reutilização. Para proporcionar um ambiente mais 
amigável para a manipulação de especificações através do mecanismo de generalização, foi 
desenvolvida de uma ferramenta de apoio à generalização de especificações algébricas, que 
auxilia o usuário na definição dos parâmetros dessa operação. A ferramenta foi 
desenvolvida em C, utilizando uma biblioteca para manipulação de componentes de 
especificação, a libcasl (desenvolvida por participantes do projeto). Todos os testes 
efetuados obtiveram bons resultados, gerando o parâmetro e efetuando as devidas 
modificações na especificação generalizada, de modo que ela esteja de acordo com as 
informações do parâmetro.  

Palavras chave: Especificações Algébricas, Re-Utilização, Generalização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0529  
Título: Da redução da inimputabilidade penal  
Aluno: Marselha Silverio de Assis (01175267465)  
Orientador: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434)  

  
 
Resumo:  
O artigo proposto analisa a pertinência da diminuição da idade penal de 18 para 16 anos. 
Constata-se o fato de a criminalidade juvenil estar crescendo num ritmo frenético e com ela 
o clamor da sociedade por uma resposta do Estado. Tal resposta é o que constitui o cerne do 
presente trabalho. Este pretende direcionar uma solução aos seguintes questionamentos: o 
problema da criminalidade entre crianças e adolescentes poderia ser resolvido com uma 
simples norma que reduz a idade penal? Ademais, tendo em vista a atual situação do 
Sistema Penal Brasileiro, será a submissão de um jovem a uma cela superlotada e 
degradante o melhor caminho? Entretanto, não será a inimputabilidade uma forma de 
impunidade? Utilizando diversas fontes doutrinárias , além de pesquisa nos órgãos 
vinculados à aplicação de medidas sócio-educativas no município de Natal; conclui-se, 
baseando-se nas novas perspectivas Criminológicas e da Política Criminal, que a redução 
da imputabilidade penal não deve ser adotada, já que configura uma saída simbólica frente 
a um problema que não se resume à seara jurídica, mas permeia todas esferas da vida 
social. Portanto, a penalização, principalmente no que concerne aos jovens, deve ser 
utilizada como última ratio.  
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Resumo:  
A industrialização iniciada, no Brasil, em meados da década de 1930, tomou impulso 
durante a segunda metade dos anos 1950. No Nordeste, entretanto, a perspectiva por uma 
industrialização dar-se-á apenas na década de 1960, dentro da nova estratégia de 
desenvolvimento regional, concretizada pela criação da SUDENE. Neste contexto, o 
trabalho objetiva analisar as ações do poder público, decorrentes da preparação para a 
implantação da indústria, e a forma como interferiram, direta e indiretamente, na 
transformação do espaço urbano de Natal. O estudo deu-se através da identificação das 
principais intervenções urbanísticas e das políticas governamentais que as geraram, 
contextualizando-as no panorama nacional. As fontes primár ias foram os periódicos locais 
e documentos oficiais da época. Os resultados mostraram que, para viabilizar a infra-
estrutura necessária à industrialização almejada, foi necessária a implantação de medidas 
como: construção de moradias, ampliação da rede de água, esgoto, energia elétrica e 
telefone, melhoramentos e ampliação do sistema viário. Tais ações foram efetivadas com a 
criação instituições como: COSERN, CASOL, TELERN, FUNDHAP e CAERN. Esse 
anseio e a necessidade de controle do esperado crescimento urbano culminou, ao final da 
década, na elaboração do primeiro plano brasileiro urbanístico voltado para uma estratégia 
de desenvolvimento, o chamado Plano Serete. A década de 1960 foi assim uma época 
significativa para a modernização do espaço urbano de Natal.  
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Resumo:  
Este trabalho consiste na utilização do método das diferenças finitas no domínio do tempo 
(FDTD) na análise da propagação de ondas eletromagnéticas em um guia de ondas slab, e 
no estudo do comportamento de campos eletromagnéticos produzidos por uma fonte de 
corrente na presença de superfícies condutoras ou obstáculos. A formulação do problema 
através do método FDTD permite obter a solução direta das equações de Maxwell, no 
domínio do tempo, substituindo as derivadas contidas nos operadores diferenciais por 
diferenças finitas. As equações de Maxwell foram discretizadas no tempo e no espaço, de 
acordo com o algoritmo de Yee . Foram aplicados o critério de estabilidade numérica de 
Courant e as condições de contorno pertinentes às estruturas. Na análise, considerou-se um 
pulso Gaussiano como onda incidente. Após esse procedimento, foram desenvolvidos os 
algoritmos FDTD e, então, implementadas rotinas computacionais para a determinação das 
características da propagação em estudo. Em seguida, foram obtidas as equações dos 
campos elétrico e magnético. Foram estabelecidas as condições de contorno e de 
estabilidade numérica. O algoritmo de Yee modificado foi então utilizado no 
desenvolvimento de programas computacionais para a determinação da intensidade de 
campo em um guia slab e na propagação entre dois pontos com a presença de obstáculos. 
Utilizou-se o aplicativo MATLAB 5.1.  
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Resumo:  
Nos sistemas de telecomunicações atuais, verifica-se de maneira fortemente presente as 
comunicações móveis celulares. Incessantes estudos têm sido efetuados nesta área de 
conhecimento, inclusive quanto à parte de antenas. Arranjos de antenas são conhecidos por 
serem idealmente utilizados em diferentes situações, abrangendo características diferentes, 
tais como gerar determinados padrões de irradiação, sendo utilizados nos mais diversos 
campos de comunicações. Com isso arranjos de antenas lineares, planares e circulares são 
estudados e projetados. Neste trabalho é apresentada uma série de equações, para antenas 
planares de microfita com patch retangular, que representam os campos eletromagnéticos 
nas direções x e z como função do campo elétrico na direção de y, obitidas através do 
método LTT (Linha de Transmissão Transversa). Este método é muito satisfatório no 
estudo de microondas e aplicações diversas em antena, além de contribuir para a obtenção 
de parâmetros precisos de alta definição para o estudo de antenas. Nas antenas com arranjo, 
objeto deste estudo, é calculado o fator de arranjo, lenvando-se em consideração a 
excitação, fase e o deslocamento relativo entre os elementos como também as dimensões e 
número de elementos. Forram obtidos resultados para diversos números de arranjos, como 
curvas que representam os campos de radiações nos planos Elétrico e Magnético, bem 
como outros parâmetros inerentes das antenas de microfita.  
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Resumo:  
O índice de refração é uma constante física freqüentemente usada na determinação da 
pureza de fármacos, produtos alimentícios e é uma característica de muitas substâncias, tais 
como, gordura, óleos graxos, ceras, açúcares e solventes orgânicos. A gasolina sendo uma 
mistura de solventes, possui uma variação no índice de refração (nD) em função da sua 
composição. Algumas análises realizadas na gasolina tipo “C” como a destilação e o teor de 
álcool etílico anidro (AEAC) são demoradas, dessa forma o presente trabalho tem como 
objetivo utilizar a refratometria na previsão de irregularidades na gasolina. Inicialmente 
foram realizadas a destilação (ASTM D 86) e determinação do teor de AEAC ( NBR 
13992) – Método da proveta) de 60 amostras de gasolinas tipo “C”. A destilação foi 
realizada utilizando-se um destilador automático HDA – 628 da Herzog. O índice de 
refração (nD20°C) foi obtido em um refratômetro RE-40 da Mettler Toledo. O resultado 
médio do nD20°C das amostras conformes e não conformes foi 1,4110 e 1,4020, 
respectivamente. Verificou-se, no entanto, que as amostras que apresentaram não 
conformidades conjuntamente nos parâmetros de ponto final de ebulição, resíduo (%v/v) e 
teor de AEAC mostraram um índice de refração fora da faixa do limite de confiança – 95% 
(Min = 1,4050 e Max = 1,4160), indicando a possibilidade da utilização da refratometria 
como metodologia exploratória e rápida para predizer as irregularidades na gasolina 
comercializada no país.  
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Resumo:  
O interesse da pesquisa está em estudar o movimento conhecido como Inssurreição 
Comunista de 1935, em Natal/RN, dando ênfase a participação das mulheres na União 
Feminina Brasileira,órgão ligado ao Partido Comunista Brasileiro na época, e que pouco se 
tem conhecimento e importância para o movimento de 1935. A metodologia da pesquisa 
seguiu a consulta em fontes documentais disponíveis no arquivo público do RN, através das 
fichas feminas do DOPS que tinha como função acumular informações sobre a vida pública 
e privada dos indivíduos considerados subversivos, fazendo destas informações 
instrumentos de repressão aos comunistas. Através dessas fichas, percebe-se a impotância 
da União Feminina, órgão encarregado de promover agitação e propagação das idéias. De 
acordo como a pesquisa realizada, a maioria das mulheres que militavam eram de classe 
média ou pobre, geralmente de cor morena, sem profissão definida, tinham como objetivo 
romper com os dogmas imposta por uma sociedade machista. Segundo consta nos autos, 
somente duas mulheres entre várias, invadiram o quartel e pegaram em armas: Leonila 
Félix e Amélia Reginaldo. Esta, secretaria e militante feminista, reponsável pela inserção 
de algumas mulheres na União e teve papel fundamental para o movimento. Os documentos 
analisados e jornais mostram a força que algumas mulheres desepenharam e quanto foram 
importantes à consolidação do governo revolucionário.  
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Resumo:  
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de compressão seletiva de 
imagens. Os métodos de compressão de imagens com perda geralmente são compostos por 
três etapas: decomposição, quantização e codificação de dados. Em nosso projeto 
utilizamos a transformada Wavelet na etapa de decomposição. Essa transformada possui a 
característica de prover informações no domínio espacial e da freqüência. Dessa forma, a 
identificação e seleção dos coeficientes significantes passa a ser mais fácil. Para seleção dos 
coeficientes usa-se uma rede neural competitiva que, de acordo com uma taxa de 
compressão desejada, irá determinar quais coeficientes são significantes ou não. Após esse 
processo são obtidos um fluxo de pixels significantes e um mapa de significância. No mapa 
de significância é utilizado a morfologia matemática e depois se aplica novamente uma 
rede neural competitiva para fazer a quantização vetorial desse mapa. Por fim, na etapa de 
codificação, é utilizado o método de codificação de Huffman. Deseja -se no final a 
implementação de um aplicativo onde o usuário possa escolher uma região de interesse, 
onde a mesma sofrerá uma compressão sem perdas. Essa região também passa pelo 
codificador. Um aplicativo dessa natureza pode utilizado em particular com imagens 
médicas, devido a restrições com relaçaõ a perdas na compressão. As imagens comprimidas 
podem ser armazenadas ou então enviadas, por exemplo, através de um ambiente WEB 
(internet).  
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Resumo:  
A antena de microfita será analisado usando o método de onda completa da Linha de 
Transmissão Transversa (TTL). Para o patch de microfita será obtido, aplicando o método 
LTT, um conjunto de equações que representa os campos eletromagnéticos nas direções x e 
z em função do campo na direção y com o propósito de obtenção da freqüência complexa 
de ressonância. Em seguida, será mostrada as características de um novo material chamado 
PBG (Photinic Band Gap).Este material tem como propriedade a proibição de certas 
freqüências ,devido a essa característica ele tem varias aplicações como em inibição da 
emissão espontânea, guias de ondas , filtros ,e polarizadores substratos de antenas planares. 
Este último será estudo com o intuito de verificar as vantagens das antenas com tais 
materiais. E finalmente será mostrados graficos para melhor compreensão da utilização de 
novo material em antenas. 
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Resumo:  
A busca pela produtividade energética entra muitas vezes em conflito com a necessidade de 
se preservar o meio ambiente. No caso do petróleo, o impacto ambiental é inerente ao 
processo de produção. Pela resolução CONAMA nº 20/86 – artigo nº 21, o nível máximo 
de óleos e/ou graxas em águas de descarte é de 20mg/L, garantindo assim boa qualidade de 
descarte no mar. A tentativa de solucionar tal problema está sendo feita através do uso do 
“Método à Inversão de Fases”, utilizando um novo equipamento denominado Misturador 
Decantador à Inversão de Fases –“MDIF”. A hidrodinâmica de tal aparelho está sendo 
estudada com base nas gotas geradas no interior do decantador. A medição dessas gotas, 
será feita através de dois aparelhos: um granulômetro a laser (CILAS) e um Medidor 
Hidrodinâmico tipo Hydromess 1.40(TECHNOCON GmbH). O conhecimento do tamanho 
das gotas fornecerá base para a construção do MDIF em escala industrial. 0s estudos já 
realizados com o novo separador, o MDIF, vêm a contribuir efetivamente no sentido de 
resolver o problema de separação de gotículas de óleo finamente dispersas em meio aquoso. 
A disposição vertical do aparelho aliado às boas eficiências de separação obtidas(99,6%), 
coloca o MDIF como alternativa viável ao tratamento de águas residuárias contaminadas 
com óleo bruto.  
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Resumo:  
Apesar de conhecermos relativamente bem os cenários referentes aos níveis de fecundidade 
no Brasil, quando desagregamos as análises para o nível municipal, percebemos grande 
heterogeneidade nas taxas. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é conhecer a 
distribuição da fecundidade no Rio Grande do Norte e verificar a relação dessa componente 
demográfica com a mortalidade infantil. Como estamos trabalhando com municípios, 
tomarmos alguns cuidados no que se refere a qualidade e consistência das informações. 
Nesse sentido, para obter as taxas de fecundidade total (TFT) dos municípios, utilizamos a 
relação proporcional entre nascimentos observados no SINASC, corrigidos em 20% como 
sugere Barbosa (1999), e os nascimentos esperados no município se o padrão de 
fecundidade for o mesmo para todo o Estado. Desta forma, aplicando o padrão de 
fecundidade por idade do Estado à população feminina em período fértil do município, 
geramos os nascimentos esperados para cada município. Com isso, obtemos o fator KF de 
proporcionalidade (WALDVOLGEL, B.1987). Para obter a TFT dos municípios, 
multiplicamos o fator KF pela TFT do Estado. No que tange aos resultados encontrados, 
verificamos que a TFT no Estado é de 2,9 filhos por mulher. Contudo, há grande 
heterogeneidade ao longo dos municípios, com valor máximo de 4,9 e mínimo de 1,4. No 
que tange a relação entre fecundidade e mortalidade infantil, a despeito do que sugere 
alguns autores, não encontramos relação significativa.  
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Resumo:  
Esse trabalho se insere nas atividades propostas no projeto de monitoria “Ensino e pesquisa 
na área de racionalização da construção e realização de APO como parte da metodologia 
projetual” associado à disciplina Projeto de Arquitetura 03 do CAU-UFRN. Ele visa 
sistematizar os dados coletados em edificações para instituições de educação infantil em 
Natal-RN por alunos que cursaram a disciplina nos últimos 4 semestres, complementados  
por trabalho de campo da monitora. A partir desse acervo será elaborado um relato 
resumido envolvendo 16 escolas estudadas através da APO (Avaliação Pós-Ocupação) por 
meio de visitas in loco, vistoria técnica e aplicação de questionários aos usuários (pais, 
professores e funcionários). Foram analisados: idade da instituição, tempo de ocupação e 
estado de conservação do imóvel atual, programa arquitetônico, percentual de área 
disponível em cada setor (pedagógico, apoio pedagógico, administração, serviços, áreas de 
lazer cobertas e descobertas, circulações), materiais e técnicas construtivas, condições de 
conforto, condições de acessibilidade por portadores de deficiência física. Ajudando o 
aluno a conhecer maior número de soluções adotadas na área, detectando pontos positivos e 
negativos de ambientes em funcionamento, espera-se agilizar e enriquecer seu repertório 
técnico, auxiliando-o a buscar solução projetuais adequadas à realidade natalense.  

Palavras chave: APO, Racionalização, Pré-escolas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0599  
Título: ANÁLISE DA NOMENCLATURA DOS TECIDOS DO VESTUÁRIO  
Aluno: Dorivalda Santos Medeiros (00965776492)  
Orientador: MARIA GORETE FELIPE (19989490449)  

 
 
Resumo:  
O exercício da atividade têxtil engloba profissionais de várias áreas e para que a 
comunicação entre eles possa fluir é necessário uma perfeita compreensão e domínio de 
alguns termos que são usados comercialmente para os tecidos, cuja composição, ligação 
(padronagem) e tipo de fibra utilizada são muitas vezes confundidos. Como exemplo tem o 
cetim, que pode designar tanto a estrutura como um tipo de tecido de aspecto leve, macio e 
com alto brilho. Porém pode-se ter cetim de algodão sem ter aspecto brilhoso, mas cetim 
referindo-se à ligação. Esta análise foi feita para os tecidos mais usados atualmente, com 
isso foi desenvolvido um catálogo com as amostras, contendo a identificação da sua 
ligação, tipo de fibra, nome comercial e origem deste. Através das pesquisas verificou-se 
que, muitas vezes o nome não está relacionado ao tipo de fibra usado nem a marca 
comercial e sim a sua história, cidade onde surgiu, nome do inventor e outros. O 
desenvolvimento desse catálogo será, sem dúvida, obra de interesse e consulta não só para 
o setor mas para aqueles que tiverem dúvidas envolvendo os mais variados tipos de tecidos.  

Palavras chave: tecido, padronagem, nomenclatura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Os carbetos de metais refratário tem uma grande importância comercial devido a sua 
extrema dureza, resistência a altas temperaturas e boa resistência ao desgaste. O presente 
trabalho mostra um estudo da obtenção do carbeto de metal refratário WC (carbeto de 
tungstênio) em baixa temperatura e curto tempo de reação, através de reação gás-sólido, 
utilizando um precursor mais reativo o Paratungstato de Amônia (APT). Este método 
permite uma considerável diminuição da temperatura de síntese quando comparado com os 
outros métodos clássicos, os quais requerem temperaturas entre 1400ºC a 2000ºC e longos 
tempos de reação (acima de 6 horas de reação). O método consiste em aquecer o precursor 
(APT) em atmosfera controlada de metano (CH4) e hidrogênio (H2), em forno resistivo 
horizontal de leito fixo, aquecido a uma taxa de 5°C/min até alcançar a temperatura de 
reação em 850 ºC, com tempo de reação de 2 horas. O precursor (APT) foi caracterizado 
por Análise Termogravimétrica (TG/DTG) e Análise Térmica Diferencial (DTA). O 
produto obtido pela carbonetação foi caracterizado por Difração de Raios-X e Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV).  

Palavras chave: Carbeto, Tungstênio, Reação gás-sólido  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Assu foi por volta dos séculos XVIII e XIX uma das cidades mais desenvolvidas do estado, 
em função da pecuária desenvolvida na região e por funcionar como ponto de trânsito das 
estradas comerciais que levavam à Pernambuco, Paraíba e demais cidades do oeste 
potiguar. Graças a esse quadro, desenvolveu-se um rico patrimônio arquitetônico 
representativo desse momento.Hoje esse acervo apresenta-se dilapidado e apesar de 
existirem algumas edificações de reconhecido valor histórico, não existem iniciativas por 
parte do poder público e nem da população para viabilizar a proteção e conservação deste 
conjunto.O objetivo dessa pesquisa é, a partir da identificação dos exemplares mais 
significativos dentre as edificações do patrimônio arquitetônico Assuense, elaborar uma 
forma de identificação-delimitação espacial desse acervo, para subsidiar um trabalho futuro 
de planejamento voltado para a sua proteção.Visando essa investigação, optou-se por uma 
abordagem morfológica-descritiva: registro utilizado em inventários de exemplares 
arquitetônicos, buscando sistematizar as informações colhidas in loco, baseadas em 
critérios relacionados à época de construção, localização do exemplar e grau de 
preservação. Essa pesquisa contribui no estudo do patrimônio arquitetônico-histórico do 
estado, no que diz respeito a sua proteção, e representa uma referência inicial para futuras 
ações de planejamento e projeto que venham a lidar com o acervo histórico arquitetônico de 
Assu.  

Palavras chave: Patrimônio, Inventário, Planejamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Aluno: Mairon Antonio Hossanah do Nascimento (63890569234)  
Orientador: OSVALDO CHIAVONE FILHO (08580772800)  

 
 
Resumo:  
Na indústria do petróleo um grande problema encontrado é a formação de parafinas durante 
a produção, o transporte e a estocagem de fluidos do petróleo. A deposição destes sólidos 
pode ser tão significante que até mesmo pode obstruir tubulações e equipamentos e em 
casos extremos cessar o fluxo e/ou causar sérias dificuldades ao escoamento.  
Com a utilização de um sistema de aquisição de dados de condutividade (C) e temperatura 
(T) estuda-se então o comportamento da curva C versus T. Experimentos realizados 
mostram que, quando começa a ocorrer o aparecimento de cristais de parafina no sistema a 
curva C versus T sofre alterações, mudando seu comportamento linear característico. Além 
disso o novo comportamento não linear da função C(T) é devido à mudança de estado do 
sistema, ou seja, saindo da região de líquido para a de sólido+líquido.  
Com ajuda de uma cé lula enjaquetada, condutivímetro e banho termostático foram obtidos 
os resultados das curvas cinética e o diagrama sólido-líquido para o sistema 
heptano+parafina que são apresentados neste trabalho.  

Palavras chave: Parafina, Petróleo, Termodinâmica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Título: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE FÓSFORO EM LAGOAS 
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Aluno: Janine Reginalda Guimarães Vieira (00373139675)  
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Resumo:  
O trabalho de pesquisa proposto apresenta o desempenho na remoção de fósforo de um 
sistema de lagoas de estabilização no tratamento de esgotos domésticos. A ETE é composta 
por um conjunto de três lagoas, sendo uma lagoa facultativa primária seguida de duas 
lagoas de maturação localizada em Ponta Negra - Natal/RN. O sistema começou a ser 
monitorado em novembro de 2000 baseado na coleta semanal de amostras dos efluentes e 
do esgoto bruto afluente. As amostras são analisadas para determinação dos parâmetros pH, 
Oxigênio Dissolvido, Sólidos Suspensos, Sólidos Totais, Clorofila “a”, Fósforo Total e 
Ortofosfato Solúvel, realizadas seguindo os procedimentos padrões preconizados em 
APHA et al. (1992). Os resultados terão por objetivo avaliar o desempenho do tratamento 
na remoção de fósforo como também conhecer as principais transformações cíclicas desse 
elemento em sistemas de lagoas de estabilização em escala -real. Os resultados preliminares 
demonstraram que a ETE está removendo cerca de 50% de fósforo (total e solúvel). Vale 
salientar no entanto, que o efluente da lagoa facultativa primária, vem apresentando uma 
concentração de fósforo solúvel inferior a 1,0 mg/l, fato este, não verificado em sistemas 
em escala-piloto. Out ro aspecto importante é o fato da disposição do efluente final no solo. 
Os resultados evidenciaram elevadas concentrações de clorofila a e sólidos suspensos, 
provavelmente devido a grande biomassa de algas comprometendo sensivelmente a área de 
infiltração.  

Palavras chave: Lagoas de estabilização, remoção de matéria orgânica, eficiência de 
tratamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Orientador: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415)  

  

 
Resumo:  
O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN possui um currículo que trabalha com um 
sistema de integração de conteúdos que, ao invés de serem isolados, dentro das áreas 
específicas, são apreendidas conjuntamente pelo aluno. Busca-se com a integração, a 
contribuição de cada disciplina do período para a elaboração de um trabalho, que é 
chamado de “trabalho integrado”. Esse é desenvolvido baseado na organização dos 
conteúdos, segundo critérios com enfoques definidos, que permitem estabelecer uma série 
de princípios e tópicos de estudos – temáticas. O objetivo da proposta é que o aluno no final 
do período tenha uma visão globalizante que o oriente na compreensão do “porquê” de 
determinados conhecimentos, do “para quê” servem e de “como” serão utilizados, além de 
“onde” procurá-los. Atualmente, as disciplinas obrigatórias de Conforto Ambiental 01, 02 e 
03 ministradas no 4o., 5o. e 7o. períodos trabalham dentro dos enfoques Arquitetura e 
Meio-Ambiente, Verticalização e Intervenção no Espaço Construído . A experiência das 
disciplinas de Conforto Ambiental junto ao currículo integrado do curso de arquitetura e 
urbanismo da UFRN tem sido um esforço conjunto de todos os professores dos períodos 
em questão. Esse esforço, no entanto, é recompensado com trabalhos mais abrangentes, que 
buscam maior adequação às exigências ambientais, de redução de consumo energético, às 
exigências atuais da profissão e do mercado.  

Palavras chave: Integração, Conforto ambiental, Disciplinas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A utilização da internet como plataforma para o desenvolvimento de aplicações trouxe 
muitas tendências para os sistemas de informações. Uma dessas tendências será alvo deste 
trabalho: o intercâmbio de dados que é uma característica desejável em muitos sistemas 
Web e convencionais. Atualmente a necessidade de fornecer mecanismos que possibilitam 
a troca de dados entre sistemas autônomos é um artificio utilizado para favorecer tanto 
usuários quanto os próprios desenvolvedores de software. Esse fato pode ser verificado nos 
Sistemas Lattes e Prodocente, por exemplo. Esses sistemas exercem funcionalidades 
similares, isto é, coletar dados da produção de docentes e pesquisadores e são utilizados em 
contextos diferentes: o Sistema Lattes tem abrangência nacional enquanto o Prodocente é 
utilizado pela UFRN. Neste trabalho foi explorada estratégias para o intercâmbio de dados 
utilizando a tecnologia XML e como estudo de caso, os sistemas Lattes e Prodocente. Para 
tanto foi desenvolvido um estudo para evidenciar aspectos que visam a compatibilidade das 
bases de dados destes sistemas. E como resultado apresentamos algumas diretrizes para 
viabilizar a implementação do intercâmbio de dados das bases Prodocente e Lattes.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Título: CONFECÇÃO DOS MAPAS GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO DA 
REGIÃO DE APODI USANDO O MDT E IMAGENS DO LANDSAT TM 7  
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Orientador: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO (13893700382)  

  
  
 
Resumo:  
Os aspectos fisiográficos de uma área podem estar intimamente relacionados à geologia. 
Uma forma de combinar estes dados consiste na criação do MDT (Modelo Digital do 
Terreno) e na posterior sobreposição de informações geológicas, que podem ser obtidas a 
partir de imagens de satélite. O MDT consiste na visualização tridimensional do terreno, de 
forma a ressaltar todos os aspectos fisiográficos da área.O emprego deste conjunto de 
técnicas na região de Apodi, Rio Grande do Norte, tem como objetivo a obtenção dos 
mapas geológico e geomorfológico. Neste trabalho, foi usada a folha topográfica da 
SUDENE de “Apodi” na escala 1:100.000 sendo escanerizada e, posteriormente, 
georreferenciada a partir do software Spring versão 3.6. As curvas de nível da carta 
topográfica foram digitalizadas e exportadas como arquivo *dxf. Para a elaboração do 
mapa geológico utilizaram-se imagens do satélite Landsat TM 7 com órbita e ponto 216/64. 
O processamento digital das imagens foi realizado empregando o software Spring, 
utilizando técnicas de composição colorida e componentes principais. A etapa final 
consistiu na análise dos temas gerados, tendo como resultado a confecção dos mapas 
geológico e geomorfológico da área estudada.  
 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Grandes quantidades de águas residuais são produzidas e descartadas diariamente durante o 
processo de produção do petróleo. Estas águas possuem alto nível de poluentes orgânicos 
que devem ser minimizados nas estações de tratamento de efluentes antes de serem 
lançados nos oceanos. Análises químicas da água realizadas pela NUPROM/GSAP 
revelaram que os sulfetos e sulfitos chegam na estação com índices acima do permitido pela 
resolução do CONAMA 20 e saem com índices próximo do aceitável. Este trabalho tem o 
objetivo de realizar uma análise da estação, seguida de uma otimização, na qual busca-se 
melhores parâmetros para o processo que diminuam os índices de sulfetos, sulfitos e 
aproveitando também para minimizar os teores de graxas e óleos. Para realização deste 
trabalho, foram levantados dados da estação e da literatura técnica. O processo foi simulado 
pelo software de processos químicos SuperPro Designer. A otimização dos parâmetros foi 
utilizando planejamento experimental fatorial auxíliada pelo software Estatística através de  
tratamento não linear usando o método de Hooke-Jeeves. Os resultados obtidos comprovam 
a diminuição dos índices de sulfeto, sulfito e dos teores de graxas na qual a estação pode 
operar com uma margem maior de segurança em relação a flutuações na composição. 
Baseado nos nossos estudos concluímos que os softwares simuladores facilitam a 
modelagem do sistema de forma rápida e com precisão, porém necessita de parâmetros com 
alta confiabilidade.  

Palavras chave: Simulação, Otimização, águas residuais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Na indústria do petróleo um grande problema encontrado é a formação de parafinas durante 
a produção, o transporte e a estocagem de fluidos do petróleo. A deposição destes sólidos 
pode ser tão significante que até mesmo pode obstruir tubulações e equipamentos e em 
casos extremos cessar o fluxo e/ou causar sérias dificuldades ao escoamento.  
Com a utilização de um sistema de aquisição de dados de condutividade (C) e temperatura 
(T) estuda-se então o comportamento da curva C versus T. Experimentos realizados 
mostram que, quando começa a ocorrer o aparecimento de cristais de parafina no sistema a 
curva C versus T sofre alterações, mudando seu comportamento linear característico. Além 
disso o novo comportamento não linear da função C(T) é devido à mudança de estado do 
sistema, ou seja, saindo da região de líquido para a de sólido+líquido.  
Com ajuda de uma célula enjaquetada, condutivímetro e banho termostático foram obtidos 
os resultados das curvas cinética e o diagrama sólido-líquido para o sistema 
heptano+parafina que são apresentados neste trabalho.  

Palavras chave: Petróleo, Parafina, Termodinâmica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Com o desenvolvimento de trabalhos anteriores, verificou-se que era possível a utilização 
de biodigestores para o reaproveitamento de resíduos orgânicos provenientes de industrias 
rurais e urbanas. Nesse trabalho usamos como alternativa os resíduos da indústria de 
laticínios, a biomassa animal bovina e tufa de coco para a obtenção de um adubo líquido de 
excelente qualidade. Foram elaborados projetos desde seu planejamento, orçamento, 
construção e sua operação visando baixo custo de investimento e operação. Também foi 
feita uma avaliação técnica e econômica computadorizada desde um fluxograma do 
processo, utilização de mão-de-obra, matéria-prima até a depreciação. Foram usados sub-
programas em planilhas eletrônicas, para o estudo da engenharia econômica e para análises 
de projetos. Os resultados do presente trabalho mostram que é possível, através de 
biodigestores, produzir um adubo líquido de excelente qua lidade, a partir da mistura da tufa 
de coco, da biomassa animal bovina e dos resíduos da indústria de laticínios.  

Palavras chave: Biodigestor, Tufa de coco, Adubo Líquido  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O ICSpace é um espaço virtual cultural na Internet que utiliza interface HTML (paradigma 
Web) e interface VRML (realidade virtual). A principal finalidade do ICSpace é a 
apresentação de exposições artísticas e culturais representáveis em qualquer formato 
digital, ou seja, através das mídias texto, imagem, áudio e vídeo. As mídias são organizadas 
em salas temáticas virtuais dinâmicas e armazenadas em uma banco de dados multimídia. O 
banco é responsável pela manutenção das mídias digitais como também pela 
implementação de mecanismos que suportam a dinamicidade do ICSpace. Para modelagem 
do banco foi necessário primeiramente modelar os usuários e o espaço. A modelagem dos 
usuários do ICSspace foi feita através de casos de uso um diagrama da UML (Unified 
Modeling Language) onde é definido as funções de cada usuário. Para modelagem do 
espaço foi utilizado diagrama de classes para se definir como ficaria a forma do ICSpace. 
Na implementação da dinamicidade foram elaboradas regras de ação semântica 
implementadas através de funções e gatilhos. Os gatilhos são disparados a partir da inserção 
ou remoção de uma obra no espaço cultural. Nesse trabalho foram implementadas duas 
versões de bancos de dados, uma utilizando Oracle e a segunda, ainda em desenvolvimento, 
utilizando Postgress. Os resultados obtidos foram satisfatórios analisando o foco de 
recuperação de dados multimídia e a integração desses dados com o código VRML.  

Palavras chave: Banco de Dados Multimídia, VRML, Sistemas WEB  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
As gramíneas forrageiras de clima tropical constituem uma alternativa bastante viável na 
alimentação animal, em virtude de seu potencial de produção e baixo custo. O objetivo do 
trabalho foi avaliar o desempenho da Brachiária brizantha em sistema de pastejo Voisin 
para produção de leite de búfalas. Para isso foram feitas análises bromatológicas de 
amostras coletadas (6 sub-amostras) da forrageira, antes e após a entrada de 29 animais 
com peso médio de 534 kg, em um piquete de 1,75 ha subdividido em dois sub-piquetes (A 
e B) de áreas iguais, com 24 horas de pastejo em cada sub-piquete, em descanso há 45 dias. 
O teor da proteína bruta da forragem antes da entrada dos animais no piquete A foi de 
10,05. Este resultado sugere ser um bom nível para uma gramínea tropical “Brachiária 
brizantha”. O teor de PB da forragem no retorno dos animais ao piquete anteriormente 
citado foi de 5,7. Mostrando não haver necessidade da volta dos animais a este piquete, pois 
esse teor é muito baixo . Em contraposição no sub- piquete B, o teor de PB após a saída dos 
animais foi de 9,5, sugerindo subutilização da forragem.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este trabalho apresenta uma estratégia metaheurística baseada em Busca Tabu - BT, 
aplicada ao problema de Gerenciamento Dinâmico de Sondas de Produção Terrestres - 
SPT, em Campos Petrolíferos da Bacia Potiguar Terrestre (RN/CE - Brasil), onde há um 
vasto número de poços de petróleo que utilizam métodos de elevação artificial. Em 
decorrência disso, serviços de manutenção realizados pelas SPT são indispensáveis. Devido 
ao seu alto custo, as sondas encontram-se em pequena quantidade diante do grande número 
de poços que necessitam de atendimento, o que causa perda de produção. Portanto, torna-se 
primordial otimizar o gerenciamento destas intervenções, definindo a melhor alocação 
sonda/atendimento. Ao se determinar qual sonda será enviada a um poço solicitante de 
serviço, vários aspectos são analisados, como produção, profundidade e tempo de espera do 
poço, priorização, distância percorrida pelas sondas e tempo de intervenção. A estratégia 
metaheurística desenvolvida foi implementada na linguagem C++ utilizando o modelo de 
otimização por BT visando maximizar a produção com um menor custo. Para a elaboração 
do itinerário das SPT, diferentes heurísticas construtivas foram analisadas. Testes 
computacionais realizados sobre diversas instâncias geradas aleatoriamente comprovaram 
que o uso de heurísticas construtivas que percorrem um maior espaço de solução, 
juntamente com a estratégia BT proposta, conduzem a melhores soluções.  
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Resumo:  
O método LTT é aplicado para a obtenção e análise da freqüência de ressonância do 
ressoador unilateral de linha de lâmina. Neste método as equações de Maxwell são 
aplicadas na transformada de Fourier dupla e permitem obter os campos eletromagnéticos 
em termos dos campos transversais da estrutura. Aplicando-se condições de contorno 
adequadas, os campos em todas as regiões dielétricas são obtidos como função 
exclusivamente dos campos na cavidade do ressoador. A partir disto, forma-se um sistema 
de equações no qual as densidades de corrente presentes são expressas em função dos 
campos na cavidade. Através da utilização de funções de base, do método dos momentos e 
das relações de Parseval, consegue -se eliminar as densidades de corrente e obter um 
sistema de equações homogêneo com duas variáveis. A freqüência de ressonância 
complexa é obtida fazendo-se o determinante deste sistema matricial igual a zero. Os 
resultados foram obtidos por meio de programas na linguagem Fortran Powerstation e 
Matlab 5.0. Os resultados  são apresentados em curvas em 2 e 3D, onde são analisados 
parâmetros como: permissividade, espessura do substrato dielétrico, largura e comprimento 
do ressoador. Este trabalho recebe apoio do CNPq-Balcão.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0735  
Título: Desenvolvimento de uma Ferramenta para Armazenamento de Dados Estruturais 
Geológicos  
Aluno: Clenúbio Feitosa de Souza (02963357460)  
Orientador: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472)  
Co-autor: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA (37923579415)  

  
Resumo:  
Entre muitas atividades existentes na área de geociências podemos identificar um ciclo de 
tarefas que envolvem o estudo de estruturas geológicas, iniciando com a coleta de dados no 
campo, armazenamento destas informações em forma de diário e a posterior entrada destes 
dados em ferramentas computacionais de análise. Dentre estas ferramentas de análise 
destacamos as existentes na área de análise estrutural, sistemas de informações geográficas 
e paleotensões. No entanto verificamos uma carência em ferramentas que auxiliem as fases 
iniciais deste processo como a coleta de dados e o armazenamento eficiente de 
informações. É neste contexto que foi desenvolvido este trabalho, uma ferramenta que 
desse apoio à fase de entrada de dados em um banco de dados e facilitasse de forma 
eficiente o acesso às informações armazenadas. Estas informações contemplam dados sobre 
viagens ao campo, afloramentos e suas estruturas. Uma vez que estes dados são 
armazenados de forma histórica, relatórios poderão ser extraídos, servindo de entrada para 
outras ferramentas específicas de análises, como às citadas anteriormente. Neste trabalho, 
foram utilizadas técnicas de engenharia de software e projeto de banco de dados para as 
fases de concepção e análise, projeto e implementação desta ferramenta. Foram utilizadas 
técnicas de prototipação nas fases iniciais do projeto, onde a interface era apresentada na 
medida que novas informações sobre a ferramenta eram adquiridas.  
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Resumo:  
Após um período de declínio e estagnação, a cultura do algodão em diversas regiões do 
Brasil está em processo de expansão. Em virtude desta há uma necessidade de analisar a 
qualidade do algodão que vem sendo produzido, qualidade esta que está sendo prejudicada 
pelo número de fibras imaturas, causadas por variações climáticas, técnicas de cultivo e 
tipos de solos. O número excessivo dessas fibras acarretará em problemas nos processos 
que darão origem a fios e tecidos, bem como no acabamento destes. O trabalho consiste no 
tingimento de amostras provenientes de diversas regiões do país e na posterior analise das 
mesmas, para identificação das fibras imaturas. O tingimento será efetuado com corantes 
C.I Direct Vermelho 85 (baixo peso molecular e estrutura linear) e C.I Direct Verde 21 
(alto peso molecular e estrutura ramificada). Devido a diferenças de composição e estrutura 
das fibras maduras e imaturas estas terão um comportamento de maior ou menor 
capacidade de fixação do corante. Assim sendo pôde-se observar e analisar que o corante 
de alto peso molecular e estrutura ramificada teve maior grau de fixação com as fibras 
imaturas e o corante de baixo peso molecular com as fibras maduras.  
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Resumo:  
O termo Geotêxtil segundo a Norma ASTM D4439, é definido como: Geosintético 
permeável, composto unicamente por fibras têxteis. São usados em fundações, solos, rochas 
e com outro material geotécnico como parte integral do projeto, e da estrutura. O desenho e 
construção de Tubos de Geotêxtil recheados de fluxo hidráulico com materiais 
possivelmente a serem dragados, havendo ganho de popularidade com o passar dos anos, 
devido a sua simplicidade de implantação e mínimo impacto ambiental. Os objetivos são: 
observar o efeito dos geotêxteis tecidos na retenção de partículas finas do fluxo; verificação 
da vazão em relação aos tamanhos de partículas; forma do “torta filtro” nas paredes do tubo 
geotêxtil; estudo da eficiência do uso de um geotêxtil não-tecido agulhado como segunda 
camada do tecido de reforço. A metodologia do projeto consiste em rechear sacos de 
geotêxtil de alta resistência com solo fino, pelo qual se utiliza uma estrutura de madeira, 
que sustenta estes sacos durante e antes de serem recheados. Comprovamos que o geotêxtil 
de reforço é adequado para reter partículas de solo fino, formando um bloco sólido e 
estável., sem a necessidade de um outro geotêxtil com OPS de poros menores.  
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Resumo:  
As gramíneas forrageiras de clima tropicalconstituem uma alternativa bastante viável na 
alimentação animal, em virtude de seu potencial deprodução e baixo custo. Entretanto, 
existem poucos estudos sobre o valor nutritivo dessas gramíneas em sistema de pastejo 
Voisin. O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho da Brachiária brizantha em sistema 
de pastejo Voisin para produção de leite de búfalas. Para isso foram feitas análises 
bromatológicas de amostras coletadas (6 sub-amostras) da forrageira, antes e após a entrada 
de 29 animais com peso médio de 534 kg, em um piquete de 1,75 há ubdividido em dois 
sub-piquete de áreas iguais: A e B, com 24 horas de pastejo em cada sub-piquete em 
descanso há 45 dias. Os teores de MS da forragem no piquete deacordo com o seguinte 
manejo dos animais: entrada A, saída A, retorno A, entrada B e saída B foram 25,39;40,47;  
39,27; 24,57 e 43,11, respectivamente. Esses resultados preliminares mostraram que o 
retorno dos animais ao sub-piquete A produziu provavelmente um super pastejo 
aumentando muito o teor de MS. Por outro lado, a permanência dos animais no sub-piquete 
B, por 24 horas, parece não ser suficiente havendo um subaproveitamento da utilização da 
forragem.  
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Resumo:  
O sistema estuarino lagunar de Guaraíras – Nísia Floresta – Papeba, localizado na região 
leste do Rio Grande do Norte vem sofrendo uma redução do volume de água devido a um 
processo de assoreamento. Tal processo está sendo estudado no sentido de identificar as 
possíveis causas. Como parte desse estudo mais abrangente, o presente trabalho tem como 
objetivo caracterizar os sedimentos da planície aluvionar dos rios Jacu, Trairi e Araraí. O 
rio Jacu desemboca na Laguna de Guaraíras, enquanto que os rios Trairí e Araraí 
desembocam na Laguna de Nísia Floresta. Foram realizados 08 furos de sondagem a trado 
na planície aluvial dos rios, onde se obteve 33 amostras. A caracterização dos sedimentos 
foi realizada através de ensaios de granulometria, peso específico dos sólidos, limites de 
liquidez e de plasticidade. Nos sedimentos predominantemente arenosos a granulometria 
foi feita por peneiramento, enquanto que nos mais finos (siltes e argilas) foram realizados 
ensaios de peneiramento e sedimentação. Os procedimentos empregados na realização dos 
ensaios foram àqueles prescritos pela ABNT. Os resultados dos ensaios mostraram que no 
rio Trairí as amostras analisadas consistem de sedimentos silto – argilosos, 
predominantemente de baixa compressibilidade (CL e ML). As amostras do rio Araraí 
consistiram de areias com poucos finos (SP), enquanto que na planície do rio Jacu, as 
amostras analisadas foram classificadas com areias siltosas e argilosas (SM e SC).  
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Resumo:  
O Campus Central da UFRN é abas tecido por uma bateria de quatro poços tubulares cujos 
respectivos reservatórios e profundidade encontram-se distribuídos da seguinte forma: 
poço/reservatório 1 (92 m)- próximo ao ginásio de esportes, poço/reservatório 2 (92 m)- por 
trás do departamento de geologia, poço/reservatório 3 (103,6 m)- entre a casa de vegetação 
e a fundação de alimento e poço/reservatório 4 (95,5 m) - próximo ao centro de tecnologia. 
O presente trabalho tem como objetivo verificar a qualidade da água que se consome no 
Campus Central, do ponto de vista bacteriológico. A amostragem foi representada por 47 
pontos distribuídos no Campus Central de modo a se obter uma representatividade de toda 
essa área. A coleta, conservação e realização das análises foram preconizadas pelo APHA 
(1995). O período de amostragem foi realizada de abril a junho de 2002. Dos resultados 
obtidos não se constatou nenhuma contaminação por coliformes fecais, entretanto, 
evidenciou-se a presença de coliformes totais em 20 dos outros pontos, o que representa um 
motivo de preocupação por parte da comunidade atendida por este sistema. A pesquisa terá 
continuidade por mais um período para se verificar se há influência da sazonalidade e então 
se avaliar se esta contaminação é proveniente do próprio poço ou da tubulação que distribui 
a água, e a partir disto solucionar o problema em questão.  
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Resumo:  
No presente trabalho foi estudada a aplicação da luz solar, no tratamento de efluentes 
aquosos contaminados com fenol e gasolina de refinaria, utilizando o sistema foto-Fenton, 
que é um dos Processos Avançados de Oxidação mais utilizados. Esse processo consiste na 
combinação de íons Fe2+, H2O2 e luz UV, que resulta em um ciclo de reações de oxi-
redução Fe2+/Fe3+, gerando radicais hidroxila, os quais são forte agentes oxidantes 
capazes de reagir com praticamente todas as classes de compostos orgânicos, levando a 
formação de produtos mais biodegradáveis ou mesmo a completa mineralização destes 
poluentes. Na realização dos experimentos, foi utilizado um reator solar do tipo filme 
descendente, operando em batelada. A primeira etapa do trabalho consistiu em testes 
preliminares, usando o fenol como poluente modelo, variando-se as concentrações iniciais 
do poluente (DQO = 311 – 3110 ppm), do peróxido de hidrogênio (55 – 150 mM) e dos 
íons Fe2+ (0,65 – 5 mM). Na segunda parte, estudou-se a degradação da gasolina de 
refinaria em água, sendo mantida constante a sua concentração inicial (DQO = 360 ppm), 
variando-se as concentrações de peróxido de hidrogênio (100 –200 mM) e dos íons Fe2+ 
(0,5 – 1 mM). Neste caso, a influência da presença de sais no meio, em termos de NaCl 
(200 – 2000 ppm), foi analisada. Ao longo de cada ensaio experimental, foram coletadas 
amostras, para determinação da demanda química de oxigênio (DQO) e análises de 
espectrofotometria UV/Visível.  
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Resumo:  
Este estudo é parte de uma investigação mais abrangente nas pilhas de rejeito da usina de 
beneficiamento da Mina Brejuí, localizada em Currais Novos/RN, objetivando avaliar a 
possibilidade de sua valorização comercial pelo aproveitamento do material existente como 
produto de aplicação para outras indústrias. Na mina, hoje com suas atividades paralisadas, 
há duas pilhas de estéril, com cerca de três milhões de toneladas, cujas partículas 
encontram-se predominantemente na fração areia, provenientes da moagem e 
beneficiamento do minério de scheelita. Alíquotas representativas de amostras coletadas a 
partir de furos de trado foram secas, quarteadas, peneiradas e separadas em líquido denso 
(bromofórmio d = 2,89g/cm3 ). A fração flutuada foi submetida ao ataque químico com 
ácido acético, para eliminação do CaCO3. As frações pesada (d > 2,89g/cm3 ), leve (d > 
2,89g/cm3) e o resíduo insolúvel foram analisadas em um difratômetro de raios-X marca 
RIGAKU, modelo 2012, com tubo de Cu, filtro de Ni, voltagem do tubo de 35 kV e 
corrente de 15 mA. Os valores dhkl obtidos a partir dos difratogramas são comparados com 
valores encontrados em estudos de difração para amostras procedentes da mesma 
localidade, apresentando boa correlação. A mineralogia do rejeito, constituído 
principalmente por calcita, quartzo, grossulária, vesuvianita e epidoto, reflete a composição 
original do minério (cálcio-silicatadas) e das rochas intimamente intercaladas, processadas 
durante os anos de operação da usina.  
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Resumo:  
Neste trabalho abordamos o Serviço Social, na perspectiva da etnomatemática, como uma 
área do conhecimento que, geralmente, é buscada por pessoas que não tem grande afinidade 
com a matemática. Mostramos que a etnomatemática, busca o Serviço Social como 
instrumento que trabalha as relações sociais e que é necessário para a consecução das 
políticas públicas. Procuramos mostrar que a maioria das pessoas que exercem a função de 
Assistente Social, mesmo fazendo uso, não associa a matemática ao equacionamento e a 
resolução de problemas relativos as dificuldades impostas por suas atividades na realidade 
do dia a dia de cada local, tanto sua quanto dos seus assistidos. Mostramos que, através da 
sua ação, o Serviço Social leva a pessoa a se reconhecer como ser comunitário e 
cooperante, responsável pela busca e pelo exercício da sua cidadania.  
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Resumo:  
Tendo em vista, hoje em dia, a importância da cogeração e os seus benefícios já 
comprovados em grande escala, esse trabalho trata da aplicação do método Monte Carlo à 
análise de risco de sistemas de cogeração em pequena escala. Esses sistemas prevêem a 
utilização simultânea de energia mecânica e térmica provenientes de uma única fonte de 
energia primária, porém envolve alto custo o que pode ser minimizado com a produção de 
adubo carbonatado, além de diminuir a poluição. Utilizando um motor de combustão 
interna, a energia térmica produzida será aproveitada para gerar vapor, podendo este ser 
utilizado em diversas aplicações. Inicialmente, foi realizada a síntese do projeto, os 
balanços de massa e energia e, com auxílio de programas de computador que fazem 
regressões e simulações, os equipamentos foram dimensionados e especificados, sendo 
determinada, também, a função lucro para o processo. Posteriormente, foi realizada a 
análise risco econômico, variando-se as condições de operação do motor-gerador que por 
conseqüência altera o consumo de matéria prima e de produtos. A simulação estocástica foi 
desenvolvida utilizando-se planilha eletrônica baseada em métodos de distribuição de 
incerteza e o software @Risk. Os resultados deste trabalho mostram que a probabilidade de 
se obter lucro nesse processo sem a produção de adubo carbonatado é em torno de 30% o 
que pode ser melhorado significativamente com o aproveitamento do CO2 para o adubo 
líquido diminuindo a poluição.  
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Resumo:  
O Mestrado Profissional (MP) para professores, da UFRN, divulgou em Janeiro 2002 o 
resultado da primeira seleção, indicando 24 (16,8%) selecionados dentre os 143 candidatos, 
preenchendo o número de vagas ofertado. Esta pós-graduação prioriza a pesquisa—ação 
visando melhoria do ensino, através do envolvimento dos pós—graduandos num programa 
que lhes propicia aprimorar competências e habilidades direcionadas a uma transformação 
eficaz do processo ensino—aprendizagem. Mais enfaticamente que um Mestrado 
Acadêmico, o MP se preocupa com o desenvolvimento do proceso ensino— aprendizagem 
no ambiente da sala de aula. Comparamos numa descrição qualitativa esses tipos de 
mestrado. Quando da inscrição no processo seletivo, os candidatos preencheram ficha em 
que registraram informações de natureza pessoal, formacional e profissional. Este trabalho 
compreende sistematização e análise desses dados. Por exemplo, entre os candidatos, os 
homens superam as mulheres por 75,0% (91/52), mas entre os aprovados as mulheres são 
duas a mais, ou 18,2% (13/11). Para a visualização dos dados de consistência verificada 
utilizamos a planilha Excel, com a qual elaboramos gráficos para todas tabelas constituídas. 
Estes compõem peças para descrição analítica dos dados bem como para a subsequente 
interpretação elaborada, em que ressaltamos características detectadas como marcantes para 
o grupo, especialmente os selecionados. Um diagnóstico deste grupo é elaborado, assim 
como um prognóstico para o próximo.  
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MATEMÁTICA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
As indústrias de carvão e simplesmente as que fazem seu uso emitem grandes quantidades 
de resíduos que causam sérios problemas de poluição. Dentre as soluções para reduzir os 
efeitos nocivos dessa poluição, encontra-se o processo de pirólise que consiste para sua 
decomposição e transformação. O objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras e de baixo custo para se obter um carvão de melhor 
qualidade(menos 25% de unidade)utilizando como matéria -prima o escudo do coco. Trate-
se de um produto(carvão)de ótima qualidade podendo este ser produzido de forma granular 
ou pó. Desenvolveu-se neste trabalho o estudo do processo e desenvolvimento do sistema  
de produção de carvão, a partir do escudo do coco, com recuperação de bio combustível 
líquido e gás., além disso, foram realizadas a modelagem e a simulação da produção de 
energia baseado no processo de pirólise. O presente trabalho usa métodos inovadores de 
análise e síntese de processos para pequeno e médio porte, e também obtenção do desenho 
dos projetos tecnológicas adequados de baixos custos. Com uso de modernos softwares 
simuladores SuperPro foram obtidos resultados sobre os diversos parâmetros relacionados 
com a viabilidade técnico-econômica e com impactos ambientais para três diferentes 
processos de produção. Nosso trabalho trata da otimização de produção de energia mais 
adequada, menos poluente e mais acessível para comunidades rurais sem energia elétrica.  

Palavras chave: ENERGIA, COCO, CARVÃO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A Técnica da Ressonância Transversa (TRT) se aplica principalmente no estudo das 
propriedades de estruturas de ondas guiadas, em suas diversas configurações. Na 
formulação convencional, a TRT é normalmente empregada na análise de guias de ondas 
vazios, ou com carregamentos dielétricos, representados por circuitos equivalentes 
transversos, usados para a determinação de freqüências de corte e demais características 
dos modos de propagação. Na formulação mais elaborada e rigorosa, uma análise de onda 
completa é empregada com a representação do campo eletromagnético na estrutura, em 
termos de séries de modos, convenientemente escolhidas, de modo a simplificar o problema 
de valor de contorno. Nesse caso, essa abordagem analítica é denominada como Técnica de 
Ressonância Transversa Generalizada, sendo adequada ao estudo das propriedades de 
estruturas de ondas guiadas mais complexas, tais como: guias com descontinuidades, linhas 
de lâminas e de microfita. A idéia básica nessa abordagem é a representação dos campos 
nas estruturas de ondas guiadas através de séries de modos transversais em relação a uma 
direção genérica. Esse procedimento conduz, na solução do problema de valor de contorno, 
a expressões mais simples e, portanto, mais eficientes que as obtidas em termos de modos 
transversais em relação ao eixo principal da estrutura. Foram obtidos resultados numéricos 
para o guia de onda com carregamento dielétrico (slab) e para linhas de lâminas, através do 
aplicativo MATLAB 5.1.  

Palavras chave: Ressonância transversa, ondas guiadas, TRT  
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Resumo:  
Amostras de Ti em forma de discos foram nitretadas em plasma visando a sua utilização em 
implantes dentais. Buscou-se condições que resultasse em altas taxas de bombardeamento 
iônico, de modo a produzir uma superfície rugosa e texturizada pelo crescimento aleatório 
dos nitretos. Para tanto utilizou-se uma configuração de descarga por cátodo oco, com 
distancia entre cátodo de 9 mm, numa atmosfera de N2-80%H2. Variou-se 
sistematicamente a pressão (1,5 e 2,5 mbar), temperatura (400, 450 e 500 0C) e o tempo de 
tratamento (entre 1 e 2 h). As amostras nitretadas foram caracterizadas com relação às fases 
superficiais presentes, rugosidade, molhabilidade e espessura de camada. Verificou-se que 
as fases formadas (TiN e Ti2N) foram altamente dependentes da pressão. Esta dependência 
é discutida com base no aumento de ionização na descarga por cátodo oco. Os valores da 
rugosidade das amostras tratadas foram superiores aos valores das amostras sem 
tratamento. A rugosidade foi maior para amostras tratadas em maiores temperaturas, para as 
mesmas condições de pressão e tempo. A molhabilidade  apresentou ótimo resultado 
ficando muito acima do resultado da amostra sem tratamento. Como a molhabilidade é uma 
grandeza desejável durante os primeiros estágios da osseointegração, acredita -se que a 
nitretação em descarga por cátodo oco seja uma forte candidata para substituição de 
métodos convencionais de modificação de implantes dentais.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0843  
Título: Implementação de Máquina de Procura Web Temática usando PHP e PostgreSQL  
Aluno: Eduardo Coelho de Lima (00950359408)  
Orientador: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA (80700772472)  

  
 
Resumo:  
O trabalho consiste na implementação de uma aplicação web para procura de sites 
temáticos, organizados em uma árvore de categorias. Um usuário não autenticado é capaz 
de realizar procuras por palavras-chave ou por categoria, além de cadastrar sites. Há um 
mecanismo que minimiza o número de endereços inválidos ao periodicamente fazer uma 
verificação dos endereços. Na inserção, o sistema verifica se o site existe e se alguma 
palavra-chave é inválida. Há ainda uma lista negra de endereços inválidos ou de prefixos de 
endereços inválidos, para evitar que sites indesejados sejam cadastrados. Um usuário 
especial, o administrador do sistema, tem acesso à interface de administração do sistema e é 
capaz de editar as listas de endereços/prefixos inválidos e de palavras-chave inválidas, de 
reorganizar categorias e de excluir sites do banco de dados.  

Palavras chave: php, search engine, máquina de procura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O surgimento da Internet possibilitou a troca de informações entre pessoas do mundo 
inteiro e abriu espaço para o aparecimento de diversas tecnologias. A evolução dessas 
tecnologias é responsável direta pela evolução da própria Internet e pela forma de utilizá-la. 
As páginas meramente informativas e pouco funcionais, estão sendo substituídas pelas 
páginas dinâmicas, que vão sendo criadas de acordo com as opções dos usuários, 
permitindo interatividade e facilitando a manutenção do site. As páginas dinâmicas 
necessitam de uma linguagem de programação própria para Web e as informações 
disponibilizadas pelo site estão armazenadas em bases de dados. Estas são acessadas 
através de uma aplicação desenvolvida em uma linguagem apropriada. A maioria dos 
bancos de dados utilizados são os relacionais. No entanto o paradigma utilizado para o 
desenvolvimento de aplicações para Web é a Orientação a Objetos. O desenvolvimento de 
aplicações envolvendo dois paradigmas distintos – OO e relacional é bastante penoso. Pois 
as bases relacionais não reconhecem os conceitos de OO necessitando um mapeamento por 
parte da aplicação tornando assim o código mais complexo. Neste contexto, este trabalho 
utilizou um ambiente de desenvolvimento que utilize uma linguagem e um banco de dados 
OO. Como resultados apresentamos um estudo de caso de uma aplicação Web para 
classificação on-line. Demonstrando a aplicabilidade no uso de banco de dados OO para o 
desenvolvimento de sistemas Web.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este trabalho objetiva traçar um perfil sócio econômico dos distritos de Boa Vista, 
Jacumirim e Pendência dos Emídios, localizados na cidade de Serrinha, agreste potiguar do 
estado do Rio Grande do Norte, cuja população estimada é de 7.918 habitantes e área total 
192 km2, aproximadamente. Tem-se como propósito, nesse trabalho, analisar e interpretar 
dados do município, obtidos em Agosto de 2001 pelo Programa de Extensão Trilhas 
Potiguares. As informações sobre tais distritos se torna importante devido ao fato de serem 
a origem do desenvolvimento social, visto que serão apontados os possíveis problemas e, 
dessa forma, pode-se direcionar esforços para solucionar tais males sociais, visando 
melhorar o índice de desenvolvimento humano nesta região. Além disso, conhecer as 
características populacionais é uma ferramenta apropriada na construção de projetos 
comunitários mais eficazes e de maior confiabilidade.  
 
 
 

Palavras chave: índice de desenvolvimento humano, ,  
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Resumo:  
Esta revisão tem como objetivo abordar a importância da algarobeira como fonte alternativa 
alimentar no Semi-árido nordestino nos períodos críticos de seca. Segundo Valdívia 
(1982),a algarobeira é uma leguminosa pertencente a subfamília Mimosoidea, típica das 
regiões semi-áridas e áridas.Suas vagens possuem um elevado valor alimentício, alta 
digestibilidade , e palatabilidade para bovinos, caprinos, ovinos, eqüinos, suínos e aves. De 
acordo com Pernambuco(1984), o consumo de vagens de algarobeira diretamente no pasto 
dificulta o controle, por parte do produtor, da quantidade ingerida pelo animal, o que pode 
levar a ingestão de grande quantidade desse alimento, principalmente, por sua alta 
palatabilidade, aliada à redução na disponibilidade de forragem neste período. Daí, a 
importância de se realizar os métodos de conservação de forragens para alimentação dos 
animais. Dentre estes, o utilizado recentemente, é o feno de algarobeira preparado para 
desidratar através do sombreamento. Para o referido processo de fenação das ramas de 
algarobeira, foram utilizadas as seguintes técnicas: as ramas de algarobeira foram cortadas 
com um comprimento de 50cm e expostas a ambiente arejado com muita sombra. O 
processo de desidratação ocorreu por aproximadamente,18 dias; atingindo dessa forma, o 
ponto farináceo.(Souza et al 2002)- Comunicação Pessoal.  
 

Palavras chave: Prosopis juliflora, Semi-árido, vagens  
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Resumo:  
Esta revisão possui o objetivo de abordar os conhecimentos sobre digestibilidade e 
composição químico-bromatológica do feijão guandú (Cajanus cajan (L.) na alimentação de 
ruminantes. O feijão guandú é uma leguminosa pertencente a Família Fabaceae; possuindo 
boa adaptação em clima tropical e subtropical. Sua digestibilidade é definida, como sendo a 
fração do alimento consumido que não é recuperado nas fezes, expressada em percentagem 
da ingesta; através do coeficiente de digestibilidade (ANDRIGUETTO, J.M. et al, 1988). 
Segundo (COSTA 1987), o gado em pastagens de feijão guandú, pode ganhar de 0,7 a 
1,25Kg de peso vivo/cabeça utilizando-se lotações entre 1 a 3,75 cabeças/ha. Em análises 
realizadas pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), constataram a composição 
química de sementes, galhos, folhas e do feijão guandú da seguinte forma: proteína bruta 
3,33; 11,46; 16,24; 18,36% extrato etéreo 1,49; 5,13; 6,95; 7,87% extrativos não azotados 
15,27; 52,55; 56,83; 64,27% fibras 6,57; 22,60; 4,80; 5,43% resíduo mineral 2,40; 8,26; 
3,60; 4,07% respectivamente; comprovando deste modo, a importância do alimento como 
fonte alternativa nos períodos críticos de seca no semi-árido nordestino.  
 

Palavras chave: Feijão guandu, Peso, Ruminantes  
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Resumo:  
Esta revisão teve como objetivo abordar os conhecimentos do ganho de peso do feijão 
guandú (Cajanus cajan (L.), de ruminantes em fase de confinamento. O feijão guandú é 
uma leguminosa pertencente a Família Fabaceae, possuindo boa adaptação em clima 
tropical e subtropical; apresentando um conteúdo de 21,1 a 28,1% de proteína bruta no grão 
integral (SINGH & JAMBUNATHAM, 1981). A forragem do feijão guandú possui alto 
valor nutricional para gado de leite e corte, sendo que as folhas e ramos finos apresentam 
teores de proteína bruta entre 16 a 20% (COSTA, 1987). Segundo (COSTA, 1987), o gado 
em pastagens de feijão guandu (Cajanus cajan (L.), pode ganhar de 0,7 a 1,25Kg de peso 
vivo/cabeça utilizando-se lotações entre 1 a 3,75 cabeças/ha, variando os ganhos/ha de 200 
a 500Kg. Utilizando pastos de Pangola plantados com faixas de feijão guandu de 1,5m de 
largura alternados a cada 4m; (SCHAFFAUSEN, 1982), reporta ganhos de peso vivo de 
0,370Kg/cabeça/dia, durante 93 dias, na época seca, usando-se touros da raça Nelore. 
(CUNHA et all, 1976), fornecendo feno de feijão guandu para animais em confinamento, 
eleva o consumo de ração e o ganho de  peso. Estes autores utilizando o feno de feijão 
guandu como único componente volumoso de uma ração para a engorda de novilhos (40% 
volumoso e 60% concentrado) obtiveram ganhos de peso diário de 1,764Kg/cabeça.  

Palavras chave: Feijão guandu, Ruminantes, Ganho de peso  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Hospital é uma instituição devidamente aparelhada em pessoal e material destinada ao 
diagnóstico e tratamento de pessoas que necessitam de assistência médica e cuidados de 
uma equipe multidisciplinar. Podemos ainda conceituar como sendo parte parte integrante 
de uma organização médico social cuja função é proporcionar à população assitência 
médica intgral, curativa e preventiva sob qualquer regime de atendimento. Constituindo-se 
também como fonte de educação, capacitação de recursos humanos e pesquisa científica. O 
presente trabalho tem o objetivo de traçar um perfil da produção hospitalar (ambulatório e 
internação)do HUOL (Hospital Universitário Onofre Lopes). para isso utilizamos como 
metodologia a análise descritiva de dados e correlação linear. Obtemos como resultado que 
a produção ambulatorial é maior em clínica médica, porém na clínica cirúrgica ocorrem o 
maior número de internações. A clientela predominante é da cidade de Natal e cidades 
próximas e ainda que há uma correlação forte entre o número de consultas, internamentos e 
óbitos, ou seja, a medida que o número de consultas aumenta, aumentam as internações e os 
óbitos.  
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Resumo:  
Atualmente a UFRN vem registrando as atividades acadêmicas dos docentes através de 3 
sistemas distintos de informações: Prodocente, Sistema de Currículo Lattes e o Sistema 
DataCapes. Porém embora esses sistemas sejam sistemas independentes eles contêm 
basicamente as mesmas informações levando o docente à repetição de tarefas, como: inserir 
novos dados e atualizar os já existentes. Essa semelhança torna cansativo o processo de 
atualização e coloca a responsabilidade de sincronização entre os dados para os usuários do 
sistema, o que facilita o surgimento de incompatibilidade entre os dados, comprometendo a 
representação da realidade das produções acadêmicas da instituição. A solução para esse 
problema é utilizar a Linguagem XML (Extensible Markup Language), considerada uma  
linguagem padrão para WEB. O problema estudado nesse trabalho está em escolher as 
tecnologias necessárias para a integração com as bases de dados e os documentos XML. 
Existem uma diversidade de ferramentas de representantes diferentes para auxiliar a 
integração com documentos XML utilizando as mais variadas tecnologias. Dentre estas 
ferramentas podemos destacar os parsers, utilizados para converter documentos XML em 
dados a serem armazenados em tabelas. Este trabalho tem como principal contribuição uma 
avaliação das principais ferramentas de parser utilizadas no mercado e utiliza uma 
abordagem prática através da integração entre o Lattes e o Prodocente.  

Palavras chave: Integração de Sistemas de Informação, Tecnologia XML, Banco de Dados  
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Resumo:  
Atualmente é possível dispor da forma mais avançada de interface, a realidade virtual, para 
projetar espaços virtuais cada vez mais semelhantes a realidade. Este trabalho apresenta a 
modelagem e implementação de um espaço virtual 3D que representa um espaço real, a 
casa da Ribeira. A construção do modelo 3D envolveu uma etapa inicial onde foram 
coletados dados do espaço real, como: fotografias e medidas reais (planta). E, então um 
layout inicial do protótipo 3D foi elaborado com a estrutura básica das instalações da Casa 
da Ribeira. Este protótipo foi sendo aperfeiçoado até o protótipo final, ou seja, adquirindo 
cores, texturas e formas semelhantes a realidade. Vale salientar que as texturas aplicadas 
são provenientes das fotos retiradas do espaço real o que mantém a fidelidade da versão 
virtual. No desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas as seguintes ferramentas: Os 
resultados obtidos com este trabalho serão utilizados para construção do hall “Casa da 
Ribeira” no ICSpace (um espaço virtual na Internet) o qual vai publicar na Internet as  
manifestações artístico-culturais produzidas na região colaborando com a comunidade 
artística da região oferecendo um novo veículo de divulgação. Desse modo, será possível 
atingir um público alvo infinitamente maior além de dispor de um espaço para apresentação 
de custo reduzido e capacidade praticamente ilimitada.  

Palavras chave: realidade virtual, MODELAGEM 3D, espaços culturais  
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Resumo:  
A tecnologia Data Mining é numa nova geração de hardware e software que inclui análises 
estatísticas, árvores de decisão, redes neurais para explorar grandes bases de dados e 
descobrir relações e padrões existentes nessas informações. Atualmente, empresas reagem 
rapidamente às mudanças no mercado e reduzem suas camadas intermediárias de gerência, 
as informações tornam-se mais críticas ao próprio negócio. É nesse contexto que o Data 
Mining está sendo utilizado nas grandes empresas. Seu objetivo é descobrir, de forma 
automática ou semi-automática, o conhecimento que está “escondido” em grandes volumes 
de dados armazenados em banco de dados. É considerado um processo de extração de 
informação válida, previamente desconhecida e de máxima abrangência, a partir de grandes 
bases de dados, as quais vão ser utilizadas em processos de tomada de decisões. O processo 
Data Mining consiste em 04 etapas: Seleção, Pré-processamento, Transformação, Data 
Mining e Interpretação e avaliação. Na literatura é possível encontrar ferramentas que 
implementam esse processo, tais como: Intelligent Miner, MineSet SPSS e Clementine. O 
objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre o Data Mining, visando abordar 
aspectos importantes desta tecnologia. Para tanto, foi feita uma revisão bibliográfica no 
intuito de levantar aspectos importantes que retratasse o estado da arte deste tema. Como 
legado deste trabalho, elaboramos um referencial teórico em português que pode ser usado 
para trabalhos futuros.  

Palavras chave: Banco de Dados, Datamining, Sistemas de Informação  
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Resumo:  
A exigência de armazenamento e manipulação de dados não convencionais que possuem 
um alto nível de abstração vem se mostrando uma exigencia comum, principalmente com o 
advento da WEB, sendo necessária a utilização de ferramentas que atendam as 
necessidades de desenvolvedores de aplicações que utilizam estas estruturas. Os Bancos de 
Dados Orientados a Objetos despontam hoje como forma de solucionar esta problemática, 
buscando uma aproximação com as linguagens de programação orientadas a objetos. Assim 
apresentaremos uma experiência com o desenvolvimento de aplicações utilizando o BDOO 
Versant em conjunto com a linguagem de programação orientada a objetos C++, 
objetivando mostrar a integração destas ferramentas. A metodologia utilizada foi a criação 
de uma sistema que simularia uma pequena empresa comercial e alguns processos inerentes 
a sua atividade, como venda e gerenciamento de recursos humanos, utlizando as  
ferramentas de desenvolvimento anteriormente citadas. Foram obtidos resultados 
satisfatórios principalmente devido a completa integração das duas ferramentas, que deixa o 
desenvolvedor com total controle das estruturas criadas (classes) e suas respectivas  
persistências, já que o Versant possui um conjunto de bibliotecas totalmente compatíveis 
com C++ (e JAVA) compostas de diversas classes persistentes que fornece a possibilidade 
de criar aplicações mais robustas e com métodos simples de implementação de 
persistências.  
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Resumo:  
As atividades básicas de bibliotecas, tais como aquisição, processamento, circulação e 
referência, são responsáveis pela comunicação do conhecimento a nós, seres humanos. Faz-
se necessário, então, manter programas eficazes de relações e comunicações ambientais 
internas. Como os objetivos e propósitos de qualquer organização bibliotecária são 
dinâmicos e mutáveis de acordo com as mudanças ambientais e os valores sociais, o 
processo de automatização dos sistemas de informação é essencial, pois os serviços 
disponíveis nas "entidades" serão melhor estruturados e terão retornos mais rápidos e 
eficentes. E através de planejamentos e gerenciamento, com utilização de um modelo 
processual incremental, ou seja, desenvolvimento de passos sequenciais com 
interdependência entre eles (acompanhados de protótipos), pretendemos obter uma 
modelagem clara e concisa do software de automatização de bibliotecas, obtida a partir da 
metodologia UML (Unified Modelling Language). Após bem definidos os modelos, a 
implementação dos mesmos (codificação e testes) tornar-se-á um tarefa simples.  
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Resumo:  
É apresentado um esquema de discriminação de objetivo de radar usando a transformada 
discreta de wavelet para uma dimensão. Algumas variedades fascinantes de esquemas de 
discriminação de trajetos de radares foram propostas no passado há vários anos. Cada uma 
destas técnicas lidavam com a dependência complicada de campo difundido em ângulo de 
aspecto, freqüência e polarização. Técnicas no domínio do tempo e freqüência como a 
transformada de wavelet, freqüentemente reduzem a complexidade encontrada em qualquer 
intervalo do trajeto do radar, quer numa simples análise da resposta do objetivo ressonante 
do radar (final do trajeto do radar), ou numa resposta do início do tempo ressonante (início 
do trajeto do radar). Uma grande quantidade de informações sobre o sinal do trajeto do 
radar deve ser armazenada. Este esquema de discriminação de objetivo de radar descreve 
como a transformada de wavelet discreta (DWT) pode ser usada para reduzir a quantidade 
de dados exigidos que precisam ser armazenados para uma quantidade de dados menor e 
mais precisa. A redução no armazenamento de dados atinge uma relação de 16 para 1. Esta 
relação é extremamente relevante e conclusiva na economia que se é exigida em sistemas 
de armazenamento de dados.  
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